Kommunereform – referat frå møte 7. april mellom Finnøy, Rennesøy og
Stavanger
Sted:
Dato/tid:
Deltakere:

Møteleder:

Biblioteket, Judaberg. Adresse: Hagatunet 6, 4160 Finnøy
07.04.2016, kl 09.00 -12.00.
Finnøy: Henrik Halleland, Odd Bleie, Gro Skartveit, Helene M. Ohm.
Stavanger: Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe, Cecilie Bjelland,
Per Kristian Vareide, Kristine C. Hernes.
Rennesøy: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Aadne A. Andersen, Tor Berner
Harestad, Birger Clementsen
Kristine C Hernes

Sak Tema
1 Velkommen ved Henrik
Halleland

Ordføreren ønsket velkommen og viste film over det Finnøy har å by
på. Han overlot deretter ordet til møteleder Kristine C. Hernes

2 Godkjenning av referat fra 16.
mars 2016

Møtereferatet fra forrige møte ble godkjent. Det samme ble sakslista.

3 Nyhetshjørnet - status for
Finnøy: Gjennomførte storsamling med Rennesøy, Randaberg og
arbeidet med kommunereform i Kvitsøy 6. april. Deretter påfølgende møte om Utstein kommune.
de tre kommunene
Gjenstår to møter før dette alternativet er klarlagt. Finnøy inviterte
Rennesøy med på nye samtaler med Stavanger, og Rennesøy takket ja
før påske. De to prosessene, Utstein og storkommune med Stavanger,
har kommet om lag like langt. Finnøy har ikke avgjort form for
folkehøring. Utfordrende for både Finnøy og Rennesøy så lenge
utfallet av Nord-Jæren alternativet ikke er avklart før etter
folkeavstemningen 30. mai.
Stavanger: Ferdigstilte prinsippdokumentet med Sandnes og Sola 30.
mars etter felles formannskapsmøte. Prinsippdokumentet legges fram
for Stavanger bystyre mandag 11.04. Senere i april behandles
dokumentet i by-/kommunestyrene i Sandnes og Sola.
Prinsippdokumentet er grunnlag for folkeavstemningene 30. mai.
Gjennomfører dialog og kommunikasjonstiltak i ukene som kommer,
bl. a. tre folkemøter i forkant av folkeavstemningene. Undersøker om
det er mulig å gjennomføre elektronisk stemmegivning. Bystyret
fastsetter voteringstema i møtet 11.04.
Rennesøy: Forrige møte med Stavanger var 6. januar. Siden den gang
har Rennesøy invitert til nabosamtaler om Utstein-alternativet med
Kvitsøy, Randaberg og Finnøy. Rennesøy har vedtak om å utrede
Utstein og inviterte de øvrige tre kommunene til nye samtaler.
Fylkesmannen ba Randaberg sterkt om å delta i disse samtalene. Ny
invitasjon i mars fra Finnøy om å delta i samtalene med Stavanger.
Kommunestyret gjorde 17. mars et enstemmig vedtak om å gå inn i
disse samtalene. Ønsker å utrede to alternativ til dagens
kommunegrenser. 12. april og 28. april er det nye møter i forbindelse
med Utstein-alternativet. Ønsker å få klarhet i hva som kan oppnås i
ulike alternativ. Rennesøy har vedtak om folkeavstemning 1. juni.

Også gjort vedtak om voteringstema der det spørres om de to
alternativene Utstein og storkommune/Stavanger.
Noen diskusjonspunkter fra den påfølgende debatten:
Finnøy: Viktig at møtene bringer klarhet i hva alternativet
Finnøy/Rennesøy/Stavanger vil bety for innbyggerne. Det må legges
fram et konkret alternativ for folket som er lett å formidle. Flere
utfordrende sider ved det dokumentet Stavanger har inngått med
Sandnes og Sola, blant annet navnet på kommunen og lokaliseringen
av den politiske og administrative ledelsen. For Finnøy er det viktig å
få klarhet i hva Stavanger gjør om folkeavstemningene 30. mai gir
klarsignal for nye drøftelser med Sandnes og Sola. Vil
Finnøy/Rennesøy da bli invitert inn i samtalene? Dersom det blir nei i
avstemningene i Sandnes og Sola, må det gjennomføres en rask
prosess med Finnøy/Rennesøy/Stavanger.
Stavanger: Stavanger legger til grunn prinsippdokumentet med
Sandnes og Sola i samtalene med Finnøy og Rennesøy. Kan ikke ha ett
dokument med Sandnes og Sola og ett med Finnøy/Rennesøy som
avviker fra hverandre. Et tilleggsdokument med Finnøy/Rennesøy kan
utdype og konkretisere prinsipper som spesifikt tar for seg de tre
kommunene Finnøy/Rennesøy/Stavanger. Etter folkeavstemningen
30. mai vil det være avklart hvem det er aktuelt å gå videre med i nye
samtaler. I en situasjon hvor Sandnes/Sola/Stavanger går videre i
drøftelser om en ny kommune, vil det bety at tilleggsdokumentet med
Finnøy/Rennesøy må avklares med Sandnes og Sola kommuner.
Rennesøy: Stavanger er et godt kommunenavn og Stavanger vil være
et naturlig sentrum for den politiske og administrative ledelsen i en ny
kommune med Finnøy/Rennesøy. Derfor er prinsippdokumentet
Stavanger har inngått med Sandnes og Sola utfordrende. Også antallet
kommunestyrerepresentanter i en eventuell Nord-Jæren kommune er
problematisk sett fra Rennesøy sitt ståsted. Et tilleggsdokument
innenfor prinsippdokumentet mellom Sandnes/Sola/Stavanger vil
derfor være mindre salgbart overfor innbyggerne i Rennesøy. Viktig å
få klarhet i hva storkommune/Stavanger-alternativet innebærer før
folkeavstemningen 1. juni. Et alternativ er å skyve på denne datoen.

4 Endelig avklaring av
tilleggspunkter til
prinsippdokumentet innen
følgende tema: 1)
Samfunnsutvikling og 2)
Lokaldemokrati og politisk
styring.
Underlagsmateriale:
 Utkast tilleggspunkter,
01.04
 Endelig
prinsippdokument fra
Stavanger/Sandnes/Sola,
31.03

Administrasjonens forslag til tilleggspunkter ble lagt fram for drøfting.
Flere tilleggsmomenter ble trukket fram i diskusjonen:
Samfunnsutvikling:
-

-

-

-

Tilrettelegging for bosetting og et godt samferdselstilbud på
de ikke landfaste øyene er svært viktig for Finnøy. Også
Rennesøy har en ikke landfast øy, Brimse.
Behov for å omformulere punktet om kollektivtransport. Være
tydelige på at det skal opprettholdes og videreutvikles.
Et omfattende prosjekt som Øyfast avhenger av statlige og
fylkeskommunale myndigheter. Den nye kommunen kan ha
som mål å jobbe for at prosjektet blir realisert. Forutsetningen
er en omprioritering/ finansiering av kollektivmidler i fylket.
Aktuelle finansieringskilder er ferjeavløsningsmidler,
hurtigbåtavløsningsmidler og bompenger.
I en ny kommune må det trekkes en langsiktig grense mellom
utbyggingsområder og areal til landbruk (jordverngrense).
Være konkrete på at det skal satses på landbruket og
havbruksnæringen i en ny kommune.
De to kommunesentraene Vikevåg og Judaberg må omtales
likt i tilleggsdokumentet. Det må omtales at begge stedene
skal utvikles parallelt i en ny kommune.
En ny kommune må bygge på vedtatte mål og strategier i
eksisterende kommuneplaner i alle berørte kommuner.
Satsing på utbygging av nett for mobil og bredbånd og
videreutvikling av veinett og trafikksikkerhetstiltak tas med i
avtalen.

Lokaldemokrati:
-

5 Drøfting av følgende tema:
Tjenesteproduksjon og
lokalisering

Rennesøy ønsker et eget kommunedelsutvalg med 11
medlemmer. For å dra optimal nytte av lokalbasert kunnskap
og sikre innbyggermedvirkning må de nye
kommunedelutvalgene få et betydelig og reelt ansvar for
planoppgaver.

Helene Ohm presenterte prinsippene i Sandnes/Sola/Stavangerdokumentet og pekte på tilleggspunkter som bør vurderes.

Presentasjonen er vedlagt møtereferatet.
Underlagsmateriale:
Tjenester
 Diskusjonsnotat
Tjenester og lokalisering, I diskusjonen ble følgende momenter trukket fram som viktige:
30.03
- Nærhetsprinsippet må stå sentralt. Basistjenester i en ny
Finnøy/Rennesøy/Stavanger-kommune må leveres i nærheten
der folk bor inkludert på øyer som ikke er landfaste. På ikke-

-

-

-

-

landfaste øyer handler basistjenester om skole og barnehage,
samt hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
Viktig å opprettholde dagens skolestruktur og et
desentralisert bibliotekstilbud og kulturskoletilbud.
Dagens støtteordninger for frivillige lag og organisasjoner må
videreføres.
Finnøy har 14 øyer som ikke er landfaste. Viktig å
opprettholde tjenestetilbudet i en ny kommune.
Innbyggerundersøkelsene i Finnøy og Rennesøy viser at
legevaktsordningen er svært viktig for innbyggerne. Det er av
stor betydning at legevaktssamarbeidet i dagens
legevaktområde (Finnøy/Rennesøy/Hjelmeland/Kvitsøy) blir
opprettholdt og videreutviklet i en ny kommune med
Stavanger. Legevaktbåten er helt sentral, bør vurdere fast
base i ett av kommunesentraene, samt å kople på by-øyene i
Stavanger til ordningen.
Rennesøy ønsker å legge kommunedelsenterfunksjoner i
nybygg på Vikevåg kai. Her er planlagt funksjoner som
servicetorg og kommunedelsutvalg for Rennesøy,
helsetjenester som leger, helsesøstre, psykisk helse,
akuttfunksjoner, tannlege, frivilligsentral og NAV- funksjoner.
Viktig å sikre valgfrihet i forhold til ulike tjenester, men ikke på
en slik måte at folk risikerer lang vei til tjenestene fordi de får
tilbud som ligger langt unna bostedet/arbeidsplassen.
Enkelte temaer og løsningsprinsipper må avklares innbyrdes
mellom Finnøy og Rennesøy, ikke bare i forhold til Stavanger.

Lokalisering
- Viktig at Finnøy/Rennesøy får en andel av de
kommunedekkende, spesialiserte tjenestene som er omtalt i
prinsippdokumentet, barnevern, PPT mv.
- Landbrukskontor og/eller et framtidig havbrukskontor kan
lokaliseres til kommunesentraene på Finnøy og Rennesøy.
6 Drøfting av følgende tema:
Økonomi

Utsatt til møtet 20. april.
Justert framdriftsplan:

Underlagsmateriale:
 Diskusjonsnotat
Økonomi (vil bli
ettersendt)

Dato
Tema
Møte 1
- Status om kommunenes
23.02.2016
arbeid med
12.30kommunereformen.
14.00
Forventninger til nye samtaler
og siktemålet med nye
samtaler.
- Avklaring av framdriftsplan og
temaer for nye møter
- Status i arbeidet med
prinsippdokument mellom
Sandnes/ Sola/ Stavanger.

Organisering
Sted:
Stavanger

7 Avslutning og lunsj

Møte 2
16.03.2016
08.0011.00

-

Samfunnsutvikling
Lokaldemokrati og politisk
styring

Sted:
Stavanger

Møte 3
07.04.2016
09.00 –
12.00

-

Organisering av
tjenestetilbudet og prinsipper
for lokalisering av tjenester
Økonomi, prinsipper for
håndtering av ulike
arbeidsgiverspørsmål og
lokalisering av
hovedfunksjoner

Sted:
Finnøy

Møte 4
20.04.2016
14.0017.00

-

Eventuelle tema som ikke er
ferdigbehandlet
(kommuneøkonomi)
Gjennomgang
prinsippdokument, opplegg
for folkehøring,
sluttbehandling i
kommunene).

Sted:
Rennesøy

-

-

Neste møte 20. april blir på Rennesøy, rådhuset i Vikevåg.
Utover å drøfte temaet kommuneøkonomi, vil det til møtet foreligge
et samlet utkast til tilleggsdokument fra sekretariatet.
Avklare i møtet om det er behov for et femte og siste møte.

