Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Innkalling til møte 8
Tid: Mandag 08. 02. 2016 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Kommunehuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 7: 07.12.2015
Sak 2: Informasjon/orienteringer
Sak 3: Videre strategi naboprat
Sak 4: Framdriftsplan våren 2016
Sak 5: Deltakere i forhandlingsutvalget med andre kommuner
Sak 6: Eventuelt
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 7: 07. 12. 2015
Referatet er tidligere sendt ut til den forrige styringsgruppa. Referatet skal godkjennes
formelt av styringsgruppa i møtet og vedlegges derfor innkallingen (Vedlegg 1)
Sak 2: Informasjon/orienteringer
Ordfører, rådmann og Svein orienterer blant annet om følgende forhold:
- Ordfører informerer blant annet om oppfølging mot Randaberg, Kvitsøy og Finnøy
med bakgrunn i flertallvedtak i formannskapet 28.01.
- Rådmann/Svein orienterer om status i nabopratprosessen mellom Finnøy og
Stavanger.
- Svein orienterer om status i Opinions arbeid med innbyggerundersøkelse i Rennesøy
(Vedlegg 2).
Sak 3: Videre strategi naboprat
Med bakgrunn i flertallsvedtak i formannskapet har Rennesøy satt nabopraten på vent.
Samtidig fortsetter Finnøy samtalene med Stavanger og er i ferd med å legge en
framdriftsplan for prosessen fram mot førstegangsbehandling i sine by-/kommunestyrer i april, og påfølgende høring/folkeavstemning.
Med bakgrunn i status må styringsgruppa diskutere og ta stilling til følgende:
a. Hva skal være Rennesøys strategi i forhold til Finnøy og Stavanger dersom Randaberg
kommunestyre den 11. 02. opprettholder sitt vedtak?
b. Hva skal være Rennesøys preferanser/hovedprioriteringer i den videre nabopraten,
uavhengig hvem samtalepartnerne v il være?

Som et utgangspunkt for diskusjon vedr. pkt. b vedlegges referat fra styringsgruppens
møte 20. 04. 2015, sak 3.
Sak 5: Framdriftsplan våren 2016
Styringsgruppa vedtok i sitt forrige møte en framdriftsplan for våren 2016. Følgende
milepæler ble lagt til grunn:
a. Førstegangs kommunestyrebehandling – med anbefalt grunnlag for
høring/folkeavstemning: 17.mars
b. Endelig behandling i kommunestyret: 16.juni
Slik status er per i dag, ser rådmannen det som urealistisk å få fram et tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for kommunestyret til 17.03. Førstegangsbehandling i kommunestyret må derfor skyves fram til tidligst medio april. Datoer for nye møter i
styringsgruppa må tilpasses framdriftsplan for nabopraten, jf. sak 4.
Tidspunkt for eventuell folkeavstemning må besluttes med utgangspunkt i førstegangsbehandling i kommunestyret, da det er i dette møtet kommunestyret skal beslutte
hva innbyggerne skal ta stilling til i avstemningen.
Bortsett fra dato for endelig kommunestyrebehandling (16. juni), ser rådmannen det
altså slik at andre datoer vil avhenge av den framdriftsplanen som blir lagt for de
kommende nabosamtalene. Da spørsmålet om folkeavstemning også er reist i
orienteringssaken til kommunestyret 11. februar, anbefaler rådmannen at
styringsgruppa diskuterer dette, og at anbefalingene formidles videre til kommunestyret.
Sak: 5 Deltakere i forhandlingsutvalget med andre kommuner
Diskusjon vedrørende vedtaket i formannskapet om at hele reformgruppen skal utgjøre
forhandlingsutvalget.
Sak 6:Eventuelt
Under dette punktet kan medlemmene ta opp andre relevante saker/spørsmål som ikke
står på dagsorden for møtet.

Rennesøy, 29. januar 2016
Svein Helgesen, sekr. for gruppa

Vedlegg
1. Referat fra møte 7. desember 2016

2. Spørreskjema Opinions innbyggerundersøkelse i Rennesøy
3. Referat fra styringsgruppens møte 3, 20. 04. 2015 (sak 3)

