Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Innkalling til møte 6 i gruppa
Tid: Mandag 31.08.15 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Kommunehuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 5, - 15.06.15
Referatet er sendt ut tidligere og godkjennes formelt i møtet. For ordens skyld sender
jeg det på nytt.

Sak 2: Orienteringer/informasjon
Ordfører og rådmann oppdaterer og orienterer om aktuelle møter/saker med relevans
for arbeidet i gruppa – bl.a.:
- Utredningsarbeid Stavanger-Rennesøy-Finnøy – egen tilleggsrapport og møte 17.08.
- Folkemøte/debattmøte 25.08. - vurdering
- Annen aktuell informasjon, - bl.a. politisk behandling av Jærrådsrapporten i de åtte
involverte kommunene

Sak 3: Det regionale utredningsarbeidet - tilleggsrapport
Tilleggsrapport til Jærrådets utredningsarbeid, - med fokus på Stavanger, Rennesøy og
Finnøy -, var klar i en 0,95 versjon tidlig i august. Rapporten er kvalitetssikret og justert
litt i de tre kommunene – og legges frem i endelig versjon i møtet. Stavanger kommune
inviterte til møte om saken 17.august for å presentere hovedkonklusjonene. Rapporten
er tidligere sendt ut, men da i 0,95 versjonen der noe tallunderlag fremdeles manglet.
Gruppa inviteres til en kort oppsummering og samtale om hvordan innholdet skal brukes
i det videre løpet.
Rådmannen foreslår at rapporten har status som et viktig grunnlagsdokument for den
videre kommunereformprosessen i Rennesøy, og at den sammen med den opprinnelige
rapporten fra Jærrådet som ble behandlet i styringsgruppens junimøte utgjør den
generelle utredningen og dekker lokaldemokrati, samfunnsutvikling,
myndighetsutøvelse og tjenesteyting. .

Sak 4: Veien videre
Dette møtet er det siste i nåværende styringsgruppe. Rådmannen forutsetter at det etter
valget oppnevnes formelt ny styringsgruppe som konstituerer seg i henhold til resultatet
av valget og den politiske konstitueringen.
For å holde god fremdrift og ikke miste mye tid i overgangen mellom nåværende
kommunestyre og nytt kommunestyre, vil det være en fordel om partiene straks etter
valget kunne bli enige om sammensetningen og oppnevne ny styringsgruppe. Dermed
kan den komme i funksjon før den formelle konstitueringen av nytt kommunestyre skjer
midt i oktober.

Rådmannen vil foreslå at nåværende styringsgruppe legger en foreløpig møteplan for det
videre arbeidet framover høsten. En frekvens med ett møte pr måned, slik praksis har
vært til nå, kan være med på å sikre god framdrift i prosessen.
De to viktigste spørsmålene som må avklares med tanke på veien videre, vil være:
1. Nabopraten – strategi og framdrift for videre samtaler med Stavanger, ev. andre
kommuner
2. Innbyggerinformasjon og medvirkning – strategi og framdrift
Styringsgruppa står fritt til om den vil legge føringer for hvordan disse prosessene skal
gå videre, eller om den vil la dette ligge til ny styringsgruppe er oppnevnt.

Sak 5: Eventuelt
Under dette punktet kan medlemmene ta opp andre relevante saker/spørsmål som ikke
står på dagsorden for møtet.

Rennesøy, 24.august 2015
Svein Helgesen, sekr. for gruppa

