Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 7 i styringsgruppa
Tid: mandag 07.12.15 kl. 17.00 – 18.25
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken (SP), Jostein Eiane (KrF), Åge Sola (H), Tor B. Harestad (FrP)
og Marit N. Sola (Ap).
Magnus Hodnefjell (SP) hadde meldt forfall.
I tillegg møtte Birger Clemetsen og Svein Helgesen
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 6
Referatet ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Formell konstituering av ny styringsgruppe
Styringsgruppa konstituerte seg med samme funksjoner som før valget – med Dagny Sunnanå
Hausken som leder og Åge Sola som nestleder.
Jostein Eiane er personlig vara for ordføreren og inngår i forhandlingsutvalget. Tor B. Harestad
er personlig vara for Åge Sola.
Sak 3. Oppdatert status for kommunereformprosessen – orientering/informasjon
Styringsgruppa diskuterte saken med utgangspunkt i utsendt saksforelegg, samt utfyllende
muntlig informasjon fra rådmann og sekretær.
Følgende ble protokollert:
a. Orientering om status for kommunereformprosessen i Rogaland, spesielt på Nord Jæren, tas
til orientering.
b. Rennesøy avventer invitasjon fra ordføreren i Stavanger til oppfølgende «naboprat», i tråd
med avtale i første møte som ble gjennomført i april 2015.
c. Rådmannen legger fram orienteringssak om status for kommunereformprosessen for
kommunestyret 11.februar 2016.
d. Med bakgrunn i konklusjon etter nabosamtale mellom Randaberg, Kvitsøy, Rennesøy og
Finnøy 27. april 2015 er det naturlig med et oppsummeringsmøte. Ordføreren i Rennesøy tar
initiativ til slikt møte medio januar 2016.
e. Innholdet i varslet høring fra regjeringen vedr. endringer i inntektssystemet for kommunene
vil bli viktig, spesielt for små kommuner. Forslaget er varslet før jul 2015.12.08
Sak 4. Innbyggerinvolvering og intensjonsavtale
Styringsgruppa diskuterte saken med utgangspunkt i utsendt saksforelegg, samt utfyllende
muntlig informasjon fra rådmann og sekretær.
Følgende ble protokollert.

a. Styringsgruppa ønsker konstruktive samtaler med Stavanger kommune, jf. sak 3 pkt. b, men
er på nåværende tidspunkt ikke innstilt på å forhandle med sikte på en formell
intensjonsavtale.
b. Rennesøy ser i utgangspunktet positivt på tilbud om innbyggerundersøkelse i regi av
Opinion, etter samme mal som tilsvarende undersøkelse som gjennomføres i Sandnes, Sola og
Stavanger. Forutsetningen er ekstern finansiering, jf. tidligere signaler fra KMD om 100 000
kroner i støtte til innbyggerinformasjon og – involvering.
c. Med bakgrunn i muntlige signaler fra Fylkesmannen før møtet om at en innbyggerundersøkelse ikke vil kvalifisere til økonomisk støtte, ber styringsgruppa rådmannen sende en
skriftlig henvendelse om saken og vise til tidligere signaler, jf. pkt. b. Det poengteres at
Rennesøy ikke vil kunne prioritere undersøkelsen uten at det gis ekstern finansiering.
Henvendelsen samordnes med Finnøy kommune. Styringsgruppa vil vurdere å følge saken
opp politisk dersom Fylkesmannens tilbakemelding er negativ.
d. Det tas kontakt med Opinion med sikte på gjennomføring av undersøkelsen i januar 2016,
forutsatt ekstern finansiering og pris som tidligere angitt, 71 400 kroner.
e. Dersom innbyggerundersøkelsen gjennomføres, ønsker Rennesøy at spørsmål 10 skal
formuleres slik:
«Dersom en ny storkommune på Nord Jæren skulle bli aktuelt, med Rennesøy som en del av
denne, hvordan stiller du deg til det – er du …?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svært negativ
Ganske negativ
Verken positiv eller negativ
Ganske positiv
Svært positiv
Ingen betydning for meg (IKKE LES)
Vet ikke (IKKE LES)»

Sak 5: Framdriftsplan med møteplan for 2016
Styringsgruppa la følgende møteplan for våren 2016:
8. februar:
11. februar:
1. mars:
17. mars:
23. mai:
16. juni:

Møte i styringsgruppa
Orienteringssak til kommunestyret
Møte i styringsgruppa
Sak til kommunestyret - foreløpig drøfting
Møte i styringsgruppa
Sak til kommunestyret – endelig behandling

Sak 6: Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp.

Rennesøy, 08.12. 2015
Svein Helgesen, sekr.

