Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 6 i styringsgruppa
Tid: mandag 31.08.15 kl. 17.00 – 18.30
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Åge Sola, Tor B. Harestad, Øystein
Haugvaldstad, Jostein Kristiansen, Øydis Helene Westersjø, Birger Clemetsen og Svein Helgesen
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 15.06.15
Referatet ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Orienteringer/informasjon
Det ble gitt informasjon om følgende:
o Møte i regi av Stavanger kommune 17.08. med presentasjon av utredningsrapport fra Jærrådet og
tilleggsrapport for Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Fem politikere og rådmann deltok.
o Folkemøte i Vikevåg 25.08. Gruppa vurderer møtet som nyttig, balansert og godt. Det ble bemerket
at det var lav oppslutning fra ungdom. Det ble bestemt at lysark/foiler fra møtet legges ut på
kommunens nettsted for kommunereformen.
o Det ble gitt informasjon om resultatet av den politiske behandlingen av Jærrådets utredningsrapport i de involverte åtte kommunene. De fleste rådmenn har tilrådd nabosamtaler med sikte på
å diskutere en bred regional reform der både Stavanger og Sandnes deltar. Så langt spriker de
politiske uttalelsene relativt mye; med bakgrunn i et klart «nei» fra Sandnes synes det per i dag ikke
å være bred oppslutning om en stor regionkommune. Flere kommuner, deriblant Randaberg og
Sola, har foreløpig vært negative til en ny storkommune uten at begge byene deltar. Valget
14.september kan eventuelt skape bevegelse i prosessen.

Sak 3: Det regionale utredningsarbeidet - tilleggsrapport
Foreløpig tilleggsrapport til Jærrådets utredningsarbeid, - med fokus på Stavanger, Rennesøy og
Finnøy -, var klar tidlig i august og var sendt styringsgruppa. Rådmannen la fram en oppdatert
og bearbeidet versjon basert på gjennomgang og kvalitetssikring i regi av relevant tallmateriale
– i regi av administrasjonen i Rennesøy.
Styringsgruppa vedtok at tilleggsrapporten skal ha status som et viktig grunnlagsdokument for
den videre kommunereformprosessen i Rennesøy. Rapporten legges ut på kommunens nettsted
for kommunereformen.
Sak 5: Veien videre
Styringsgruppa drøftet videre strategi og framdrift, basert på saksframlegg og informasjon om
status i de andre kommunene i regionen.
Gruppa konkluderte med følgende:
o Rennesøy vil holde seg oppdatert om status og utvikling i de andre kommunene i regionen. Spesielt
Randabergs stilling er viktig for Rennesøy. Styringsgruppa er likevel opptatt av at kommunen
primært skal velge og holde fast på sin egen strategi.

o Kontakten med Stavanger følges opp med sikte på videreføring av nabopraten, slik de to
kommunene var enige om etter første møte i april.
o Styringsgruppa fungerer fram til konstitueringen i oktober. Ny styringsgruppe konstituerer seg
straks etter denne.
o Det er naturlig å legge fram en orienteringssak for nytt kommunestyre om status for
kommunereformprosessen relativt raskt, fortrinnsvis i november 2015.
o Styringsgruppa får til neste møte en sak med informasjon om tilgjengelig veiledningsmateriale
vedr. innbyggermedvirkning og intensjonsavtaler til bruk i naboprat mellom kommuner.
o Videre drøfting av opplegg for innbyggerinformasjon og medvirkning utsettes og blir en sak for ny
styringsgruppe.
o Det tas sikte på 2-3 møter i ny styringsgruppe i løpet av høsten 2015.

Rennesøy, 08.09. 2015
Svein Helgesen, sekr.

