Kommunereform – møtereferat 10. mai 2016 mellom Finnøy, Rennesøy og
Stavanger
Sted:
Dato/tid:
Deltakere:

Møteleder:

Stavanger rådhus, formannskapssalen
10.05.2016, kl. 13.00 -14.00.
Finnøy: Henrik Halleland.
Stavanger: Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe, Cecilie Bjelland,
Per Kristian Vareide, Kristine C. Hernes.
Rennesøy: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Åge Sola, Tor Bernard Harestad,
Birger S. Clementsen
Kristine C Hernes

Pressen var invitert til å overvære møtet.
Sak Tema

Tid

Referat

1 Velkommen ved Christine
Sagen Helgø

13.00-13.05 Ordføreren i Stavanger ønsket velkommen.

2 Godkjenning av referat fra
20. april 2016, samt justert
referat fra 7. april.

13.05-13.10 Møtereferat fra møtet 20. april ble godkjent. Det
samme ble justert møtereferat fra møtet 7. april.

3 Nyhetshjørnet – kort om
status i arbeidet med
kommunereformen siden
sist.

13.10-13.20 Ordførere i alle tre kommuner
Finnøy: Ordfører orienterte om kommunestyremøtet
etter forrige dialogmøte. Diskusjon blant annet om
opplegg for folkeavstemningen 8. juni. Har i likhet
med øvrige kommuner i Utstein-alternativet signert
avtalen. Denne avtalen utgjør sammen med avtalen
med Rennesøy og Stavanger de to alternativene til å
fortsette som egen kommune.
Rennesøy: Ordfører orienterte om
kommunestyremøtet 28. april. Der ble Utsteinavtalen lagt fram, og styringsgruppa fikk fullmakt til å
signere avtalen. Både Utstein-alternativet og
Stavanger/Finnøy/Rennesøy-alternativet blir lagt
fram for innbyggerne. Avstemning 1. juni.
Stavanger: Ordfører orienterte om
folkeavstemningen 30. mai. Stiller to spørsmål: Ett
generelt om Stavanger bør jobbe for sammenslåing
med andre kommuner og ett spesifikt om
alternativet Sola/Sandnes/Stavanger. Gjennomfører
e.valg fra 18.mai, opplegg med folkemøter og møte
med alle 10-klassinger i Stavanger-skolen.
Stemmerett for 16 og 17 åringer.

4 Godkjenning av avtalen
- Underlag, tilsendt
avtale.

13.20-13.40 Møteleder gjennomgikk avtalen.
Rennesøy ønsket presisert under Samferdsel, by- og
stedsutvikling, pkt. 4, at det er snakk om
bompengefinansiering på Hanasand. Foreslått tillegg

«…,samt bompengefinansiering på Hanasand.» ble
tatt inn i avtalen.
Under samme tema, pkt. 5, ble andre setning rettet
til: «Det skal herunder aktivt legges til rette for
næringene landbruk, havbruk og fiskeri.»
Stavanger ønsket første setning i siste avsnitt i
innledningen endret til: «Dersom det ikke oppnås
enighet med Sandnes og/eller Sola vil flere av
punktene bli revurdert.» Dette ble tatt inn i avtalen.
Rennesøy presiserte at salg av rådhuset og midler
satt av til rehabilitering av rådhuset, vil dekke ca.
halvparten av finansieringsbehovet, og fikk aksept for
at det er denne forståelsen som skal legges til grunn.
Under temaet Tjenester og lokalisering er følgende
tekst noe upresis «Bygget skal i hovedsak finansieres
gjennom salg av eksisterende rådhus i Rennesøy,
samt midler som er avsatt til rehabilitering av
kommunehuset i Vikevåg.»
Det var enighet om at navnene på alle som har
deltatt i forhandlingene skal tas med i endelig avtale.
5 Signering av avtalen og
avslutning

13.40-14.00 Ordførerne signerte endelig avtale.

