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

Møteleder:

Stavanger rådhus, formannskapssalen
10.06.2016, kl. 13.00 -15.00.
Finnøy: Henrik Halleland, Helene Ohm
Stavanger: Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe, Cecilie Bjelland,
Per Kristian Vareide, Kristine C. Hernes.
Rennesøy: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Eli Schanche, Aadne Aasheim
Andersen, Tor Bernhard Harestad, Birger S. Clementsen
Christine Sagen Helgø

Sak Tema

Referat

1 Velkommen ved
Christine Sagen
Helgø

Ordføreren i Stavanger ønsket velkommen. Rennesøy tok
kontakt for å ha et møte før kommune-/ og bystyremøtene.
Formålet med møte er veien videre og hva som må avklares
før vi har sakene i de ulike kommunestyrene.

2 Orientering om
resultat fra
folkeavstemminger
og videre
behandling

Kommunene gikk gjennom resultat fra de ulike
folkeavstemmingene, og presenterte kort den videre politiske
behandlingen blir som følger:
Stavanger:
Behandler saken i bystyret mandag 13.06.16.
Finnøy:
Saken skal behandles i kommunestyret 22.06.16. Saken er
enda ikke ferdig.
Rennesøy:
Saken skal behandles i kommunestyret 16.06.16
Videre arbeid:
Rennesøy ønsker å tydeliggjøre enkelte punkter som
forutsettes reforhandlet. Eksempler på punkter som ble
drøftet: kommunenavn, plassering av rådhus,
kommunesenter, kommunestyrestørrelse og eiendomsskatt.
Det ble enighet om at det også skal være en prosess for
utarbeidelse av nytt kommunevåpen.
Finnøy møter i dag ikke med alle deltakerne i
forhandlingsutvalget, og er usikre på hvor langt de kan gå i
diskusjonene i dag.
Stavanger må få et videre mandat fra bystyret. Viktig med god
forankring fra bystyret.

4 Intensjonsavtalens Intensjonsavtalen baserer seg på prinsippdokumentet. Videre
forutseringer –
prosess avklares etter vedtak i de ulike kommunestyrene.
reforhandlinger
Fra prinsippdokumentet heter det:
De tre by-/kommunestyrene velger representanter til en
arbeidsgruppe med 5 representanter fra hver kommune. Det
velges ikke vararepresentanter for disse. Arbeidsgruppen har
som oppgave å sikre politisk koordinering for de tre
kommunene frem til fellesnemda trer i kraft. Arbeidsgruppen
utarbeider forslag til sammensetning og oppgaver for
fellesnemda.
Når staten eventuelt har bestemt at ny kommune etableres,
skal det opprettes en fellesnemnd. Den skal samordne og
ivareta hele prosessen, jf. inndelingsloven § 26. Nemnda skal
ha minimum 3 medlemmer fra hver av kommunene. Antall
medlemmer blir fastsatt og valgt av og blant medlemmene i de
ulike by-/kommunestyrene. Fellesnemnda velger selv leder og
nestleder.
Rådmennene får i oppgave å ut etablere en administrativ
arbeidsgruppe som gjennomgår prinsippdokumentet for å se
på innhold, presiseringer og eventuelle endringer, samt
komme med forslag til videre framdriftsplan og punkter som
må drøftes og avklares.
Rennesøy presenterte enkelte punkter som de ønsket presisert
i det videre arbeidet:
 Samferdsel (som en den av reformen) - søke om ekstra
midler fra staten. God mulighet til å få midler til
spesielt gang- og sykkelstier. Søknadsfristen gikk ut 11.
april, men det kommer en ny runde til neste år.
 Videre tok Rennesøy opp at vi sammen til neste år
også bør vurdere å søke NKOM midler til
bredbåndsutbygging i «Nye Stavanger».
 Landbruk – kompetansesenter for landbruk bør legges
i enten Rennesøy eller Finnøy. For Stavanger sin del så
ligger det i dag i Sandnes.
 Kommunedelsutvalg – Hvordan skal disse velges? Og
må være mer konkret på hvilke oppgaver disse skal ha.
Hvilke myndighet har disse? Og hvordan tilrettelegges
administrasjonen for kommunedelsutvalgene? Må
vurdere egne midler i disse utvalgene. Tenk alternativ i
organiseringen av disse kommunedelsutvalgene.
 Legevakten er veldig viktig. Se på alternativ
organisering av denne også for Stavanger sine byøyer.
Videre organisering viktig punkt for Rennesøy.
 Rennesøy jobber videre med kommunehuset på kaien,
slik som beskrevet i intensjonsavtalen.






5 Initiativ overfor
andre kommuner
Eventuelt

Eiendomsskatt – bymessige strøk – dersom det blir
eiendomsskatt i Rennesøy antas dette gjelde Vikevåg
og Judaberg. Vanskelig nå å være tydeligere på dette,
må tilrettelegges slik at det er likebehandling i hele
den nye kommunen.
Dersom nye kommuner skal med i videre
forhandlinger skal alle delta i forhandlingene.
Enighet om at punktene skal drøftes i det videre
arbeidet.

Avventer til etter kommunestyrene og eventuelt møte med
Randaberg kommune søkes gjennomført før 1. juli dersom det
går.
Arbeidsmåte fremover: Administrasjonen jobber med en god
prosess som involverer og legger til rette for gode beslutninger
i møtene. Kommunestyrene bør involveres. Vurdere å invitere
til felles kommunestyre/formannskapsmøter slik at flest mulig
blir involvert underveis i prosessen. Administrasjonen lager
framdriftsplan for prosessen.
I forbindelse med ONS kommer ordføreren i Nye Sandefjord
kommune, som består av kommunene Sandefjord, Stokke og
Andebu. Vi bør vurdere å invitere til møte med dem og høre
deres erfaringer. Dette fordrer selvfølgelig positive vedtak.

