Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 4 i styringsgruppa
Tid: mandag 18.05.15 kl. 17.00 – 18.30
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Åge Sola, Tor B. Harestad, Anne-Kristin Sæther,
Jostein Kristiansen, Øydis Helene Westersjø, Birger Clemetsen og Svein Helgesen
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 20.04.15
Referatet ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Orienteringer/informasjon
 Ordfører orienterte fra møter på politisk nivå med Randaberg, Finnøy og Kvitsøy (27.04.) og
med Stavanger (29.04.). Noen hovedpunkt fra orienteringen:
-

Randaberg, Kvitsøy, Finnøy og Stavanger vil inntil videre avvente reelle samtaler med tanke på
utredning av en mulig fire-kommunemodell. Konklusjon fra møtet (klipp fra referat):
1. Det tas sikte på å sammenfatte hovedsynspunktene fra arbeidet i de involverte kommunene
(SWOT-analyser, utredninger i regi av Jærrådet, tilleggsutredninger i samarbeid mellom
Stavanger, Rennesøy og Finnøy og relevant stoff frå kystkommunerapporten). Sammenfatningen
vil danne grunnlag for vurdering av ev. behov for/ønske om å utrede firekommune-alternativet
nærmere.
2. Ressursbruk til ev. videre arbeid med å vurdere/utrede nevnte alternativ, utover allerede
tilgjengelige rammer, må avklares i hver av kommunene.
3. De fire kommunene kommer sammen igjen så snart ovennevnte sammenfatning (jf. pkt 1)
foreligger, senest over sommeren 2015.
Fullstendig referat fra møtet vedlegges.

-

Samtalene med ordføreren i Stavanger var uformelle og åpne. Partene ble enige om å møtes igjen i
Rennesøy, fortrinnsvis før sommerferien.
Med bakgrunn i uttalelser fra ordføreren i Stavanger ble det skapt inntrykk av at Stavanger og
Finnøy er i ferd med å gå videre inn i drøftinger av konkrete problemstillinger og utfordringer ved
ev. sammenslåing. Rennesøy registrerte dette og vil vurdere om det på ett eller annet tidspunkt vil
være aktuelt ev. å be om å få delta i disse samtalene.

 Rådmannen orienterte om møte 5.mai med Stavanger og Finnøy om utredningssamarbeid på
administrativt nivå. Det er under arbeid tre utredningsgrupper (tema: tjenesteyting,
samfunnsutvikling og lokaldemokrati) hvor også data/utfordringer for Rennesøy og Finnøy
trekkes inn. Økonomisjef Anne-Line Aarland og kommunalsjef Line Røren er med på å
kvalitetssikre materialet fra Rennesøys side. Delrapporter forventes ferdigstilt i begynnelsen
av juni.
 Rennesøy har mottatt 100 000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til kommunereformarbeidet.

 Anne-Kristin Sæther orienterte fra konferanse i regi av Rogaland fylkeskommune 29.04., med
fokus på kommunereform og kultur. Foiler fra konferansen kan lastes ned fra nettsiden:
http://www.rogfk.no/Internet/Arrangementer/Kulturen-i-kommunereforma/(language)/nor-NO

Sak 3: Tilbakemelding fra styringsgruppa til kommunestyret – K-sak 18.juni
Styringsgruppen diskuterte saken med bakgrunn i utsendt saksinformasjon. Konklusjon:
 Rådmannen fremmer orienteringssak kommunestyrets møte 18.juni. Saken går ikke via
andre politiske organer.
 Saken bør være kortfattet og i hovedsak orientere om styringsgruppens arbeid så langt:
arbeidsformer, hovedalternativer som har vært vurdert, oppsummering fra SWOT-analysen,
ev. data fra utredningsrapporter i regi av Jærrådet/Stavanger og samtaler på politisk nivå.
Det skisseres i tillegg forslag til framdriftsplan fram mot sommeren 2016.
 Med bakgrunn i orienteringen inviteres kommunestyret til å kommentere og drøfte sider ved
saken som det er naturlig å gi politiske innspill på i denne fasen.

Sak 4: Framdriftsplan høsten 2015-våren 2016
Styringsgruppa besluttet å legge følgende forslag til grunn når det gjelder videre framdrift av
kommuneplanprosessen:
 Det legges opp til kommunestyrebehandling i to runder før sommeren 2016. En første
foreløpig diskusjon kommer 17.mars 2016. Endelig politisk vedtak skjer i kommunestyret
16.juni 2016.
 Den politiske behandlingen skjer i formannskap og kommunestyre.
 Vedr. spørsmål om innbyggerinvolvering vurderes KMD’s anbefalinger på nettsiden «Ny
kommune» nærmere – både mtp. arbeidsform/metodikk og tidspunkt. Nytt kommunestyre
drøfter spørsmål om informasjon/involvering i 4.kvartal 2015. Styringsgruppa anbefaler at
mulige arbeidsformer bør vurderes (bl.a. innbyggerundersøkelse, folkemøte/dialogmøte og
rådgivende folkeavstemning).
 Nåværende styringsgruppe har sitt siste møte mandag 31.august 2015. Ny styringsgruppe,
oppnevnt av nytt kommunestyre, bør ha jevnlige møter gjennom hele prosessen.

Sak 5: Eventuelt
Dagny Sunnanaa Hausken ønsket diskusjon om et ev. politisk møte om kommunereformen i
valgkampen før kommunevalget i september. Det ble enighet om å prøve å få til et slikt møte –
med innledere som kan belyse temaet på en nyansert måte der ulike syn kommer fram.
Konklusjon:
 Dagny Sunnanaa Hausken, Jostein Eiane og Åge Sola tar ansvar for programmet. Det hentes
inn eksterne innledere. I tillegg oreinterer Svein Helgesen kort om styringsgruppens arbeid
så langt.
 Møtet planlegges avholdt siste uka i august (25., 26. eller 27.).
Rennesøy, 19. 05. 2015
Svein Helgesen, sekr.
Vedlegg: Referat fra møte mellom kommunene Randaberg, Kvitsøy, Finnøy og Rennesøy

