Referat fra møte om kommunereformen
Tid: mandag 29. februar 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Kommunehuset i Vikevåg
Deltakere på møtet:
Fra Rennesøy kommune: Dagny Sunnanå Hausken og Birger Clementsen
Fra Randaberg kommune: Kristine Enger, Magne Fjell og Per Blikra
Fra Kvitsøy kommune: Miriam Ydstebø og Andreas Polster
Fra Finnøy kommune: Henrik Halleland og Helene Ohm
I tillegg møtte Svein Helgesen i kraft av rollen som sekretær for kommunereformgruppene i
Finnøy og Rennesøy
Bakgrunn og dagsorden
Ordfører Dagny Sunnanå Hausken hadde invitert til møtet. Bakgrunnen var kommunestyrevedtak i Randaberg og Rennesøy 11. 02. 2016 om naboprat mellom Randaberg,
Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. De to sistnevnte kommunene har i etterkant takket ja til å delta
i prosessen.
Dagny Sunnanå Hausken ledet møtet. Svein Helgesen fikk i oppdrag å skrive referat.
Møtet hadde følgende dagsorden:
1. Grunnlag og mål for nabopraten
2. Rammer og framdrift
3. Hovedpremisser for prosessen
Grunnlag og mål for nabopraten
Kommunene redegjorde kort for sine utgangspunkt for å delta i naboprat mellom Randaberg,
Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy. Det framkom at kommunene har noe ulike ståsteder, men at
det i hovedsak er enighet om følgende:
 Prosessen bør resultere i en intensjonsavtale, eller i det minste en skisse til slik avtale, som
kan legges fram til høring for innbyggerne i kommunene.
 Nabopraten vil medvirke til et bredere utredningsgrunnlag før kommunestyrenes endelige
politiske vedtak i kommunereformsaken.
 Det er fortsatt ikke endelig avklart hvordan innbyggerne skal høres i alle kommunene, I
Rennesøy og Finnøy har flertallspartiene en uttrykt intensjon å gjennomføre folkeavstemning så framt det foreligger ett klart alternativ til å fortsette som egen kommune.
Kommunestyret i Randaberg har bestemt å ha spørreundersøkelse. Tidspunkt for undersøkelsen er ikke bestemt og kan om ønskelig samkjøres med de andre kommunene.

 Av tidshensyn må det gjennomføres en meget rask og effektiv prosess. Samtidig må
prosessen være forsvarlig og ha en kvalitet som holder mål for å få fram et saklig godt
beslutningsgrunnlag.
 Partene er innforstått med at Finnøy parallelt med denne prosessen er i gang med og vil
videreføre sin naboprat med Stavanger.
 Ansvaret for selve forhandlingene bør fortrinnsvis delegeres til forhandlingsutvalg med
noen få representative politikere, supplert med rådmennene. I tillegg ønskes underveis i
prosessen en storsamling med deltakelse fra alle formannskapene og representanter for
Hovedtillitsvalgte i kommunene.
Rammer og framdrift
Partene drøftet konkrete spørsmål mht rammer og framdrift for gjennomføring av prosessen.
Det ble enighet om følgende:
 For å komme raskt til saken kjerne er det ønskelig å dra nytte av andre intensjonsavtaler
som allerede er framforhandlet. Avtale for K 5-alternativet i Vest Agder (Kristiansand,
Lillesand, Birkenes, Songdalen og Søgne) ble nevnt som et aktuelt eksempel.
 Ekspertutvalgets 4 hoveddimensjoner kan være et godt utgangspunkt for hovedstruktur i en
intensjonsavtale (tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og demokratisk
arena).
 Kommunene er selv ansvarlige for å sikre god politisk forankring av prosessen, slik at
forhandlingsutvalgene har nødvendig ryggdekning for å fatte beslutninger.
 Det legges i utgangspunktet opp til en ambisiøs framdriftsplan med sikte på å ferdigstille
prosessen innen 12. april. Ved behov må det ev. avtales flere møter utover fristen. Konkret
foreslås:
 Forhandlingsmøte 1: fredag 11. mars kl. 9-12 på Randaberg
 Forhandlingsmøte 2: tirsdag 15. mars kl. 9.30 – 12.30 på Finnøy
 Storsamling: onsdag 6. april kl. 9 – 15 (deltakere: formannskap og Hovedtillitsvalgte,
regi: Ryfylke Livsgnist). Sted avklares senere.
 Forhandlingsmøte 3: tirsdag 12. april kl. 8.30 – 11.30 på Kvitsøy
 Med bakgrunn i foreløpige sonderinger med Ryfylke Livsgnist følger Kristine Enger opp
kontakten med sikte på en avtale om rammer, lokalisering og kostnad for storsamling 6.
april.
 I utgangspunktet satser kommunene på å gjennomføre forhandlingsopplegget ved hjelp av
følgende ressurser:
 Rådmennene i Rennesøy og Finnøy stiller Svein Helgesen til disposisjon.
 Randaberg stiller til disposisjon Per Blikra innenfor økonomi, samt ressurspersoner
innenfor nettbasert informasjon/kommunikasjon.
 Miriam Ydstebø blir møteleder i forhandlingsmøtene.
 Ekstra kostnader for gjennomføring av prosessen fordeles som hovedregel likt mellom
kommunene. Utgifter til storsamlingen kan fordeles gjennom beregnet deltakeravgift betalt
av hver enkelt kommune.

Hovedpremisser for prosessen
Utover konklusjoner om grunnlag, rammer og framdrift ble det i diskusjonen enighet om
følgende:
 Rådmennene legger på første møte fram en skisse til tematisk innhold og rekkefølge i de
planlagte forhandlingsmøtene. Så langt mulig sendes saksdokumenter ut i forkant av
samlingene. Tidsperspektivet gjør det nødvendig at dokumenter først kan ferdigstilles tett
innpå møtene.
 Økonomiske forutsetninger ved etablering av ny kommune må settes på dagsorden tidlig i
prosessen. En gjennomgang av Per Blikra i møtet dokumenterte at det er behov for langt
mer tydelig og nøktern realitetsorientering/avklaring av de økonomiske konsekvensene
enn det man har sett eksempler på fram til nå.
 Hver kommune må allerede i startfasen presentere sine høyest prioriterte saker og «krav»
(kommunale «vetopunkter»), slik at man kan ta fatt i disse så tidlig som råd er.

Vikevåg, 1. mars 2016
Svein Helgesen, ref.

