Kort referat fra forhandlingsmøte 4
Tid og sted: Tirsdag 12.april 2016 kl. 08.30 – 11.30. Hummermuseet på Kvitsøy
Deltakere:
Randaberg:
Rennesøy:
Finnøy:
Kvitsøy:

Kristine Enger, Gunnhild Vårvik Tangeland, Kirsten Claussen og Magne Fjell
Dagny Sunnanå Hausken, Elin Schanche, Tor B. Harestad, Aadne Aasheim Andersen
og Birger Clementsen
Henrik Halleland, Odd Bleie og Helene Ohm
Mirjam Ydstebø, Johannes Olsen, Gro A. Steine, Ingve Waage, Stein Flom Jacobsen og
Andreas Polster

Mirjam Ydstebø ledet møtet og ønsket velkommen til Kvitsøy. Svein Helgesen var sekretær og skriver
referat.

Dagsorden
Utgangspunktet for forhandlingene var foreløpig diskusjonsutkast til intensjonsavtale utsendt av Svein
11.04. I tillegg fikk forhandlingsutvalgene framlagt over bordet forslag til justert versjon av tekst til
økonomikapittel.
Forhandlingsutvalgene gikk gjennom diskusjonsutkastet i denne rekkefølge:
-

Innledning (kap. 1)
Videre prosess (kap. 2)
Kommunenavn, visjon og hovedmål (kap. 3)
Samfunnsutvikling (kap. 5)
Tjenestetilbud og myndighetsutøvelse (kap. 6)
Lokaldemokrati og politisk styring (kap. 7)
Kommunen som arbeidsgiver (kap. 8)

Forslag til kap. 4 (Økonomi – mål og forutsetninger) og kap. 9 (Regionalt og interkommunalt samarbeid) ble ikke diskutert.

Kort fra diskusjonen
Kap. 1: Innledning
Forhandlingsutvalgene sluttet seg i hovedsak til framlagt forslag. Det foretas en samordning av deler
av kap. 1 og kap. 3. Svein legger fram endelig forslag 20. april.
Kap. 2: Videre prosess
Forhandlingsutvalgene sluttet seg i hovedsak til framlagt forslag. Svein legger fram endelig forslag 20.
april.

Kap. 3: Kommunenavn, visjon og hovedmål
Forhandlingsutvalgene diskuterte blant annet om det er fornuftig å gi en konkret anbefaling om
kommunenavn i intensjonsavtalen. Det ble enighet om å følge forslaget i diskusjonsutkastet. Det var
videre enighet om å flytte enkelte formuleringer fra kap. 1 til kap. 3.
Forhandlingsutvalgene hadde noen konkrete innspill til foreslåtte hovedmål. Svein tar innspillene med
inn i arbeidet med endelig forslag, som legges fram til endelig godkjenning 20. april.
Kap. 5: Samfunnsutvikling
Forhandlingsutvalgene diskuterte og kommenterte flere av kulepunktene i de framlagte forslagene. Det
ble levert noen konkrete innspill. Svein tar kommentarene og innspillene med inn i arbeidet med
endelig forslag, som legges fram til endelig godkjenning 20. april.
Kap. 6: Tjenestetilbud og myndighetsutøvelse
Forhandlingsutvalgene diskuterte og kommenterte flere av kulepunktene i de framlagte forslagene. Det
ble levert noen konkrete innspill. Svein tar kommentarene og innspillene med inn i arbeidet med
endelig forslag, som legges fram til endelig godkjenning 20. april.
Kap. 7: Lokaldemokrati og politisk styring
Forhandlingsutvalgene diskuterte og kommenterte noen av kulepunktene i de framlagte forslagene.
Svein innarbeider kommentarene i det endelig forslaget, som legges fram til endelig godkjenning 20.
april.
Kap. 8: Kommunen som arbeidsgiver
Forhandlingsutvalgene hadde ingen kommentarer til innholdet i det framlagte forslaget til kapittel om
arbeidsgiverpolitikk.

Videre oppfølging
 Det tas sikte på å ferdigstille og sluttbehandle intensjonsavtaledokumentet i møtet på Randaberg
20. april. Svein sender ut et endelig utkast i forkant av møtet, med bakgrunn i diskusjon og innspill
i møtet.
 Ev. nye konkrete innspill/forslag på enkeltpunkter sendes på e-post til Svein snarest mulig.
Johannes Olsen/Elin Schanche er bl.a utfordret til å levere forslag til punkt om vern av spesial-/
tilsynsområder.
 Forslag til kap. 4 (Økonomi – mål og forutsetninger) diskuteres videre med grunnlag i justert
forslag fra Per Blikra, utlevert i møtet.
 Forslag til kap. 9 (Regionalt og interkommunalt samarbeid) diskuteres med grunnlag i skriftlig
innspill fra rådmennene. Forslaget sendes fortrinnsvis ut i forkant av møtet.
 Det lages et kortfattet vedlegg med noe relevant og utfyllende tilleggsinformasjon på enkelte
punkter. Svein utarbeider forslag, fortrinnsvis til møtet 20. april.
 Endelig avtale bør ha med en formulering som uttrykker en klar intensjon om å få til en prosess
med sikte på grensejustering og innlemming av Austre Åmøy og hele Ombo i den nye Utstein
kommune.

Bru, 12. april 2016
Svein

Vedlegg: Per Blikras utleverte forslag til ny versjon kapittel 4 (økonomi) - med kommentarer.

