Fra: Svein Helgesen

NABOPRAT RANDABERG – RENNESØY - FINNØY – KVITSØY

Referat fra samling 2
Tid og sted: Tirsdag 15.mars 2016 kl. 09.45 – 12.45. Biblioteket, Hagatunet i Finnøy
Deltakere:
Randaberg: Kristine Enger, Kirsten Claussen og Magne Fjell
Rennesøy:
Jostein Eiane, Åge Sola, Tor B. Harestad, Aadne Aasheim Andersen, Ivar Finnesand og
Birger Clementsen
Finnøy:
Henrik Halleland, Odd Bleie, Gro Skartveit og Helene Ohm
Kvitsøy:
Mirjam Ydstebø, Gro A. Steine, Johannes Olsen, Ingve Waage, Stein Flom Jacobsen og
Andreas Polster
Møtet var åpent for media, politikere, tillitsvalgte og andre interesserte.
Mirjam Ydstebø ledet møtet. Svein Helgesen var sekretær og skriver referat.
Henrik Halleland ønsket velkommen til Finnøy kommune.
Dagsorden:
Sak 1: Lokaldemokrati og politisk styring
Forhandlingsutvalgene diskuterte saken med utgangspunkt i utsendt diskusjonsnotat 2 med vedlegg,
samt kort introduksjon av Svein H. Introduksjonen (lysark) vedlegges.
Hovedpunkter fra diskusjonen:
 Antall medlemmer i kommunestyret i ny kommune må fastsettes med utgangspunkt i
kommunelovens minimumskrav på 27. Noen mener tallet bør økes noe for å oppnå bredere
representasjon.
 Det er enighet om at bred geografisk representasjon i kommunestyret er sterkt ønskelig.
Primært må det sikres gjennom de politiske partienes nominasjoner, samt velgernes
preferanser/kumuleringer ved selve valgene.
 Kommunestyret har stort handlingsrom til å sikre bred geografisk representasjon ved
oppnevning av medlemmer til de politiske hovedutvalgene.
 Kvitsøy og Finnøy ønsker å ivareta nærdemokratiet gjennom ordning med kommunedelsutvalg
under kommunestyret, med delegert myndighet og ansvar på saksområder som i stor grad
berører planlegging og enkelte spørsmål vedr. det lokale tjenestetilbudet.Utvalgene må kunne
dra nytte av en politisk sekretariatsressurs. Rennesøy uttrykker skepsis til en slik ordning i en så

















vidt liten kommune og viser blant annet til negative erfaringer med bydelsutvalg uten reell
myndighet.
Den nye kommunen bør ha et planutvalg med delegert overordnet ansvar for langsiktig og
samordnet arealplanlegging (jordvern, kystsone, kulturlandskap). Planutvalget må ha bred
geografisk representasjon.
Den politiske hovedmodellen tar utgangspunkt i kommunestyre, formannskap, planutvalg og
sektorbaserte hovedutvalg. I tillegg kommer bl.a. eldreråd, råd for funksjonshemma og
ungdomsråd.
I lys av viktigheten av transport/kommunikasjoner bør det vurderes å ha et eget samferdselsutvalg.
For å oppnå «eierskap» til alle deler av kommunen er det viktig å styrke oversikt og
lokalkunnskap både blant kommunens tilsatte og alle medlemmer o kommunestyret.
Den nye kommunen må ha høye ambisjoner som aktør i viktige interkommunale organer og i
regionale planprosesser.
Museumssektoren står sterkt; kommunene deltar i dag i flere interkommunale samarbeidsorganer på fagområdet (Jærmuseet, MUST, Ryfylkemuseet). Den nye kommunen må ta mål av
seg til å prioritere interkommunalt samarbeid som kan videreutvikle dette fortrinnet, eks. i
forbindelse med utvikling av Maritimt Vitensenter i Randaberg.
Fremtidig legevaktordning må bygge på det beste i dagens interkommunale modell, der også
Hjelmeland inngår, jf. beslutning i samling 1 om rask utredning.
Interkommunalt samarbeid er ressurskrevende og representerer utfordringer.Fremtidig interkommunalt samarbeid med Stavanger må «risikovurderes», ikke sikkert at Stavanger over tid vil
være like mye «på tilbudssiden» som i dag.
I tillegg til politisk sammensatte kommunedelsutvalg bør tradisjonelle grendeutvalg/ nærmiljøutvalg utnyttes som høringsorgan etc.
Det er ikke stemning for å bruke rådgivende folkeavstemninger for å øke innbyggerengasjementet.
Spørsmålet om grensejusteringer ved å innlemme Austre Åmøy og hele Ombo i den nye
kommunen må håndteres via formell vei mot Stavanger og Hjelmeland kommune.

Hovedpunkter fra diskusjonen:
 Næringsutvikling og jobbmuligheter må omtales som satsingsområde i intensjonsavtalen. Den
nye kommunen har blågrønne næringer som spesielt fortrinn. Samordnet næringsutvikling må
bygge på kommunenes ulike tradisjoner og erfaringer med tanke på å stimulere til skaping av
arbeidsplasser.
 Havbruk vil være fremtidsnæring, viktig med samordna planlegging for å sikre lokalisering som
er bærekraftig og reduserer de negative miljøkonsekvensene.
 Lokal næringsutvikling må ha lokal forankring.

[Skriv inn firmanavn]

Sak 2: Samfunnsutvikling
Forhandlingsutvalgene diskuterte saken med utgangspunkt i utsendt diskusjonsnotat 3 med vedlegg,
samt kort introduksjon av Svein H. Introduksjonen (lysark) vedlegges.
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[Skriv inn firmanavn]
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Samordna og langsiktig arealplanlegging gir fordeler både mht. jordvern, fremtidig boligbygging
og næringsutvikling. Rennesøy og Finnøy har langt mer utbyggingsareal enn Randaberg og
Kvitsøy. Randaberg har tilegnet seg betydelige næringsarealer i Mekjarvik, og næringsarealene
på Hanasand i Rennesøy representerer et betydelig felles potensial. Rogfastutbyggingen kan gi
tilgang til mer næringsareal.
Gjeldende kommuneplaner for de fire kommunene tas med som del av grunnlaget for den nye
kommunens samordnede planlegging av samfunnsutviklingen i kommunen som helhet.
Mangfoldet innad i den nye kommunen krever differensiering. For Kvitsøy er f.eks. boplikten et
viktig virkemiddel for å håndtere presset, og i øydelen av Finnøy er det åpnet for spredt boligbygging som det ikke er aksept for på Finnøy og Talgje.
Bompengene (Finnfast) representerer en utfordring. Det er ønskelig å sy sammen kommunen
gjennom busstilbud fra Judaberg til Randaberg. Men «konkurransen» mellom hurtigbåter og
buss representerer et dilemma. Inntil nye kommunikasjoner ev. kommer («Øyfast»), er det
nødvendig å prioritere hurtigbåttilbud Finnøy-Stavanger.
Landbruket vil fortsatt beholde dagens soneinndeling mtp. tilskudd. Det er videre behov for å
avklare om kommunesammenslåing vil ha konsekvenser for blant annet Innovasjon Norges
støtteordninger.
Det er viktig å legge opp til stedsutvikling som sikrer dynamisk og bærekraftig utvikling også av
de mindre lokalsamfunnene. For Kvitsøy er for eksempel offentlige arbeidsplasser knyttet til
barnehage, skole og helse/omsorg viktige.
For Rennesøy og Finnøy er videre utvikling av nåværende kommunesenter i Vikevåg og
Judaberg høyt prioritert.
Beredskap og samfunnssikkerhet, spesielt knyttet opp til de undersjøiske tunnelene, må være et
satsingsområde for den nye kommunen.
Den nye kommunen bør være foregangskommune når det gjelder utvikling og bruk av velferdsteknologi – i kombinasjon med «de varme hendene».
Dugnadsånd og frivillig innsats, herunder idretten, representerer en kjemperessurs i samfunnsutviklingen. Det handler om både kultur og konkrete tiltak, jf. festivaler. Denne innsatsen må
fortsatt være lokalt forankra, samtidig som synergieffektene utnyttes optimalt. Den nye
kommunen må sikre gode tilskuddsvilkår for å holde oppe frivillighetsengasjementet.
Kirken er en viktig lokal samfunnsresurs og må trekkes inn og høres i spørsmål om hvordan den
nye kommunen fortsatt kan sikre en livskraftig lokal kirke.
Organisering og lokalisering av lokal politi/lensmann kan representere en utfordring, jf. den
nye politireformen.

Sak 3: Kort runde med innspill til storsamling 6.april
Kristine E. presenterte justert skisse til opplegg for storsamling 6. april. Med bakgrunn i diskusjonen
planlegges nå samlingen med utgangspunkt i følgende rammer:
Sted: Rennesøy (Meieriet, Kulturhuset på Vikevåg)
Tidsramme: 09.00 – 15.00
Ekstern møteleder: Tor Øyvind Skeiseid (Ryfylke Livsgnist)

Mål for samlingen
Samlingen skal fungere som en del av en samlet og effektiv arbeidsprosess fram mot en intensjonsavtale.
Ved å ha med flere sentrale politikere og tillitsvalgte i kommunene på samlingen får vi opp flere innspill
og synspunkter til viktige deler av intensjonsavtalen. Invitert til samlingen er formannskapsmedlemmene
(inkl. 1.vara), gruppeledere for de politiske partiene og hovedtillitsvalgte som representerer flere
ansatte. Den enkelte kommune håndterer selv utvalget/invitasjonen til sine hovedtillitsvalgte.
Dagsorden for storsamlingen (kl. 9-13.30)
1. Velkommen v/Dagny Sunnanå Hausken
2. Hva er målet med denne dagen og hvordan er dagen lagt opp?
v/Kristine Enger og Tor Øyvind Skeiseid
3. Hovedtema 1: Felles visjon og verdier, tilhørighet, kultur og identitet
Gruppearbeid med kafébord løsning. Kafébordgruppeledere gir en kort oppsummering
4. Lunsj – påsmurte ciabatta
5. Hovedtema 2: En ny kommune sett i et arbeidsgiverperspektiv
Kort innledning v/en rådmann. Ordinært gruppearbeid med oppsummering
6. Avrunding v/Tor Øyvind Skeiseid
Dagsorden for påfølgende forhandlingsmøte (kl. 13.30 – 15)
7. Svein H. presenterer noen foreløpige forslag til tekstavsnitt i intensjonsavtale. Diskusjon og
tilbakemelding.
8. Svein presenterer diskusjonsnotat «Tjenestetilbud og myndighetsutøving» - som forberedelse til møte
12. april.
9. Kort oppsummering med signal fram mot ny samling 12. april
Påmelding
Påmelding, helst samlet fra ordfører/rådmann i hver kommune, skjer til Tone M. Haugen,
Tone.M. Haugen@randaberg.kommune.no, innen fredag 1. april.
Sak 4: Kort oppsummering med signal fram mot neste samling
Rådmennene sender ut melding og invitasjon til storsamling 6.april i løpet av onsdag/torsdag. For å få
optimalt utbytte av denne samlingen er det viktig at deltakerne er forberedt på å medvirke i «kreative
verksteder» som kan resultere i innspill vedr. felles visjon, verdier og kommunenavn – og om den nye
kommunen som arbeidsgiver.

[Skriv inn firmanavn]

Bru, 15. 03. 2016/Svein H.
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