Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Innkalling til møte 3 i gruppa
Tid: Mandag 20.04.15 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Kommunehuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 2 - 19. 03.15
Referatet er sendt ut tidligere og godkjennes formelt i møtet. Det minnes om følgende
punkt i referatet:
«Ev. tilføyelser/utfyllende kommentarer fra medlemmene kan oversendes sekretær i
etterkant. Med grunnlag i ev. tillegg vil det bli fremlagt en oppdatert oppsummering
i neste møte i gruppa, mandag 20. april.»

Sak 2: Orienteringer/informasjon
 Sekretær presenterer oppdatert versjon av gjennomført SWOT-analyse – med
bakgrunn i arbeidet 20.03. og ev. tilføyelser/kommentarer som kommer inn fram til
møtet.
 Ordfører og rådmann oppdaterer og orienterer om aktuelle møter/saker med
relevans for arbeidet i gruppa – bl.a.:
- Administrativt møte med Stavanger kommune
- Oppdatert informasjon om nabokontakt/»naboprat» på politisk nivå.

Sak 3: Momenter til kommende «naboprater» på politisk nivå
Styringsgruppa gjorde i sist møte en meget god jobb i og med gjennomgangen av styrker,
svakheter, muligheter og trusler i forhold til de tre hovedalternativene som er besluttet
vurdert.
Framfor de kommende prosessene på politisk nivå, spesielt de forestående samtalene
med Stavanger og med de andre nabokommunenene (Randaberg, Kvitsøy og Finnøy), er
det interessant (blant annet med bakgrunn i SWOT-prosessen), å diskutere følgende
nøkkelspørsmål:
Hva bør Rennesøys hovedfokus være i prosessen videre? Hva vil vi legge mest vekt på i
«nabopraten»? Hva mener styringsgruppa det er spesielt viktig å ta vare på/videreutvikle,
uansett hvor de fremtidige kommunegrensene skal gå?
Regjeringens «hårete» mål for kommunereformprosessen uttrykkes oftest slik: Bedre
tjenester for alle innbyggere, kommuner som er solide nok til å håndtere morgendagens
utfordringer og ta på seg nye oppgaver, en mer slagkraftig samfunnsutvikling og et
styrket lokaldemokrati.

Med dette som utgangspunkt kan det være fornuftig, i forkant av «nabopratene», å tenke
gjennom og diskutere følgende spørsmål i styringsgruppa: Hva ser vi i lys av dette som viktig?
Hva bør det bety i praksis – i Rennesøy, i vår region?
Noen utfyllende stikkord for diskusjonen i styringsgruppa kan være:
A. Tjenesteyting
- Hvilke tjenestetilbud (eks. helse/omsorg, oppvekst, kultur, tekniske tjenester)bør finnes
og være lokalisert til Rennesøy som i dag – omfang, organisering, prioritering?
- Hvilke ev. tjenestetilbud bør vi uten store tap, til og med kanskje med fordel, kunne
sentralisere/flytte til et ev. nytt og mer sentralt kommunesenter?
B. Myndighetsutøving
- Er det deler av kommunal myndighetsutøving (administrasjon/forvaltning) som vi
absolutt bør ha lokalisert til Rennesøy også ved ev. kommunesammenslåing?
- Hvilke deler av dagens myndighetsutøving mener gruppa at vi uten store tap, til og med
kanskje med fordel, kan sentralisere/flytte til et ev. nytt og mer sentralt
kommunesenter?
C. Samfunnsutvikling
- Hva ser styringsgruppa som viktige forutsetninger for fortsatt livskraftig samfunnsutvikling i Rennesøy, uavhengig av hvordan den framtidige kommunestrukturen vil bli?
- Dersom Rennesøy skulle bli en del av en større kommune, hva mener gruppa fortsatt ev.
bør finnes lokalt av instanser/aktører som kan ta hånd om samfunns- og næringsutviklingsoppgaver i denne delen av en ny og større kommune?
D. Lokaldemokrati
- Hva er viktig for Rennesøy å spille inn i diskusjonen om hvordan man kan unngå at ev.
kommunesammenslåing vil bety et klart tap av demokratisk påvirkning og økt avstand
mellom de folkevalgte og innbyggerne? Hva må til for å unngå en politisk nedprioritering
av periferien/»utkantene» i en større kommune?
- Hva er viktige forutsetninger for å ta vare på det folkelige lokalsamfunnsengasjementet
via grendelag og andre frivillige organisasjoner i Rennesøy - og fortsatt sikre tett kontakt
mellom folkevalgte og folk flest?

Sak 4: Eventuelt
Gruppens medlemmer kan under denne posten ta opp/reise aktuelle spørsmål.

Rennesøy, 10. april 2015
Svein Helgesen, sekr. for gruppa

