Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 1 i styringsgruppen
Tid: Mandag 09.02.15 kl. 17.00
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Harald Fauskanger, Tor B. Harestad, AnneKristin Sæther, Øydis Helene Westersjø, Laila Ertenstein, Birger Clemetsen og Svein Helgesen

Sak 1: Introduksjon og konstituering




Ordføreren orienterte kort om bakgrunnen for opprettelse av styringsgruppa, herunder
litt om tidligere arbeid med kommunestruktur i Rennesøy kommune og om prosessen
ellers i regionen.
Gruppen konstituerte seg med slikt resultat:
- Leder: Dagny Sunnanå Hausken
- Nestleder: Åge Sola – med Tor B. Harestad som personlig vararepr.

Sak 2: Orienteringer/informasjon


Rådmannen hadde en kort og oversiktlig gjennomgang av bakgrunnen for
kommunereformprosessen. Hovedstikkord for presentasjonen:
-

Reformens mål
Oppdrag fra Regjering og Storting
Fylkesmannens og KS sine roller i prosessen
Reformens økonomiske premisser
Utredninger og verktøy
Tidligere kommunestrukturprosesser i Rennesøy kommune

 Gruppens medlemmer blir holdt løpende orientert om aktuelle forhold med betydning
for gruppens arbeid via e-post, samt på eget område på Rennesøy kommunes
hjemmesider.

Sak 3: Deltakelse i regionale prosesser
Rådmannen orienterte kort om pågående regionale prosesser, herunder om invitasjon
fra Stavanger kommune om å delta i en bred regional utredningsprosess. Gruppen er
opptatt av at Rennesøy må komme i en best mulig posisjon og være til stede i prosesser
sammen med nabokommunene i regionen, spesielt Stavanger og Randaberg.
Konklusjon: Rennesøy tar formell kontakt med Stavanger kommune med henvisning til
invitasjonen om deltakelse i en bred regional prosess. Det uttrykkes overfor Stavanger at
kommunen har sterk interesse for å delta i konkret utredningsarbeid som er viktige for å
framskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag i saken. Primært ønsker Rennesøy å være
til stede og delta i det samarbeidet som alt er avtalt mellom kommunene i Jærrådet,
Stavanger, Sola og Randaberg.

Sak 4: Aktuelle scenarier for vurdering i prosessen
Gruppen diskuterte aktuelle alternativer for videre gjennomgang og vurdering og
konkluderte med følgende:
Konklusjon: Gruppen vil i prosessen se nærmere på og vurdere fordeler og ulemper med
følgende hovedmodeller:
 Rennesøy fortsetter som egen kommune («nullalternativet»)
 Rennesøy blir en del av en ny mellomstor kommune bestående av Finnøy, Kvitsøy,
Randaberg og Rennesøy («mellomalternativet»)
 Rennesøy blir en del av en ny storkommune på Nord Jæren med Stavanger som
«lokomotiv» («storkommunealternativet ). Her kan det være aktuelt å vurdere både et
alternativ med og uten overføring av fylkeskommunale oppgaver (regionkommune/
storkommune).

Sak 5: Arbeidsform
Hensikten med lokalekommunereformprosesser er å framskaffe et best mulig
beslutningsgrunnlag for å ta stilling til spørsmål om ev. kommunesammenslåing.
Gruppen vil i sitt konkrete arbeid bl.a. benytte seg av verktøy og idéer fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementets (KMD) veileder. Det vil bli gjort systematisk arbeid med
å identifisere sterke sider, svake sider, muligheter og trusler ved ulike alternativ (såkalt
«SWOT-analyse). Gruppen vil videre benytte KMD’s nettbaserte verktøy for å framskaffe
faktabasert informasjon om konkrete kommunesammenslåingsmodeller.

Sak 6: Framdriftsplan
Styringsgruppa la følgende møteplan for våren 2015:





19. mars: kl. 8-12
20. april: kl. 17-19
18. mai: kl. 17-19
15. juni: kl. 17-19

Gruppen tar sikte på å presentere en foreløpig tilbakemelding for formannskapet, ev.
også kommunestyret, i juni.
I løpet av våren vil det bli lagt en konkret plan for den videre prosessen fram mot en
politisk sak til kommunestyret innen sommeren 2016, hvor kommunestyret tar endelig
stilling til Rennesøy kommunes stillingtaken til spørsmålet om kommunesammenslåing.
Nytt kommunestyre vil ha hovedansvaret for arbeidet etter kommunevalget i september
2015.

Sak 7: Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
Rennesøy, 16. 02. 2015
Svein Helgesen, sekr.

