Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Innkalling til møte 4 i gruppa
Tid: Mandag 18.05.15 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Kommunehuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 3- 20. 04. 15
Referatet er sendt ut tidligere og godkjennes formelt i møtet.

Sak 2: Orienteringer/informasjon
 Ordfører orienterer fra møter på politisk nivå – med Finnøy/Kvitsøy/Randaberg (27.04.) og
med Stavanger (29.04.).
 Rådmann orienterer fra møte på administrativt nivå med Stavanger og Finnøy (05.05.).
 Ev. annen aktuell informasjon

Sak 3: Tilbakemelding fra styringsgruppa til kommunestyret – K-sak i juni 2015
Styringsgruppa bestemte i sitt første mote (februar) at den ville ta sikte på å presentere en
foreløpig tilbakemelding for formannskapet, ev. også kommunestyret, i juni 2015. Gruppa bør nå
ta stilling til hvordan tilbakemeldingen skal skje, og hva den bør inneholde.
Med bakgrunn i prosessen så langt skisseres følgende skisse som utgangspunkt for diskusjonen i
styringsgruppa:
1. Det tas sikte på å utarbeide en relativt kortfattet orienterings-/drøftingssak direkte for
kommunestyret i møtet 18.06. Det er to hovedbegrunnelser for å adressere saken direkte til
kommunestyret. For det første er det ønskelig å få en så bred politisk involvering i prosessen
som mulig. For det andre kan vi med en så vidt sein skrivefrist som 05.06. ha bedre sjanse for
ev. å få med oppdatert materiale fra for eksempel utredningsarbeidet i regi av Jærrådet/
Stavanger kommune enn det som vil være mulig med skrivefrist allerede 22.05.
2. En sak til kommunestyret bør være relativt kortfattet og ha følgende hovedpunkter:
 Informasjon om arbeidet og arbeidsformer i styringsgruppa
 Informasjon om valg av de tre hovedscenariene som er vurdert
 Oppsummering av SWOT-analyse (eget vedlegg), samt foreløpig tilbakemelding fra
«nabopraten» på politisk nivå
 Ev. relevante data fra utredningsarbeidet i regi av Jærrådet/Stavanger kommune (ev.
egne vedlegg)
 Presentasjon av forslag til framdriftsplan høst 2015-vår 2016
Med bakgrunn i orienteringen inviteres kommunestyret til å drøfte saken med spesielt fokus på
følgende tre hovedpunkt:

a. Avklaring av alternativer som fortsatt skal være med og vurderes nærmere i den videre
prosessen
b. Framdriftsplan høst 2015/vår 2016
c. Opplegg for innbyggerinformasjon/-medvirkning – hvordan og når?

Sak 4: Invitasjon til neste møte – ansvarlige for adm. utredning Stvgr. kommune
Det er i tidligere møte nevnt at det kan være aktuelt å invitere hovedansvarlige for det administrative utredningsarbeidet i Stavanger kommune, Kristine Hernes og Ståle Opedal, til møte i
styringsgruppa for å informere om status og innhold i dette arbeidet.
Det kan nå være et naturlig tidspunkt for å følge dette opp og invitere disse to til neste møte i
styringsgruppa, 15.06. kl. 17. Styringsgruppa bes om å ta stilling til dette.

Sak 5: Framdriftsplan høst 2015- vår 2016
Det vil være nytt kommunestyre som har ansvaret for den videre framdriften av den lokale
kommunereformprosessen. Men arbeidet vil naturlig bygge på det grunnlaget som er lagt våren
2015.
Som utgangspunkt for diskusjonen om videre framdrift (kommunestyret 18.06.2015) foreslås
det å legge følgende forutsetninger til grunn:
1. Sluttpunktet i det lokale utredningsarbeidet er kommunestyrebehandling med vedtak 16.06.
2016. Det bør vurderes om det skal være kun den ene behandlingen i kommunestyret, eller
om det er aktuelt å legge opp til behandling i to møter. I så fall må det bli enten i forbindelse
med årsmøtet 28.04. eller allerede 17.03.
2. Det bør avklares hvorvidt en sak/saker skal behandles i andre politiske organer enn
formannskap og kommunestyre.
3. Innbyggerinformasjon/-medvirkning er en viktig del av prosessen. Det bør nedfelles i
framdriftsplanen når slike aktiviteter skal legges inn, og ev. hvilke aktiviteter.
4. Som hovedregel bør det settes av ett møte pr. måned i styringsgruppa.

Sak 6: Eventuelt
Gruppens medlemmer kan under denne posten ta opp/reise aktuelle spørsmål.

Rennesøy, 11. 05. 2015
Svein Helgesen, sekr. for gruppa

