Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Innkalling til møte 11 i gruppa
Tid: Tirsdag 10.05.116 kl. 15.00 – 17.00
Sted: Kommunehuset

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 10 (04. 04. 2016)
Sak 2: Intensjonsavtale Rennesøy / Stavanger / Finnøy
Sak 3: Orientering: Rapportering til Fylkesmannen
om informasjon og involvering.
Sak 4: Informasjon ut til innbyggerne i Rennesøy
Sak 5: Eventuelt

Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 10 (04. 04. 2016)
Referatet er sendt ut tidligere og godkjennes formelt i møtet.

Sak 2: Intensjonsavtale Rennesøy / Stavanger / Finnøy
 Ref. KO vedtak i sak 25/16 så er Styringsgruppen for kommunereform gitt fullmakt til å
godkjenne at intensjonsavtalen legges til grunn for folkeavstemming. (Gitt at den er signert)


Sak 3: Rapportering til fylkesmannen om informasjon og involvering





Se vedlagt notat.
Rennesøy kommune er ved det arbeidet som er gjort, og kommunestyres vedtak i sak 25/16
av den oppfatning at kommunen fyller vilkåra for utbetaling av 100 000 kroner til
innbyggjarinformasjon og -involvering.
Rådmannen sender inn nødvending materiale, og følger opp.

Sak 4: Informasjon ut til innbyggerne i Rennesøy
 Det er mange forskjellige måter å få informert innbyggerne på om alternativene som
foreligger, og hvordan disse skiller seg fra hverandre.
 Utredningene som er foretatt, samt SWOT analysen er publisert på Rennesøy
kommune sin hjemmeside. Det samme er intensjonsavtalen for «Utstein kommune».
Når styringsgruppen har godkjent en intensjonsavtale med «Finnøy, Rennesøy og




Stavanger» vil også denne bli publisert. Det samme vil gjelde kommunestyrets
vedtak 25/16 om å synliggjøre økonomiske konsekvenser av nullalternativet.
Innbyggerundersøkelsen viste at lokalavisen – Bygdebladet – var foretrukken kanal
for informasjon. De har allerede gjengitt intensjonsavtalen om «Utstein» alternativet.
Det legges opp til diskusjon om andre informasjonskanaler:
o Opptrykking av materiale, og distribusjon hjem
o Folkemøter
o annet

Sak 5: Eventuelt
Gruppens medlemmer kan under denne posten ta opp/reise aktuelle spørsmål.

Rennesøy, 3.5.2016
Birger S. Clementsen, rådmann

