Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 10 i styringsgruppa
Tid: mandag 04.04.16 kl. 17.00 – 19.00
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken (SP), Jostein Eiane (KrF), Tor B. Harestad (FrP) og
Aadne Aasheim Andersen (Ap).
Åge Sola (H) hadde forfall, ingen møtte i hans sted.
I tillegg møtte rådmann Birger Clementsen, sekretær Svein Helgesen og
utredningskoordinator Ståle Opedal fra Stavanger kommune
Gruppa bestemte at den ville bruke mesteparten av tida på informasjon/presentasjon og
diskusjon i forkant av naboprat med Stavanger og Finnøy 7. april (sak 4).
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 9: 01. 03. 2016
Tidligere utsendt referat ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Oppsummering status etter kommunestyremøtet 17. mars
Jostein Eiane og Birger Clementsen orienterte kort fra kommunestyrets behandling 17.
mars av sak/spørsmål om folkeavstemning og strategi for naboprat med Stavanger.
I tråd med forutsetningene fra KMD/Fylkesmannen for å oppnå støtte på 100 000
kroner til innbyggerinformasjon og – høring vil det bli utarbeidet ny sak til kommunestyret 28.april. Saken vil inneholde følgende:
a. Kortfattet oppsummering av foreliggende faktagrunnlag:
– Gjennomført utredningsarbeid 2015
- Innbyggerundersøkelsen februar 2016
- Nabosamtalene mars/april 2016 med intensjonsavtaler/prinsippdokument
b. Avklaring av hvilke alternativer kommunestyret anbefaler lagt fram til folkeavstemning (jf. sak om folkeavstemning fra 17. mars), og av videre prosess fram mot
sluttbehandling i kommunestyret innen juni 2016.
Siden det er usikkert om intensjonsavtale (naboprat «Utstein») og prinsippdokument
(naboprat Stavanger) foreligger til kommunestyremøtet, bør det i saken tas høyde for
eventuell delegasjon av myndighet til styringsgruppa til å godkjenne de utarbeidede
avtaletekstene.
Sak 3: Gjennomgang av status for naboprat med Randaberg, Finnøy og Kvitsøy - drøfting
Svein orienterte kort om program for storsamling og forhandlingsmøte med Randaberg,
Finnøy og Kvitsøy onsdag 6. mars. Hovedsak i forhandlingsmøtet blir diskusjon av
førsteutkast til tekst i intensjonsavtale.

Sak 4: Forestående naboprat med Stavanger og Finnøy – informasjon om status, drøfting
Ståle Opedal presenterte framforhandlet prinsippdokument for Stavanger, Sandnes og
Sola. Presentasjonen er vedlagt.
Samtalen i tilknytning til presentasjonen klargjorde at prinsippdokumentet ligger til
grunn for forhandlingene med Rennesøy og Finnøy. Det legges opp til at resultatet av
disse forhandlingene oppsummeres i et utarbeides et tilleggsdokument som bygger på
prinsippdokumentet. Voteringstemaet for folkeavstemningen i Stavanger 31. mai er JA
eller NEI til ny kommune bestående av Stavanger, Sandnes og Sola, basert på
prinsippdokumentets innhold.
Med dette som bakgrunn kan ikke Stavanger i forhandlingene med Rennesøy og Finnøy
åpne for å endre/omforhandle på punkter i prinsippdokumentet. Rennesøy og Finnøy er
likevel i møtene med Stavanger i sin fulle rett til å poengtere muntlig forhold der disse
kommunene har andre synspunkter enn hva Stavanger, Sandnes og Sola er blitt enige
om i prinsippdokumentet. Konkret gjelder det blant annet kommunenavn og
kommunesenter, samt antall representanter i det nye bystyret.
Diskusjon av Rennesøys innspill i forhandlingsmøtet 7. april
Forhandlingsmøtet med Stavanger og Finnøy vil ha følgende dagsorden:
- Diskusjon om «Samfunnsutvikling» og «Lokaldemokrati», med utgangspunkt i referat
fra møte mellom Stavanger og Finnøy 16. mars.
- Diskusjon om «Tjenester og lokalisering av funksjoner» og om «Økonomi», med basis
i nytt utsendt bakgrunnsmateriale.
Styringsgruppa diskuterte hva Rennesøy vil fremme av prioriterte ønsker i forhandlingene, med utgangspunkt i skriftlige innspill fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Det ble
enighet om følgende hovedpunkter:
 Rennesøy ser ambisjonene og prinsippene som er nedfelt i det framforhandlede
prinsippdokumentet som et godt utgangspunkt for en videre drøfting av hvordan en
eventuell ny kommune skal møte de sentrale regionale samfunnsutviklingsutfordringene.
 En ny kommune må i betydelig grad bygge på vedtatte mål og strategier i eksisterende
kommuneplaner i alle berørte kommuner (både samfunnsdel og areal-del). Det
forutsetter både planfaglig spisskompetanse og organisering av plan-prosesser hvor
man i tilstrekkelig grad sikrer lokalbasert kunnskap og innbygger-medvirkning.
 Rennesøy får et eget kommunedelsutvalg med 11 medlemmer. For å dra optimal nytte
av lokalbasert kunnskap og sikre innbyggermedvirkning må de nye
kommunedelutvalgene få et betydelig og reelt ansvar for planoppgaver.
 Vikevåg må utvikles med sentrumsfunksjoner for Rennesøy. Det etableres et
kommunedelsenter i nybygg med parkeringsfasiliteter på Vikevåg kai. Innholdet i
kommunedelsenteret blir:

-

Lokale for servicetorg og kommunedelsutvalg for Rennesøy
Helsetjenester som leger, helsesøstre, psykisk helse, akuttfunksjoner
Tannlege
Frivilligsentral
NAV- funksjoner
Evt. kirken

 Det opprettes en felles legevaktordning som innbefatter dagens legevaktområde
(Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy og Hjelmeland). Vikevåg blir utgangspunktet for
vaktordningen.
 Nåværende kommunegrenser legges til grunn for langsiktige og forutsigbare ordninger
når det gjelder fritt sykehjemsvalg og rett til barnehageplass. Dagens skolestruktur
videreføres.
 Det skal fortsatt være desentralisert bibliotektilbud og kulturskoletilbud på Rennesøy.
Dagens støtteordninger for frivillige lag og organisasjoner videreføres.
 Den nye kommunen prioriterer kraftfull satsing på næringsutvikling, bl.a.
videreutvikling av eksisterende næringsområder (eks. Hanasand). Landbruk og havbruk
nevnes spesielt.
 Satsing på utbygging av nett for mobil og bredbånd og videreutvikling av veinett og
trafikksikkerhetstiltak tas med i avtalen. Omfanget av kommunale veier i nåværende
kommuner synliggjøres. Trafikksikkerhetsplanen for Rennsøy følges opp. Gang og
sykkelsti fra bomstasjonen til Austre Åmøy fullføres, og trafikkforholdene langs hovedvei
på Sørbø utbedres.
 Bru barnehage rehabiliteres i tråd med foreliggende lokale planer.
Sak 5: Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Rennesøy, 05.04. 2016
Svein Helgesen, sekr.

VEDLEGG:
- Lysarkpresentasjon av prinsippdokument Stavanger, Sandnes, Sola

