Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 7 i styringsgruppa
Tid: mandag 08.02.16 kl. 17.00 – 18.50
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken (SP), Jostein Eiane (KrF), Åge Sola (H), Tor B. Harestad (FrP),
Marit N. Sola (Ap) og Magnus Hodnefjell (SP).
I tillegg møtte rådmann Birger Clementsen og sekretær Svein Helgesen
Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 7
Referatet ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Informasjon/orienteringer
a. Ordføreren orienterte om e-postkontakt som ledd i oppfølging av flertallsvedtak i
formannskapet 28.januar om nytt initiativ mot Randaberg, Finnøy og Kvitsøy med sikte på å
få i gang naboprat om «mellomalternativet»: en eventuell ny kommune bestående av
Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Kontakten har så langt ikke gitt bevegelse i de
andre kommunene, men det avventes endelig konklusjon etter kommunestyrebehandling i
Randaberg torsdag 11. februar. Ordføreren i Stavanger er orientert om kontakten.
b. Svein Helgesen orienterte om framdriften i Opinions innbyggerundersøkelse i Rennesøy.
Intervjuene er forventet sluttført ca. 15. februar og resultatene bearbeidet og oversendt
kommunen innen 20. februar. Styringsgruppa ønsker å få presentert resultatene i et
hurtiginnkalt møte i gruppa straks de foreligger – og deretter umiddelbar offentliggjøring.
Rådmannen, i samråd med Svein, følger opp.
Sak 3. Videre strategi naboprat
Styringsgruppa diskuterte saken med utgangspunkt i utsendt saksforelegg og utfyllende
lysarkpresentasjon (vedlegg) og kommentarer fra rådmann og sekretær. Hovedpunkt i
presentasjonen:
a) Inntil kommunestyremøte i Randaberg 11. februar holder Rennesøy fortsatt to mulige
nabopratscenarier åpne:
Randaberg-Rennesøy-Finnøy og Kvitsøy
Stavanger-Rennesøy og Finnøy
b) Det pågår p.t. naboprat mellom Sandnes, Sola og Stavanger og forventes en konklusjon i
denne prosessen i løpet av mars. Intensjonen er å komme fram til et prinsippdokument for en
ny kommune som kan legges fram til folkeavstemning i de tre kommunene 30. mai – som
alternativ til dagens kommunestruktur.
c) Dersom det blir naboprat mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy, vil den i hovedtrekk
organiseres og ha samme hovedfokus som nabopraten mellom Sandnes, Sola og Stavanger.

Med bakgrunn i administrative forhåndsdrøftinger mellom Stavanger og Finnøy, samt
underveiskontakt med Rennesøy, er det skissert følgende ramme for framdrift og innhold i en
nabopratprosess:

d. Dersom det blir naboprat Stavanger – Finnøy - Rennesøy, må det vurderes hvorvidt en
eventuell folkeavstemning i Rennesøy og Finnøy kan avholdes samtidig med avstemning i
Sandnes, Sola og Stavanger (30. mai), eller om den bør legges til etter sommeren. Ved
eventuell utsettelse må det søkes Fylkesmannens godkjenning til å fatte endelig politisk
vedtak i Rennesøy til senest september 2016.
Rådmannens vurdering per i dag er at resultatet av nabopratprosess og folkeavstemning i
Sandnes, Sola og Stavanger vil ha så avgjørende betydning for vurderinger og voteringstema
ved en folkeavstemning i Finnøy og Rennesøy at det synes mest hensiktsmessig å legge en
folkeavstemning i sistnevnte kommuner til et tidspunkt når resultatene i Sandnes, Sola og
Stavanger er kjent.
Styringsgruppa drøftet saken i lys av ovennevnte hovedpunkter. Følgende konklusjoner ble
trukket:

 Inntil kommunestyremøtet i Rennesøy 11. februar står flertallsvedtaket i formannskapet 28.
januar fast. Det betyr i praksis at en naboprat mellom Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy
er Rennesøys førsteprioritet inntil det foreligger et eventuelt NEI til slike samtaler fra
Randaberg kommunestyre 11. februar (samme dag som Rennesøy).
 Dersom Randaberg kommunestyre i sitt møte 11. februar bekrefter at kommunen ikke ønsker
naboprat med Rennesøy, Finnøy og eventuelt Kvitsøy, er det politisk flertall i Rennesøy for å gå
sammen med Finnøy i naboprat med Stavanger. Partiene vil fram mot kommunestyremøtet
torsdag sondere hvordan det som ledd i behandlingen av orienteringssak om kommunereformen
kan fattes et mest mulig samlende vedtak om videre nabopratstrategi.
 Dersom det blir naboprat med Stavanger og Finnøy, er styringsgruppa innstilt på å gå inn på
det skisserte opplegget fra Stavanger og Finnøy mht. prosess og framdriftsplan.
 Inntil videre står flertallet fast på formannskapets vedtak om at alle partier skal være med i
Rennesøys forhandlingsdelegasjon. Det vil uansett bli behov for interne drøftinger underveis
gjennom formøter i forhandlingsgruppa i forkant av samlingene.
 Med bakgrunn i rådmannens informasjon og vurderinger vil ikke styringsgruppa per i dag
konkludere i spørsmålet om prosess/tidspunkt for eventuell folkeavstemning i Rennesøy. Det
kom i møtet fram noe ulike syn på dette. Høyre var mest tydelig på at prosessen bør avsluttes
som forutsatt innen sommeren 2016. Rådmannen tar uansett kontakt med Fylkesmannen for å
avklare om det i et gitt tilfelle vil være mulig å få utsatt fristen for en endelig konklusjon til etter
sommerferien.
Sak 4: Framdriftsplan våren 2016
Tidligere vedtatt framdriftsplan må revurderes i lys av kommende naboprat og resultat av
denne prosessen. Det er p.t. lite aktuelt med nytt møte i styringsgruppa 1.mars (dato for ev. møte
2 i naboprat med Stavanger).
Ordfører og rådmann avtaler og kommer tilbake med nytt tidspunkt for neste møte i
styringsgruppa.
Sak 5: Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.

Rennesøy, 09.02. 2016
Svein Helgesen, sekr.

VEDLEGG: Presenterte lysark vedr. naboprat

