Styringsgruppe kommunereform Rennesøy kommune

Referat fra møte 5 i styringsgruppa
Tid: mandag 15.06.15 kl. 17.00 – 18.30
Sted: Kommunehuset
Til stede: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Ommund Vareberg, Tor B. Harestad, AnneKristin Sæther, Jostein Kristiansen, Øydis Helene Westersjø, Birger Clemetsen og Svein Helgesen
Utredningskoordinator Ståle Opedal fra Stavanger kommune deltok på møtet.

Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 18.05.15
Referatet ble godkjent uten merknader.
Sak 2: Orienteringer/informasjon
 Ordfører orienterte om følgende:
o Oppfølgingsmøte med ordføreren i Stavanger vil avtales til høsten
o Planlegging av åpent folkemøte i august, sannsynligvis 25. eller 27., fortsetter. Tom Hetland har sagt
ja til å lede møtet. Spørsmålet om innleder(e) fortsatt åpent på dette tidspunkt (i etterkant har
Einar Leknes fra Iris svart ja til å innlede).

 Rådmannen orienterte om møte i administrativ utredningsgruppe sammen med Stavanger og
Finnøy. Det vil bli et arbeidsmøte 23.06. for å avklare hvordan materialet skal presenteres.
Det vil trolig komme et oppsummeringsnotat tidlig i august.
 Ordfører og rådmann orienterte fra folkemøte på Sola i regi av Jærrådet – med regional
samfunnsutvikling som hovedtema.
Sak 3: Status for det regionale utredningsarbeidet
Utredningskoordinator for kommunereformprosessen i Stavanger, Ståle Opedal, orienterte om
status for utredningssamarbeidet i regi av de åtte Jærkommunene (Jærrådet pluss Randaberg,
Sola og Stavanger), og om «trekantsamarbeidet» Stavanger-Rennesøy-Finnøy. Han gikk grundig
gjennom innholdet i framlagt sluttrapport. Lysarkpresentasjon legges ved.
Noen hovedpunkter fra orienteringen:
o Samarbeidsklimaet i de felles utredningsgruppene har vært åpent og positivt. Erkjennelse av et
skjebnefellesskap.
o Intensjonen med rapporten har vært å få fram et balansert bilde med fokus på sterke og svake sider
ved ulike alternativer. Kommunens hovedoppgaver og ekspertutvalgets kriterier har vært
utgangspunkt for utredningsarbeidet.
o I etterkant av presentasjon av rapporten har det vært felles formannskapsmøte for de åtte
kommunene. Felles rådmannsmøte avholdes 16.06. Inntrykket så langt er at kommunene på dette
tidspunktet er litt avventende og «tilbakelente» og foreløpig tar rapporten til etterretning.
Kommunestyrene i alle kommunene skal behandle rapporten i egen sak i august eller september.
o Reformprosessen vil fra høsten gå over i en mer politisk fase, med «naboprat» mellom de
kommunene som er opptatt av å drøfte videre og mer konkret ulike alternativer. Alle
kommunestyrer i landet skal ta endelig standpunkt til fremtidig kommunestruktur før sommeren
2016.

o Fylkesmannen tar sikte på å oppsummere den regionale prosessen og «tegne» et forslag til
fremtidig kommunekart for Rogaland høsten 2016.

Det var en kort spørsmåls- og kommentarrunde i etterkant av presentasjonen. Noen av
hovedsynspunktene var:
o Vanskelig å se for seg at Rennesøy vil ha betydelig innflytelse i en ev. ny stor kommune på Nord
Jæren.
o Viktig å være med i prosessen, ikke «stikke hodet i sanden». Endringer kommer uansett.
o Den videre prosessen bør ha fokus på realpolitiske utfordringer, spesielt knyttet opp mot areal og
transport i Forusområdet. Grensejustering bør vurderes hvis det ikke blir enighet om ny
storkommune hvor både Stavanger og Sandnes inngår.

Sak 5: Eventuelt
Det ble ikke tatt opp saker under dette punktet. Siste møte i styringsgruppa er planlagt til
31.august.

Rennesøy, 25.06. 2015
Svein Helgesen, sekr.
Vedlegg: Lysarkpresentasjon Ståle Opedal

