Naboprat mellom Stavanger og Rennesøy om kommunereforma
Referat fra møte 6. januar 2016
Tid og sted
Møtet fant sted på Rådhuset i Stavanger onsdag 6.januar kl. 15.00 -16.10
Til stede
Fra Stavanger kommune møtte:
Ordfører Christine Sagen Helgø, varaordfører Bjørg Tysdal Moe, gruppeleder Cecilie
Bjelland (Ap) og direktør økonomi Kristine Hernes.
Fra Rennesøy kommune møtte:
Ordfører Dagny Sunnanå Hausken, varaordfører Jostein Eiane, gruppeleder Tor
Bernhard Harestad (FrP), rådmann Birger Clementsen og sekretær/fasilitator for
styringsgruppe for kommuneformen, Svein Helgesen.
1. Bakgrunn og orientering om status
Ordfører Christine Sagen Helgø ønsket velkommen og ledet møtet, som var en
oppfølging av første naboprat i april 2015. På grunn av kommunevalget i september, og i
påvente av en del nødvendige avklaringer, har det tatt lengre tid enn ønskelig å få
samtalen på sporet igjen.
Christine Sagen Helgø/Kristine Hernes og Dagny Sunnanå Hausken orienterte kort om
status for det lokale arbeidet med kommunereformen i de to kommunene. Hovedpunkt
fra orienteringen:
a. Begge kommunene arbeider etter en framdriftsplan med sikte på endelig politisk
behandling og vedtak i kommunereformsaken i juni 2016. Planene er forankret
politisk i vedtak i bystyre/kommunestyre. Før sluttbehandling vil det gjennomføres
innbyggerhøring i april/mai. Form på høringen er foreløpig ikke endelig avklart.
I Rennesøy vil kommunestyret bli orientert om status for prosessen i februar 2016,
mens det skal fremmes sak med faktagrunnlag og forslag til retningsvalg 17.mars.
Bystyret i Stavanger vil få tilsvarende sak i april.
b. Begge kommunene bygger mye av sine analyser og vurderinger på Jærrådets
utredningsarbeid samt tilleggsanalyser vedr. utfordringer i Finnøy og Rennesøy.
Rennesøy har gjennomført egen SWOT-analyse og har foreløpig avholdt ett folkemøte
(august 2015).
c. Stavanger er i en prosess med naboprat med Sandnes og Sola med sikte på å avklare
vilkår for framtidig samarbeid. Nabopraten planlegges avsluttet rundt månedsskiftet
februar-mars. Stavanger har i utgangspunktet ønsket at samtalene kan munne ut i en
intensjonsavtale, men Sandnes har ikke vært innstilt på det. De tre kommunene
gjennomførte i desember 2015 felles innbyggerundersøkelse, i regi av Opinion.
Resultatet vil bli presentert i nytt møte fredag 8.januar. Så lenge det ikke er stilt

statlige midler til disposisjon for finansiering av innbyggerundersøkelse i denne
fasen, har Rennesøy foreløpig ikke prioritert dette.
d. Stavanger har parallelt med samtalene med Sandnes og Sola startet opp naboprat
med Finnøy kommune. De to kommunene er enige om at samtalene skal være så
konkrete at de kan bidra til et godt beslutningsgrunnlag for politisk behandling i april,
med påfølgende folkehøring. Finnøy gjennomfører tidlig i januar tilnærmet samme
innbyggerundersøkels som Sandnes, Sola og Stavanger.
e. Stavanger og Finnøy har et felles sterkt ønske om å ha Rennesøy, Randaberg og
eventuelt også Kvitsøy med i de videre nabosamtalene. For Stavanger er det naturlig å
se nabopraten med Sandnes og Sola i sammenheng med samtalene med andre
kommuner.
f. Rennesøy hadde i april 2015 nabosamtaler med Randaberg, Finnøy og Kvitsøy. Det er
i løpet av kort tid planlagt et snarlig oppfølgingsmøte for å oppsummere status og
diskutere videre strategi. For Rennesøy vil Randabergs konklusjoner mht. videre
strategi være svært avgjørende for Rennesøys valg.
2. Diskusjon
Med bakgrunn i de innledende orienteringene drøftet partene innhold, organisering og
framdrift av den videre prosessen.
Hovedpunkt fra diskusjonen:
a. Kommunene er enige om at Stavanger vil være et naturlig sentrum i en eventuell ny
storkommune i regionen. Dersom det gjennomføres en slik reform, vil det være
optimalt at flest mulig av kommunene i regionen deltar.
b. Siden tida fram til endelig politisk behandling før sommeren 2016 er så knapp, er det
sterkt ønskelig med naboprater med god framdrift. Stavanger har sterke ønsker om å
få dratt flest mulig av kommunene i regionen med inn i samtaler som kan avklare
hvilke alternative scenarier som er aktuelle og hvilke premisser og prinsipper som
må legges til grunn for ev eventuell reform.
c. Rennesøy er i utgangspunktet positiv til å delta i konstruktive samtaler med sikte på å
diskutere en reform som omfatter flest mulig kommuner i regionen. Kommunen ser
det imidlertid på dette tidspunkt ikke naturlig å gå inn i konkrete samtaler om
eventuell ny kommune uten at også Randaberg deltar.
d. I den videre prosessen, både internt i den enkelte kommunen og i nabopraten, vil
økonomiske forhold måtte trekkes sterkere inn, ikke minst i lys av foreslåtte
endringer i kommunenes inntektssystem. Den enkelte kommune bør også i sine
interne diskusjoner avklare sine spesielle utfortdringer, hva kommunen er mest
opptatt av og hva den vil legge størst vekt på ved eventuell etablering av ny og større
kommune.
e. Dersom det ikke skulle bli etablert en ny og større kommune som omfatter flere av
dagens kommuner, vil behovet for effektive interkommunalt samarbeidsmodeller
forsterkes. Stavanger erfarer i dag at eksisterende samarbeid over kommunegrensene i regionen krever mye tid og ressurser, og at resultatene kanskje ikke gir

nok igjen for innsatsen. Uten en kommunereform ser Stavanger behov for ny
gjennomgang av strategi og prioriteringer med sikte på å utvikle tilstrekkelig
utviklingskraft i regionen.
3. Konklusjon:
Med bakgrunn i diskusjonen er Stavanger og Rennesøy enige om følgende:
1. Videreføring av naboprat der både Stavanger, Rennesøy og Finnøy inngår, bør
optimalt også omfatte Randaberg og eventuelt Kvitsøy. Dersom Randaberg takker nei
til slik naboprat, må kommunereformgruppa i Rennesøy foreta en ny vurdering og ta
stilling til om Rennesøy skal delta i videre samtaler med Stavanger og Finnøy.
2. Nye konkrete samtaler stilles i bero i påvente av resultatet av planlagt oppfølgingsmøte mellom Rennesøy, Randaberg, Finnøy og Kvitsøy. Rennesøy vurderer saken og
melder tilbake til Stavanger etter at møtet med de andre tre kommunene er avholdt.
3. Stavanger tar kontakt med Finnøy for å diskutere hvorvidt de to kommunene skal
fortsette sin naboprat som planlagt, eller om man eventuelt skal avvente resultatet fra
møtet mellom Rennesøy, Randaberg, Finnøy og Kvitsøy.

Bru, 8. januar 2016
Svein Helgesen, ref.

