Referat fra møte om kommunereformen
Tid: fredag 22. januar 2016 kl. 09.00 – 10.30
Sted: Kommunehuset i Vikevåg
Deltakere på møtet:
Fra Rennesøy kommune: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Åge Sola og Birger
Clementsen
Fra Randaberg kommune: Kristine Enger og Kirsten Claussen
Fra Kvitsøy kommune: Miriam Ydstebø og Andreas Polster
Fra Finnøy kommune: Henrik Halleland, Odd Bleie og Gro Skartveit
I tillegg møtte Svein Helgesen, som sekretær for styringsgruppene i Finnøy og Rennesøy,
Bakgrunn og dagsorden
Ordfører Dagny Sunnanå Hausken hadde invitert til møtet, som var en oppfølging av
tilsvarende nabosamtale på Judaberg i Finnøy 27.april 2015. Ordføreren ledet møtet,
mens Svein Helgesen fikk i oppdrag å skrive referat.
Møtet hadde følgende dagsorden:
1. Orientering om status for kommunereformprosessen i de fire kommunene
2. Diskusjon om videre framdrift mht. utredning og nabosamtaler
Status for kommunereformprosessen
Ordførerne orienterte om status for arbeidet i den enkelte kommune. Kort oppsummert
er situasjonen slik:
 Randaberg har med bakgrunn i deltakelse i felles utredningssamarbeid i regi av
Jærrådet behandlet framlagt rapport i kommunestyret. Det er gjort flertallsvedtak om
at kommunen primært ønsker å fortsette som egen kommune. På denne bakgrunn
har Randaberg høsten 2015 takket nei til å delta i naboprat med Sandnes, Sola og
Stavanger.
Rådmannen har nylig lagt fram egen orienteringssak om status for kommunereformarbeidet. Saken skal behandles i formannskapet 28.01. og kommunestyret 11.02.
Rådmannen tilrår å stå fast på tidligere vedtak og anbefaler ikke videre utredninger
eller nabosamtaler. Ved en eventuell enighet mellom Stavanger, Sola og Sandnes om
videre utredning av kommunesammenslåing mener imidlertid rådmannen at
Randaberg må vurdere saken på nytt.
 Kvitsøy har deltatt i et utredningssamarbeid med andre øykommuner uten
fastlandsforbindelse, samt sett nærmere på deler av Jærutredningen som har
relevans for kommunen. Inntil Kvitsøy blir landfast ønsker kommunestyret å fortsette
som egen kommune og er per i dag ikke innstilt på å delta i mer utredningsarbeid

eller nabosamtaler. Rogfast vil sette Kvitsøy i en ny situasjon, men kommunen ønsker
ikke på nåværende tidspunkt å gå inn i en diskusjon om ev. kommunesammenslåing
som konsekvens av dette. Uansett vil Randaberg være Kvitsøys nærmeste og mest
naturlige samarbeidspartner.
 Finnøy har gjort SWOT-analyse av tre alternativer (status quo, storkommune med
Stavanger som kommunesenter og mellomalternativ med Randaberg, Rennesøy,
Kvitsøy og Finnøy). Kommunen har videre deltatt i et utredningssamarbeid med
Stavanger og Rennesøy, med Jærrådets utredning som utgangspunkt. Det er i januar
2016 gjennomført lokal innbyggerundersøkelse - etter samme mal som Stavanger,
Sandnes og Sola..
Kommunestyret har gjort enstemmig vedtak om å gjennomføre naboprat med
Stavanger for å få fram et best mulig beslutningsgrunnlag for folkeavstemming og
endelig kommune-styrevedtak. Man har så langt hatt to nabosamtaler med Stavanger
og ønsker sterkt at også Rennesøy og de andre to kommunene kan delta i videre
nabosamtaler.
 Rennesøy har som Finnøy gjort SWOT-analyse av tre alternativer (status quo,
storkommune med Stavanger som kommunesenter og mellomalternativ med
Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy) og deltatt i utredningssamarbeid med
Stavanger og Finnøy , med Jærrådets utredning som utgangspunkt. Kommunen har i
august 2015 gjennomført folkemøte om saken.
Rennesøy har så langt hatt to nabosamtaler med Stavanger. Det vil bli tatt stilling til
nye samtaler, alene eller sammen med Finnøy og ev. Randaberg og Kvitsøy, med
bakgrunn i konklusjonene i dagens møte.
Diskusjon om videre framdrift mht. utredning og nabosamtaler
Spørsmål om videre framdrift mht. utredning og nabosamtaler ble diskutert med
bakgrunn i orientering om status i den enkelte kommune. Følgende punkter gir uttrykk
for hovedsynspunkter som kom fram rundt bordet:
 Randaberg og Kvitsøy står foreløpig fast på tidligere kommunestyrevedtak om å
fortsette som egen kommune og er per i dag ikke innstilt på å gå inn i videre
utredning av samarbeid mellom de fire kommunene eller naboprat med Stavanger.
Ordføreren i Randaberg viser samtidig til forestående behandling av orienteringssak i
formannskap og kommunestyret og vil ta med seg signalene fra møtet inn i
diskusjonen i disse politiske fora.
 Signalene fra Rennesøy spriker noe. Høyre er opptatt av å få utredet nærmere og mer
konkret et alternativ til status quo og anbefaler per i dag primært videre utredning av
«mellomalternativet» med Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Ordfører og
varaordfører ser videre naboprat med Stavanger, fortrinnsvis sammen med Finnøy og









helst Randaberg, som mest aktuelt for å avklare premissene for et alternativ til å
fortsette som egen kommune.
Finnøy har enstemmig kommunestyrevedtak på å gjennomføre samtaler med
Stavanger og er uansett innstilt på å følge dette opp. Kommunen er imidlertid åpen
for ulike strategier, men ønsker primært å ha minst Rennesøy med seg i nye felles
samtaler med Stavanger.
Alle kommunene gir uttrykk for respekt for forskjeller i ståsted og ønsker et godt
naboforhold. Det understrekes at de fire kommunene uansett konklusjoner bør holde
tett kontakt og ha et konstruktivt samarbeid. Ivaretakelse av landbruksjord bør være
av stor interesse for alle fire. I et lengre tidsperspektiv bør det vurderes felles
treffpunkter for f.eks. formannskapene.
Finnøy og Rennesøy poengterer at det regionale perspektivet for dem er sentralt, og
at de i lys av det ser det som unaturlig med en eventuell kommunesammenslåing med
Stavanger uten at Randaberg er med. Randabergs foreløpige konklusjon tas imidlertid
til etterretning.
Det uttrykkes usikkerhet rundt en rekke forhold i prosessen, blant annet eventuelle
endringer i framtidig kommuneøkonomi.

Oppsummering
Med bakgrunn i diskusjonen i møtet oppsummeres en konklusjon i tre punkter:
1. Per i dag synes det ikke å være grunnlag for felles kommunereformstrategi i
kommunereformarbeidet i de fire kommunene. Randaberg og Kvitsøy står foreløpig
fast på tidligere vedtak om å fortsette som egen kommune. Alle ordførerne tar med
seg synspunktene og signalene fra møtet inn i de politiske diskusjonene i sine
politiske fora.
2. Finnøy vil uansett fortsette nabopraten med Stavanger, med sikte på å få fram et best
mulig beslutningsgrunnlag for å legge fram to alternativer for folkehøring etter
kommunestyremøte i april, og inviterer de andre kommunene med i slike samtaler.
Rennesøy vil i løpet av kommende uke ta stilling til strategi mtp videre utredning og
naboprat. De mest aktuelle alternativene er videreføring av nabopraten med
Stavanger, i første omgang sammen med Finnøy, eller en nærmere utredning av
mellomalternativet (Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy).
3. Kommunene holder hverandre kontinuerlig oppdatert vedr. videre strategivalg,
herunder behandling i formannskap og kommunestyre.

Vikevåg, 23.januar 2016
Svein Helgesen, ref.

