Kommunereform – referat fra møte 20. april 2016 mellom Finnøy, Rennesøy
og Stavanger
Sted:
Dato/tid:
Deltakere:

Møteleder:

Rådhuset i Vikevåg, Rennesøy
20.04.2016, kl 14.00 -17.00.
Finnøy: Henrik Halleland, Odd Bleie, Gro Skartveit, Hilde Gunn Bjelde.
Stavanger: Christine Sagen Helgø, Bjørg Tysdal Moe, Cecilie Bjelland,
Per Kristian Vareide, Kristine C. Hernes.
Rennesøy: Dagny Sunnanå Hausken, Jostein Eiane, Åge Sola, Aadne A. Andersen, Tor
Berner Harestad, Birger Clementsen
Kristine C Hernes

Sak Tema
1 Velkommen ved ordfører Dagny Ordføreren ønsket velkommen og orienterte om liv og levnet på
S. Hausken
Rennesøy. Deretter fikk møteleder Kristine C. Hernes ordet og gikk
gjennom sakslista.
2 Godkjenning av referat fra 7.
april 2016

Tre merknader ble anført til møtereferatet fra forrige møte:
Jostein Eiane pekte på at Sandnes nå forhandler om en «avtale» med
Forsand og Gjesdal, og at det har betydning for hvor førende
prinsippdokumentet mellom Sola/Sandnes/Stavanger skal være for
nabosamtalene mellom Finnøy/Rennesøy/Stavanger. Det var
enighet om å presisere innledningsvis i avtalen mellom
Finnøy/Rennesøy/Stavanger at flere punkter bør endres om det viser
seg at det ikke blir en videre prosess mellom
Sola/Sandnes/Stavanger etter 30. mai.
Gro Skartveit presiserte hva basistjenester betyr for innbyggerne på
de ikke-landfaste øyene i Finnøy. Foruten barnehager og skoler
inngår også hjemmehjelp og hjemmesykepleie i basistjenestene.
Christine Sagen Helgø ønsket setningen «Vanskelig for Stavanger å
gå vekk fra prinsippdokumentet med Sandnes og Sola i samtalene
med Finnøy og Rennesøy» endret til «Stavanger legger til grunn
prinsippdokumentet med Sandnes og Sola i samtalene med Finnøy
og Rennesøy». Men blir det ingen Nord-Jæren kommune står
Stavanger fritt til å reforhandle avtalen med Finnøy/Rennesøy.

3 Nyhetshjørnet - status for
Rennesøy: Orienterte om avsluttende møte om «Utsteinarbeidet med kommunereform i alternativet» samme dag på Tungenes fyr. De fire kommunene har
de tre kommunene
blitt enige om en intensjonsavtale. Rennesøy vil ha folkeavstemning
1. juni, mens Randaberg vil ha en innbyggerundersøkelse. Også
Kvitsøy vil avholde folkeavstemning. Legevakt er et viktig punkt også
i Utstein-avtalen. Det samme er nytt bygg på kaien i Vikevåg. Også
enighet om innretning på eiendomsskatten. Det ble presisert at
Rennesøy forhandler på fritt grunnlag med Finnøy og Stavanger.
Finnøy: Har foreløpig ikke avgjort form på folkehøringen. Vil ha
fleksibilitet. Viste til samordningsmøte med Rennesøy for å sikre
enighet om formuleringer.

Stavanger: Orienterte om at saken om prinsippdokumentet med
Sola og Sandnes var til behandling i bystyret 11. april. Stort flertall
for å legge prinsippdokumentet til grunn for folkeavstemningen 30.
mai. Innbyggerne blir stilt to spørsmål, et generelt om hvordan de
stiller seg til at Stavanger slår seg sammen med andre kommuner og
et spørsmål om hvordan de stiller seg til at Sola/Sandnes/Stavanger
slår seg sammen og danner en ny kommune. Fått gjennomslag for
bruk av e.valg. Lagt opp til to uker med elektronisk stemmegivning
og deretter tradisjonell stemmegivning den 30. mai.
4

Drøfting av følgende tema:
Økonomi

Marianne S. Schwerdt presenterte økonomitall for de tre
kommunene.

Underlagsmateriale:
•Diskusjonsnotat Økonomi
•Utkast tilleggspunkter, 08.04

Rennesøy pekte på fritaksordningen for Austre Åmøy, og ønsket
samme fritak formulert inn i intensjonsavtalen.
Fra Stavangers side ble det presisert at Stavanger står fritt til å avtale
innretning på eiendomsskatten om det ikke blir en Nord-Jæren
avtale. Dersom det blir videre prosess med Finnøy/Rennesøy er det
aktuelt å legge til grunn fritaksordningen som gjelder for Austre
Åmøy. Fra Stavangers side ble det understreket at det er behov for
en faglig vurdering av innretningen på eiendomsskatten i en
eventuell ny kommune.
I intensjonsavtalen tas det i pkt. 3 om kommuneøkonomi, inn en
formulering om at dersom det blir eiendomsskatt i en ny kommune
mellom Finnøy/Rennesøy/Stavanger blir Rennesøy og Finnøy
omfattet av fritak på linje med Austre Åmøy. Områder utbygd på
bymessig vis i Finnøy og Rennesøy får lav sonefaktor som Vassøy. Fra
Stavangers side ble det bedt om en faglig vurdering av innretningen
på eiendomsskatten i en framtidig ny kommune.
For øvrig ble pkt 1, pkt 2 og pkt. 4 i utkastet om kommuneøkonomi
godkjent.

5 Avklaring av tilleggspunkter til
prinsippdokumentet innen
følgende tema: 1)
Samfunnsutvikling og 2)
Lokaldemokrati og politisk
styring og 3) Tjenester
Underlagsmateriale:
 Utkast tilleggspunkter,
08.04
 Endelig
prinsippdokument fra
Stavanger/Sandnes/Sola,
31.03

Innledningsvis ble følgende momenter avklart/ tatt opp:
-

-

-

Det utarbeides en intensjonsavtale mellom Finnøy,
Rennesøy og Stavanger som signeres.
I målformuleringene i avtalen skal det stå «I ny kommune» i
stedet for Nord-Jæren kommune.
Det presiseres i innledningen i avtalen at dersom det ikke
blir noe av Nord-Jæren kommune, ønsker Finnøy og
Rennesøy å reforhandle punkter som navn på kommunen,
lokalisering av politisk-administrativ ledelse og antall by/kommunestyrerepresentanter.
Finnøy ønsker at benevnelsen blir
kommunestyrerepresentanter blir brukt i avtalen – ikke
bystyrerepresentanter.
Dersom det blir ja til å fortsette samtalene om Nord-Jæren
kommune er det behov for at alle kommunene – inklusive

Finnøy og Rennesøy - setter seg ned og avklarer videre
prosess. Om noen av kommunene sier nei, mens andre sier
ja, er et aktuelt alternativ å samle alle kommunene som
ønsker å gå videre.
Samferdsel, by- og stedsutvikling
Mål: «Nord-Jæren kommune» byttes ut med «I ny kommune».
Følgende ble avklart i forhold til de enkelte punkter i avtalen:
Pkt 1. Lage nytt punkt om langsiktig grense for landbruk. Tas inn som
nytt pkt. 6 i avtaleutkastet.
Pkt. 2 ok
Pkt. 3. ok.
Pkt 4. Finnøy ønsket at Øyfast nevnes eksplisitt. Ny formulering tas
inn i nytt utkast til avtale. Forutsetninger i forhold til finansiering tas
inn i formuleringen.
Pkt 5. Rennesøy ønsket at Hanasand næringsutviklingsområde ble
nevnt eksplisitt. I nytt avtaleutkast tas inn en generell setning om å
aktivt tilrettelegge for et allsidig næringsliv, herunder landbruk,
havbruk og reiseliv.
Pkt 6. Nytt punkt om jordvern og langsiktig grense landbruk.
Pkt. 7, ok.
Pkt. 8. Avklaring av uttrykket «aktivt jobbe for…..».
Pkt. 9. Nytt pkt. om dialog med nabokommunene om framtidig
grensejustering.
Lokaldemokrati og politisk styring
Pkt. 1. Det tas inn at kommunedelsutvalgene skal ha 11 medlemmer.
Tjenester og lokalisering
Pkt 1. ok.
Pkt 2. ok,
Pkt 3. Diskusjon om lokalisering av fast base for legevaktsbåten. Se
på første del av formulering brukt i Utstein-avtalen fram til punktet
om utredning. Presisere at spørsmålet om lokalisering av fast base
skal inngå i utredningsarbeidet. Avklare hva som sikrer et best mulig
tjenestetilbud til innbyggerne i ulike deler av en evt. ny kommune.
Pkt. 4. ok
Pkt 5. Få fram at det fortsatt skal være økonomiske støtteordninger i
Rennesøy, Finnøy og Stavanger som støtter opp om et allsidig frivillig
organisasjonsliv. Ta inn et pkt. fra prinsippdokumentet om å
videreutvikle kulturtilbud og idrettsanlegg.
Pkt 6. Ta inn presisering om hvordan nytt bygg er planlagt finansiert.
Pkt. 7. Finnøy ønsker nytt pkt. 7 om påbygg av sykehjemmet i
Judaberg. Finnøy har lagt inn planleggingsmidler i økonomiplanen.
Sekretariatet foreslår en formulering som inkluderer hvordan det er
tenkt finansiert. Ses i sammenheng med pkt. 2 i avtalen.
6 Avslutning

Ny dato for møte.

-

Signeringsmøte holdes tirsdag 10. mai kl. 13.00-14.00 i
Stavanger.

