Politisk styringsgruppe Finnøy, Rennesøy og Stavanger –
Etablering av «Nye Stavanger» - møtereferat 9. mai 2017
Sted
Dato/tid

Utstein Kloster, Rennesøy
09.05.2017, kl. 14.30-17:00

Deltakere

Stavanger: Christine Sagen Helgø (ordfører), Bjørg Tysdal Moe (varaordfører),
Torfinn Ingeborgrud (Mdg), Christian Wedler (FrP) Dag Mossige (Ap), Per Kristian
Vareide (rådmann)
Rennesøy: Dagny S. Hausken (ordfører), Jostein Eiane (varaordfører), Tor Bernhard
Harestad (Frp), Elin Schanche (H), Aadne Aasheim (Ap), Birger S. Clementsen
(rådmann)
Finnøy: Henrik Halleland (ordfører), Odd Bleie (varaordfører), Ingvild S. Steen (Krf),
Gro Skartveit (V), Helene Ohm (rådmann)

Møteleder

Kjartan C. Møller, koordinator

Sak Tema

Referat

1 Velkommen ved Dagny S. Ordfører i Rennesøy kommune ønsket velkommen til møte i politisk
Hausken
styringsgruppe for etablering av «Nye Stavanger».
2 Nyhetshjørnet – kort
tilbakemelding fra hver
kommune

Rennesøy:
Rennesøy har behandlet sammensetningen av fellesnemda med
tilhørende oversendelsesforslag. Det ble i oversendelsesforslaget vedtatt
at tillitsvalgte fra alle de tre kommunene må være representert i
partssammensatt utvalg.
Ellers har det vært gjennomført en spørreundersøkelse i Rennesøy
kommune, initiert av lokalsamfunnsforeningen, i forståelse med
Senterpartiet. Kommunestyret i Rennesøy står fast på det vedtaket som
er gjort og arbeider for det.
Vinterlandbrukshøyskolen i Ryfylke skal kommende skoleår være i
Rennesøy. Det er mottatt 48 søkere til 20 plasser.
Stavanger:
Saken om fellesnemda er behandlet av bystyret i Stavanger og ble
enstemmig vedtatt, med tilhørende oversendelsesforslag. Blant annet at
sektorutvalg på tvers av de tre kommunene møtes i etableringsprosess.
SR-bank har gjennomført spørreundersøkelse blant 600 bedrifter på sørvest landet. 59 % av de spurte forventer vekst i 2017.
Arbeidsledigheten i Stavanger er på 4,6 %, hvilket representerer en
mindre nedgang.
Det arbeides videre med næringsutvikling. Et av kommunens viktigste
virkemidler har vært et vekstfond. Formannskapet i Stavanger har
besluttet å støtte havbruksparken på Finnøy med 3 mill kr.

Greater Stavanger arbeider for at landbruksdirektoratet skal lokaliseres i
regionen.
Finnøy:
Ordfører beskriver at det er positiv stemning blant ansatte i Finnøy
kommune rundt arbeidet med etablering av nye Stavanger.
Kommunestyret i Finnøy har behandlet sak om sammensetning av
Fellesnemd, og gjorde tilleggsvedtak om at PSU må være sammensatt av
arbeidstakerrepresentanter fra alle de tre kommunene. Valg til
Fellesnemd mv. gjøres i juni.
Finnøy må innen 1. juni gi tilbakemelding til Rymi hvorvidt Finnøy helt
eller delvis skal være med på nytt anbud.
Utbygging av bredbånd til oppvekstsentrene på Sjernarøy og Ombo vil
etter planen komme i gang nå, og ferdig innen august.
3 Orientering fra
Møteleder innledet ved å vise til følgende forslag fra regjeringen:
prosjektadministrasjonen
Prop. 96 S Endringer i kommunestrukturen
- Forslag om sammenslåing av Finnøy, Rennesøy og Stavanger
Prop. 84 S Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå
- Rogaland fylke videreføres som regionalt folkevalgt nivå
Prop. 91 L Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova mm. Og lov om
overføring av ansvar for kollektivtransport
-Vielsesrett
-Tilskudd til etablering/ tilpasning egen bolig
-Ansvaret fir kollektivtransporten
Prop. 71 L Lov om endringer i helselovgivningen
-Tannhelsetjenesten
Møteleder gjennomgikk videre status for etablering av fellesnemda,
arbeidsutvalget og partssammensatt utvalg.
Departementet har nå presisert at fellesnemda kan etableres etter
vedtak i Stortinget 8.juni, dersom de formelle lokale vedtak er
gjennomført. Tidligere har man lagt til grunn at dette først kan skje fra
kongelig resolusjon er gjennomført. Det gjenstår å behandle kriterier for
funksjoner for fellesnemda (behandles i dagens møte 09.05.17) med
påfølgende behandling i kommunestyrene. I tillegg gjenstår behandling
av revisor for nye Stavanger.
Styringsgruppen sluttet seg til at prosjektadministrasjonen går i dialog
med fylkesmannen med sikte på at felles kommunestyremøte
gjennomføres 21.08.2017.

Møteleder redegjorde for overordnet kronologi i etableringsprosjektet.
Det ble orientert om status for søknad om deltakelse i
lokaldemokratiprosjektet i regi av KMD. Påmeldingsfrist 22.mai.
Seminaret finner sted på Lillestrøm 12.-13.06.17.
Rådmennene har foreslått for de tillitsvalgte i de tre kommunene at det
samlede frikjøp bør styrkes med 300 %. Hovedsammenslutningene har
hatt samtaler og forhandlinger på tvers og kommet til enighet om
fordelingen. Det har også vært drøftelser rundt partssammensatt utvalg.
Hovedsammenslutningene har sluttet seg til at det bør etableres et
partssammensatt utvalg, og det forhandles internt i
hovedsammenslutningene om fordeling.
Møteleder informerer om at det vil bli fremlagt et styringsdokument for
etableringsprosjektet.
Nye nettsider for nye Stavanger er lansert på
nye.stavanger.kommune.no.
Konklusjon:
1. Styringsgruppen gir sin tilslutning til at det avholdes felles
kommunestyremøte 21.08.17 i regi av Fylkesmannen.
2. Styringsgruppen stiller seg positiv til at det utarbeides et
styringsdokument for prosjektet som legges frem for fellesnemnda til
godkjenning.
3. Styringsgruppen tar ellers saken til orientering.

4

Forslag til reglement for Det ble orientert om forslag til reglement for fellesnemda og
fellesnemda
saksbehandlingsregler.
Konklusjon:
1. Styringsgruppen slutter seg til forslag til reglement og
saksbehandlingsregler for fellesnemnda.
2. Saken fremlegges for de tre kommunestyrene til godkjenning.
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Organisering av den
Møteleder gjorde rede for forslag til organisering av den administrative
administrative ledelsen i ledelsen, herunder «prosjektkontorets» funksjon mht løpende
etableringsprosjektet
planlegging, tilrettelegging og oppfølging av prosjektet. Møteleder viste
videre til de eksisterende rådmennenes rolle i etableringsprosjektet og
den videre prosessen med de tillitsvalgte.
Konklusjon:
Beskrivelsen i notatet legges til grunn for det videre arbeid med
etablering av prosjektorganisasjonen og rekruttering av prosjektleder.

Rekruttering av
prosjektleder

Koordinator har sammen med PO-/OP-sjefene i Finnøy og Rennesøy og
KS utredet saken om rekruttering av prosjektleder. Det legges opp til at
man snarest mulig må gjennomføre kartleggingssamtaler med de tre
eksisterende rådmenn. Videre drøfter saken rettskrav og forholdet
mellom ekstern og intern rekruttering. Koordinator legger til grunn at
rekruttering av ny prosjektleder bør være gjennomført i løpet av 2017.
Koordinators forslag til konklusjon:
1. Det skal snarest mulig gjennomføres kartleggingssamtaler for å avklare
interesse for eller rettskrav til prosjektlederstillingen.
2. Så snart det foreligger nasjonalt vedtak om etablering av Nye
Stavanger skal det gjennomføres ansettelse av prosjektleder for
etableringsprosjektet.
3. Det nedsettes et rekrutteringsteam som gis ansvar for
rekrutteringsprosessen.
Rennesøy-delegasjonen ga uttrykk for at det kan oppstå utfordringer ved
å være prosjektleder og samtidig være rådmann i en av de eksisterende
kommunene.
Ordfører i Stavanger foreslo at en person fra hver kommune er med på
kartleggingssamtalene. Forslaget lyder at ordfører (ev varaordfører) i de
tre kommuner, med koordinator som sekretær, vil være godt egnet som
gruppe for gjennomføring av kartleggingssamtalene. Det var tilslutning til
dette.
Konklusjon:
Det skal snarest mulig gjennomføres kartleggingssamtaler for å avklare
interesse for eller rettskrav til prosjektlederstillingen.
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Kartlegging av eierskap
og interkommunalt
samarbeid

Det er gjennomført en innledende kartlegging av eierskap og
interkommunale samarbeid.
Det ble oppfordret til at de tre kommunene ikke bør inngå langsiktige
avtaler som vil kunne virke forstyrrende på etableringen av nye
Stavanger.
Det var enighet om at dette var et godt grunnlag for nødvendige
avklaringer. Bearbeidet grunnlag vil bli framlagt for fellesnemnda i løpet
av høsten.
Konklusjon:
Styringsgruppen tar saken til orientering.

