Politisk styringsgruppe Finnøy, Rennesøy og Stavanger –
Etablering av «nye» Stavanger - møtereferat 23. november 2016
Sted
Dato/tid

Stavanger rådhus, formannskapssalen
23.11.2016, kl. 16.30-19.30

Deltakere

Finnøy: Henrik Halleland (ordfører), Odd Bleie (varaordfører), Gro Skartveit (V), Jon
Olav Runestad (Ap), Helene Ohm (rådmann)
Stavanger: Christine Sagen Helgø (ordfører), Bjørg Tysdal Moe (varaordfører),
Torfinn Ingeborgrud (Mdg), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Per Kristian Vareide (rådmann)
Rennesøy: Dagny S. Hausken (ordfører), Jostein Eiane (varaordfører), Jørn Kyle
Finnesand (Frp), Åge Sola (H), Marit Nedrebø Sola (Ap), Birger S. Clementsen
(rådmann)

Møteleder

Kjartan C. Møller, koordinator

Sak Tema

Referat

1 Velkommen ved
Christine Sagen Helgø

Ordfører i Stavanger kommune ønsket velkommen til møte i politisk
styringsgruppe for etablering av «nye Stavanger».

2 Nyhetshjørnet – kort
tilbakemelding fra hver
kommune

Det ble informert fra seminar om kommunesammenslåing på
Gardermoen. Det skal være flere seminar fremover, og det vil være nyttig
å fordele deltakelsen på flere. Tidspunkt for videre samlinger er:
- 23.-24. januar (Værnes) - Arbeidsgiveransvar i
omstillingsprosesser - hvordan bygge felles kultur og identitet
- 21. mars (Gardermoen) - Eierskap og interkommunalt samarbeid
- 24.-25. april (Gardermoen) - Utvikling og gevinstrealisering i ny
kommune - effektiv og dynamisk organisering
Finnøy: Har enda ikke fått resultat fra innbyggerundersøkelsen om
grensedeling på Ombo.
Rennesøy: Kommunestyret 3.11 - har hatt opp en sak om bekreftelse av
deltakere i styringsgruppen. Har i tillegg valgt vararepresentanter. Har
valgt å ta med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i de interne
forberedelsesmøtene.
Stavanger: Ikke noe nytt.

3 Spilleregler for
styringsgruppen

Endringer i notat om spilleregler:
1) Skriftlige endringer i innledning
2) Det er ønskelig med 5 vararepresentanter.
3) Saksdokument og andre underlag skal være sent deltakerne
senest 4 arbeidsdager før møte.
Konklusjon: Det konkluderes med at spillereglene med nevnte
endringer tas til følge, og det er opp til den enkelte kommune å vurdere
hvordan vara blir valgt.

4

Revisjon av
intensjonsavtalen

Den politiske styringsgruppen diskuterte de ulike framlagte alternativ fra
rådmennene, og kom frem til at revisjonsprosessen stanses.
Konklusjon: Revidering av intensjonsavtalen stanses. Det lages en
tilleggsavtale til intensjonsavtale og prinsippdokument. Det tas sikte på
at sammensetting av fellesnemd reguleres i tilleggsavtalen og at
tilleggsavtalen legges frem for godkjenning i by- og kommunestyrene.

5

Vurdering av
Rådmennene la frem en vurdering av etableringstidspunkt.
etableringstidspunkt for
nye Stavanger
På grunn av nye opplysninger/vurderinger angående utfordringer ved
etableringstidspunkt 01.01.2020, kom Finnøy med forslag til konklusjon
som de andre medlemmene i styringsgruppen sluttet seg til.
Konklusjon:
Styringsgruppen tar saksdokumentet og rådmennenes anbefaling til
orientering, og konkluderer med at kommunestyrene får fremlagt
likelydende sak om etableringstidspunktet for nye Stavanger.
Styringsgruppen ber om at rådmennene så snart som mulig legger fram
likelydende saksframlegg og tilrådning til vedtak for de tre
kommunestyrene.

6

Forslag til organisering Rådmennenes forslag til organisering av sammenslåingsprosessen ble
av
gjennomgått.
sammenslåingsprosessen
Konklusjon:
Gjeldende organisering videreføres frem til Fellesnemnda er etablert.
I perioden frem mot Fellesnemndas etablering vil Styringsgruppen
utarbeide forslag til retningslinjer og fullmakter for Fellesnemnda.

