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Møtereferat - Avklaringsmøte om kommunestruktur med Hjelmeland kommune 
30.03.2016  
 
Tid: 30.03.2016 13:30 – 15:20 
Sted: Møterom – Heiahorn, Strand rådhus 
Til stede: Hjelmeland kommune: Ordfører Bjørn Laugaland, rådmann Dag Flacké, 

varaordfører Lin Veronica Jacobsen Ap og Håkon Helgøy Krf. 
Strand kommune: Ordfører Irene Heng Lauvsnes, rådmann Jon Ola Syrstad, 
Bjørn Aril Veland Krf og politisk sekretær Geir Bolme. 

Forfall: Varaordfører Astrid Norland – Bjørn Aril Veland stilte som vara. 
 

Bakgrunnen for møtet er etter invitasjon fra ordrøren i Strand kommune om å foreta en 
naboprat / avklaringsmøte vedr. kommunereformen ref: 16/5898  . Da det er nye politikere i 
begge kommuner ønsket ordfører Irene Heng Lauvsnes at det kunne være nyttig med en 
naboprat. 
Etter at den lokale prosessen om kommunesammenslåing stoppet opp, er det konstituert nye 
kommunestyrer. Inntektssystemet er under endring og det pågår flere reform-prosesser 
mellom kommuner i Rogaland. 
 
For å sikre et godt grunnlag for tilbakemelding til Fylkesmannen ønsker Strand å avklare 
med Hjelmeland Kommune om det er hensiktsmessig å ta opp igjen dialogen om 
kommunesammenslåing mellom Hjelmeland og Strand.   
 
Alle kommunene skal innen 01.07.2016 gi melding til Fylkesmannen om arbeidet med 
kommunereformen. Fylkesmannen skal høsten 2016 gi si tilråding om framtidig 
kommunestruktur i fylket til Departementet. 
 
 
Iren Heng Lauvsnes innledet møtet med å ønske velkommen, og presiserte at dette møtet 
ikke er et forhandlingsmøte men en «naboprat». 
 
Bjørn Laugaland informerte om prosessen som har blitt gjort etter at invitasjonen kom til 
Hjelmeland kommune. Han ønsket innspill fra det politiske før dette møtet. Refererte til 
valgresultatet og at de gikk på valg for å fortsette som egen kommune. Det er en manglende 
tillit i befolkningen i Hjelmeland til å slå seg i sammen med Strand. Det oppleves som om at 
alt skal sentraliseres til Jørpeland.  
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Iren Heng Lauvsnes, stilte spørsmålet om hva som er viktigst for Hjelmeland? 
Håkon Helgøy mener det må komme med noe mere nytt, men folkeavstemningen er 
rådgivende. Dersom intensjonsavtalen kan bli endret, er dette noe som kan få prosessen 
videre.  
Irene poengterte at dette møtet ikke er et forhandlingsmøte, og her er det viktig at dere 
legger fram hva dere ønsker / hva som mangler for at prosessen kan gå videre.  
 
Rådmann Dag Flacké informerte om prosesser som har skjedd i kommunereformen i andre 
deler av landet. Intensjonsavtalen som den nå foreligger må justeres.  
 
Lin Veronica Jacobsen refererte til folkeaksjonen / engasjementet i Hjelmeland iht. 
kommunereformen. Ønsker til evt. neste møte at de reelle utfordringer kommunene har blir 
framlagt på bordet. Dette i forhold til tjenesteområder det kan samarbeides om.  
 
Iren Heng Lauvsnes.  Jeg har stor forståelse over at de er en frykt for at kommunale 
arbeidsplasser flyttes ut av Hjelmeland. 
 
Lin Veronica Jacobsen. Noe som er viktig for Hjelmeland er å ha mulighet for å ha jobb, der 
man slipper å pendle.  
 
Bjørn Laugaland: Det viktige spørsmål fra eget parti, er hvordan man kan opprettholde 
lokaldemokratiet. Det kan bli vanskelig for befolkningen til å engasjere seg i en 
storkommune. Viktig med ombudsrollen i et lokalsamfunn. Prosessen videre tror jeg bør, og 
vil ta tid.  
 
Håkon Helgøy. De kommunale arbeidsplassene tror jeg er viktige for den holdningen som 
har vist seg. Det å oppgi sin egen kommune sitter veldig dypt i befolkningen - følelser er 
viktige momenter i denne saken.  
 
Bjørn Aril Veland: Vi må ta innover oss inntektsendringene som vil komme for kommune 
Norge. Framover vil inntektsmodellen føre til utfordringer for både Strand og Hjelmeland. 
Strand ser de samme utfordringer som Hjelmeland om å være en utkant.  
 
Iren Heng Lauvsnes: I den intensjonsavtalen som er utarbeidet, er arbeidsplasser for lite 
vektlagt, slik jeg ser det. 
 
Rådmann Dag Flacké: Arbeidsplasser vil være essensielt. Det er store endringer siden 
forrige kommunereform. Digitaliseringen og inntektssystemet kan endres. Det er sikkert at vi i 
framtiden vil få tjenesteutfordringer. Presiserte at Hjelmeland er avhengig av andre 
kommuner dersom de blir stående alene. Her spesielt Nav og Barnevern. Hjelmeland 
kommunestyre må se på hvilke utfordringer som ligger foran oss og hvordan dette skal 
løses. 
 
Rådmann Jon Ola Syrstad: Refererte til de utfordringer som Strand kommune har, og det at 
Strand heller ikke er en storkommune til å håndtere de fremtidige utfordringer på en robust 
måte. Mener at for å ha et godt lokaldemokrati er det viktig å ha sterke kommuner. Dersom 
det står på lokalisering av arbeidsplasser, som kan få prosessen til videre samtaler, vil dette 
kunne løses. Arbeidsplasser knyttet til barnehager, skoler, aldershjem vil selvsagt ligge der 
barnehager og skolene og aldershjemmene er.  
 
Iren Heng Lauvsnes: Kommunereformen er en viktig og stor prosess. Den forrige runden 
gikk nok fortere enn politikere og befolkningen var klar for. Vi må ha respekt for at endringer 
tar tid. 
 
Bjørn Laugaland: Ser dersom arbeidsplasser kan løses kan dette være viktig for å få 
prosessen vider, men det er for tidlig og vi bør ha en modningstid.  



Side  3 av 4 

 
Håkon Helgøy: Dersom Strand får en sterkere tilknytning til Stavanger. Frykter jeg at vi 
virkelig blir en utkant. 
 
Rådmann Jon Ola Syrstad: La fram tanker om hvordan ombudsrollen kan konstrueres som 
omtalt i prinsippdokumentet for Nord-Jæren. Dette kan kanskje lede oss videre i prosessen. 
Det må identifiseres om det er lokale arbeidsplasser og ombudsmannen i lokalmiljøet som er 
det som mangler. Strand kommune er ikke trygge på at vi selv kan bli sterk nok til å møte 
framtidens krav til våre innbyggere med kompetente medarbeidere og tilby innbyggerne gode 
tjenester. 
 
Lin Veronica Jacobsen: Det er viktig å få vekk følelse om å bli "slukt" av noen. Det vil også 
bli utfordrende for politikerne å se for seg det nye kommunestyret i en sammenslått 
kommune.  
 
Iren Heng Lauvsnes: Utfordrer Bjørn Laugaland i forhold til om opprettholdelse av 
lokaldemokratiet kan styrkes ved å ha en betalt representant i den «gamle kommunen». 
Bjørn Laugaland repliserte at en «bydelsutvalgs person» kan ha vært en vei å gå.  
 
Rådmann Jon Ola Syrstad: Strand kommune skal ta en beslutning om kort tid i forhold til de 
veivalg som ligger foran oss. Strand kommune vil ikke basere seg på  framtidige 
interkommunale løsninger men vil søke langsiktige og trygge samarbeidsformer for 
fremtiden.  
 
Rådmann Dag Flacké: Vår kommune har en liste over behov for samarbeid. Refererte til 
den prosessen som skjer på stortinget. Hvor stor tvang vil komme. Stilte spørsmål om vi kan 
gamble på at vi kan føre prosessen videre i 4 nye år.  
 
Iren Heng Lauvsnes: Vi må ta de signaler vi får fra Hjelmeland og Forsand i forhold de råd 
vi skal avgi til Fylkesmannen. Dersom dørene er lukket vil Strand se til Stavanger. Reformen 
legger til grunn at de interkommunale selskaper skal reduseres. Strand Kommune 
foretrekker kommunesammenslåing foran interkommunale tjenester. Interkommunale 
tjenester har viste seg å være ustabile og krevende for Strand. 
 
Rådmann Jon Ola Syrstad: Det er viktig nå å se om vi får til en prosess for en 
kommunesammenslåing. Ryfylke har vært Strand kommune sin intensjon, men går ikke dette 
må Strand kommune se på andre muligheter for å sikre oss å bli med de togene som nå går.  
Det blir en drøfting i kommunestyret 27.april og tar de innspill med i prosessen videre til 
kommunestyret 15.juni, der vil Strand kommune sin anbefaling bli vedtatt og formidlet til 
Fylkesmannen.  
 
Bjørn Laugaland: Dersom det blir likelydende drøftinger i kommunestyrene i Hjelmeland og 
Strand, må rådmennene snakker sammen om dette.  
 
Iren Heng Lauvsnes: I forhold til spørsmålet om hvor Forsand er i samtaler med Strand, kan 
jeg informere at de har fått den samme invitasjonen som Hjelmeland. Forsand har enda ikke 
svart på om de vil ta «nabopraten». 
 
Bjørn Laugaland: Dette handler om følelser, men vi har kommet mye lengre enn mange 
kommuner, dette i forhold til grunnarbeidet som har blitt gjennomført. Dette er viktig dersom 
det blir aktuelt med en videre prosess.  
 
Iren Heng Lauvsnes: Konklusjonen på dette møtet, er at det har vært en samtale mellom 
partene, og presiserte at det ikke har vært noen forhandlinger, og at kommunene selv vil ha 
en videre politisk prosess og at administrasjonen vil holde hverandre oppdatert på dette 
temaet. 
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Referatet ble sendt til høring til alle møtedeltagere. Tilbakemelding til politisk sekretær gis 
innen onsdag 6.april  
Det kom ikke inn endringer til referatet innen fristen.  
 
 
Geir Bolme 
Politisk sekretariat 
 
51743004 
 
 
 
Kopi til:    
Astrid Norland    
Bjørn Aril Veland Kvernvegen 31 4120 TAU 
Håkon Helgøy    
Lin Veronica Jacobsen    
 
 
 
 

 
 

 
 


