
Referat fra møte i styringsgruppen kommunereformprosess 26.11.14 
 
Til stede: Ordfører, varaordfører og rådmenn fra Forsand, Hjelmeland og Strand. Bjørn Laugaland.  
Forfall: Arild Melberg 
 
1. Åpne eller lukkede møter?  

Styringsgruppen innledet møtet med en diskusjon om hvorvidt møtene skal være lukkede eller 
åpne. Konklusjonen ble at møtene skal være åpne. Det må imidlertid være en fortløpende 
vurdering av om det er tema som krever at møtet stenges. 
 

2. Informasjon på kommunenes hjemmesider 
Referater legges ut på de respektive kommuners hjemmeside. I tillegg bør arbeidsdokumentene 
utarbeidet av rådmennene mellom samlingene legges ut. 

 
3. Temanotat: Prinsipper for lokalsamfunnsutvikling og lokalisering av tjenester 

- En kartlegging av effektiviseringsgevinster ble etterlyst. Rådmennene orienterte om at dette 
må komme etter hvert når ulike andre valg er på plass, eksempelvis en mer konkret 
beskrivelse av lokalisering av tjenester. I første runde har rådmennene valgt en prinsipiell 
tilnærming i forhold til spørsmålet om lokalisering av tjenester. I tillegg er perspektivet om 
lokalsamfunnsutvikling tatt med i notatet. 

- Næringsområdet og tanker rundt arealer knyttet til næring ble diskutert. I en ny 
storkommune vil det være bedre forutsetninger for en overordnet plan i forhold til 
næringsutvikling. F.eks. vil det være mulig å bestemme arealer for svært plasskrevende 
industri, støyende industri, sjørettet industri, etc. En nærmere utredning i forhold til 
næringsområdet kommer i en senere fase. 

- I forhold til den prinsipielle tilnærmingen med oppdelingen i lokalsenter, kommunedelsenter 
og kommunesenter er det sentralt å påpeke at dagens situasjon og valgene som gjøres nå 
ikke nødvendigvis er gjeldende om 20 eller 50 år. I tillegg må strukturen ikke være så fastlåst 
at det ikke er rom for f.eks. et legekontor i et lokalsenter hvis det er gode argumenter som 
tilsier dette. Kompetansesentre innen kommunal administrasjon kan vurderes lagt til andre 
steder enn kommunesenter.  

- Rådmennene jobber videre med dette temaet frem mot møtet i desember. Styringsgruppen 
ønsker at lokaliseringen konkretiseres og at statistiske prognoser tas med i vurderingene.  
 

4. Temanotat: Økonomiske rammer og konsekvenser for en ny kommune (hovedtall) 
- Et estimat i forhold til kostnader knyttet til reformprosessen ble etterlyst. For å komme med 

et estimat er det nødvendig med en nærmere beskrivelse av hvordan prosessen videre skal 
være. Den nåværende prosess er ikke forbunnet med store kostnader. Rådmennene 
utarbeider diskusjonsopplegg og temanotater mellom samlingene. På et tidspunkt kan og vil 
det være aktuelt å eksterne kompetanse – det vil da fort medføre større kostnader. Selve 
implementeringen av ny storkommune vil uten tvil være svært kostnadskrevende. Det er på 
ingen måte sikkert at de kr 50 mill. som gis i engangsstøtte vil være tilstrekkelig til å dekke de 
reelle kostnader. På det tidspunktet i prosessen vil effektiviseringsgevinstene imidlertid 
begynne å realiseres. Dette forventes å kunne dekke de merkostnader en 
kommunesammenslåing fører med seg. 

- Endringene i inntektssystemet er et stort usikkerhetsmoment i forhold til å si noe om 
fremtidige økonomiske rammer. Det som er sikkert er at kommuner som velger å stå alene 
vil få vanskeligere økonomiske rammebetingelser i fremtiden. Nye oppgaver som vil kreve 
ekstra ressurser vil bli lagt til kommunene – det blir svært utfordrende for kommuner som 
velger å stå alene å løse disse nye utfordringene innen de rammene som kommer i nytt 
inntektssystem. 



- Det ble diskutert andre forhold som ikke hadde direkte referanse til temanotatet: Samtalene 
vi har i styringsgruppen føres med sikte på en sammenslåing av de tre kommunene. Det er 
imidlertid verd at huske på at i realiteten kan Strand velge at gå til Stavanger, Forsand til 
Sandnes og Hjelmeland kan velge en sammenslåing mot nord.  

- Oppdraget til rådmennene til neste møte er å gå nærmere inn på effektiviseringsgevinstene. I 
tillegg ønskes alternativet til en sammenslåing kartlagt: Hva vil skje hvis kommunene velger å 
stå alene etter 2020.  

- I desember kommer ekspertutvalgets anbefalinger i forhold til hvilke nye oppgaver 
kommunene fremover skal ivareta. Rådmennene må se på dette og komme med et notat til 
første møtet i styringsgruppen i 2015. 
 

5. Kommunenavn 
- Det var enighet om at nytt kommunenavn ikke skal være Forsand, Hjelmeland eller Strand. 

Styringsgruppen vurderer prosess knyttet til valg av navn frem mot neste møte. 
 
6. Fordeling av ekstrainntekter i ny storkommune 

- Det kom frem et synspunkt om at «den store kommunen» (Strand) i en sammenslåing må 
være rause og derfor la de små kommunene (Hjelmeland og Forsand) få beholde deler av de 
økte inntektene (inntekter fra konsesjonskraften). 

- Ordføreren i Strand var tydelig på at det først må være en oversikt over felles utfordringer i 
en ny storkommune før det deles ut penger til f.eks. samferdselstiltak. Det økonomiske 
handlingsrommet må kartlegges først, deretter kan prioriteringene i det nye kommunestyret 
i den ny storkommunen finne sted.  

- Ordføreren i Forsand nevnte muligheten for å inngå en intensjonsavtale som kan inneholde 
konkrete elementer om hva som skal være i de enkelte kommunene i fremtiden. Det vil gjøre 
det enklere å selge storkommunen blant innbyggerne i Forsand og Hjelmeland. Muligheten 
for å få prioritert tiltak i Forsand i en ny kommune er mindre etter sammenslåingen på grunn 
av at representasjonen fra Forsand i nytt kommunestyre vil være minimal.  

- Varaordføreren i Strand var åpen for å se på om det kan være aktuelt å inngå en 
intensjonsavtale, blant annet for å imøtekomme ønskene til Forsand og Hjelmeland. 

- Konklusjonen ble at dette er et spørsmål som styringsgruppen må komme tilbake til. Det var 
enighet om at det uansett ikke vil være mulig med vedtak som vil være bindende for det nye 
kommunestyret.  

 
7. Videre prosess 

- Det er svært viktig å diskutere hvordan innbyggerne involveres i den videre prosess. Det er 
gode erfaringer i forhold til dette fra blant annet «Strand 2050». Det er viktig å få frem 
motforestillingene fra innbyggerne. Det må vurderes om det skal etableres brukergrupper, 
ekspertgrupper, etc.  

- Rådmennene utfordres til å komme med forslag til hvordan vi skal jobbe videre.  
- Styringsgruppen ønsker i tillegg konkrete utfordringer, jf. siste side i opplegget til dette 

møtet. 
 
 
Neste møte i styringsgruppen er 16. desember på Hjelmeland. 

 


