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DET  KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

i:

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

17/1212-4 09.05.2017

Videre arbeid med grenseendringer

Vi viser til brev 3. mars 2017med informasjon om videre prosess for kommuner som skal slå

seg sammen. Departementet varslet at vi ville komme tilbake med et nytt brev etter

fremleggelsen av proposisjon om endringer i kommunestrukturen med informasjon om bl.a.

hvordan prosessene med grensejusteringer vil bli lagt opp.

Grensejusteringer

Departementet har tidligere formidlet til fylkesmennene at utredninger og vedtak om

grensejusteringer skulle avvente kommunenes vedtak og avklaringer av hvilke kommuner

som skal slås sammen i kommunereformen.

Prop. 96 S (2016-2017) Endringeri kommunestrukturen ble fremmet 5. april. Vedtak om

sammenslàinger fattes når Stortinget behandler proposisjonen 8. juni. I proposisjonen skriver

departementet følgende om grensejusteringer:

Det har kommet flere ønsker og formelle innbyggerinitiativ om justeringer av dagens

kommunegrenser. Fylkesmennene har også i  sine  tilrådinger selv foreslått enkelte

grensejusteringer. Etter inndelingsloven §  6  har departementet myndighet til å avgjøre saker

om grensejusteringer mellom kommuner.

Etter Stortingets behandling av proposisjonen vil departementet  i  dialog med fy/kesmennene

følge opp aktuelle initiativ om grensejusteringer, jf. inndelingsloven  §  8. Det vil være ønskelig

og hensiktsmessig at grensejusteringeri tilknytning til en sammenslåing iverksettes på

samme tidspunkt som sammenslåingen, senest innen 1. januar 2020.
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/gangsetting av arbeid med grensejusteringer

Det er tradisjonelt skilt mellom tre typer grensejusteringer: 1) mindre saker med enighet blant

de berørte kommunene, 2) mindre saker uten enighet blant de berørte kommunene, og 3)

større saker. Som følge av reformen er det nå også hensiktsmessig å skille ut

grensejusteringssaker som involverer kommuner som skal slås sammen.

l rundskriv til inndellngslova H - 10/15 (oppdatert mars 2017) punkt 2.1.4 fremgår det at hva

som er en "mindre sak" må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og at antall innbyggere og

størrelsen på det aktuelle området vil være viktige vurderingskriterier.

l mindre saker hvor det er enighet mellom kommunene og saken ikke berører en

fylkesgrense, kan fylkesmannen fatte vedtak om igangsetting av utredning og dernest

eventuelt vedta grensejusteringen. Embetene som har slike saker liqqende kan starte

arbeidet med å vurdere om sakene skal utredes ytterligere oq eventuelt vedta

grensejusteringen. Dersom sakene gjelder kommuner som er involvert i en sammenslåing,

ber departementet om å bli orientert også når det fattes vedtak om igangsetting av utredning.

Departementet og andre relevante statlige aktører skal orienteres når fylkesmannen har

fattet vedtak om grensejustering.

l alle øvrige saker skal departementet avgjøre om utredning av grensejusteringen skal

iverksettes, og fatte endelig vedtak om evt. grensejustering når utredningen foreligger.

For å få en samlet oversikt over aktuelle grensejusteringer ber departementet om at hvert

enkelt embete sender en oppdatert oversikt over alle initiativ om grensejusteringer innen 12.

Departementet ønsker at oversikten inneholder saker som er basert på lokale initiativ, jf.

inndelingsloven § 8, og ikke saker der (bare) fylkesmannen mener en kommunegrense er

uhensiktsmessig. Videre skal det framgå av oversikten hvordan de berørte kommunene

stiller seg til initiativet og fylkesmannens tilrådning om videre prosess.

Der hvor departementet beslutter at det igangsettes utredninger, vil fylkesmennene få egne

brev med oppdrag om å utrede og innstille til departementet. Det vil også kunne komme

oppdrag fra departementet om å utrede enkelte saker vi allerede er kjent med før embetene

har sendt inn sin oversikt.

Departementet forventer økt antall grensejusteringssaker i kjølvannet av kommunereformen.

Departementet vil prioritere saker som involverer kommuner som skal slå seg sammen, slik

at disse endringene kan tre i kraft samtidig med de nye kommunene. Embetene bør legge en

tilsvarende prioritering til grunn for de sakene de kan vedta selv.

Nye initiativ som fremmes etter 12. juni skal behandles på ordinær måte i tråd med

inndellngslova § 9 fjerde ledd.
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Kommunesammensléinger  — prosess etter Stortingets vedtak

Som omtalt i brev 3. mars, er det ved Stortingets behandling av Prop. 96 S (2016-2017) at

kommunene blir vedtatt slått sammen. Ved enighet mellom kommunene kan derfor

fellesnemnda konstituere seg og formelt starte sitt arbeide etter Stortingets behandling. Etter

sammenslåingsvedtaket skal fylkesmannen kalle kommunene inn til felles

kommunestyremøte. l det felles møtet skal kommunene drøfte forslag til navn på den nye

kommunen og de andre sakene som er nevnt i inndelingslova § 25 a-e. Det skal ikke treffes

vedtak i fellesmøtet, sakene som diskuteres her må følges opp av vedtak i det enkelte

kommunestyret.

l etterkant av Stortingets vedtak om sammenslåing vil det bli fastsatt navn på den nye

kommunen, nærmere regler for sammenslåingen og eventuelle unntak fra gjeldende regler

som er nødvendige for å gjennomføre sammenslåingen. Dette er vedtak som skjer på statlig

nivå. Så langt i kommunereformen har slike vedtak skjedd gjennom kongelige resolusjoner.  I

det videre vil det bli mange sammenslåinger, gitt Stortingets tilslutning. Departementet tar

derfor sikte å gjøre vedtak gjennom enkeltstående forskrifter, med hjemmel i én felles

kongelig resolusjon som gir fullmakt til departementet. Departementet tar sikte på at

forskriftene fastsettes i løpet av høsten 2017. Departementet vil legge stor vekt på

kommunenes vedtak om navneønske, og lokale behov for nærmere regler og eventuelle

nødvendige unntak fra gjeldende regelverk, jf. inndelingsloven § 17 og 25.

Det er viktig med god dialog mellom fylkesmennene og kommunene om disse sakene, jf.

omtalen av felles kommunestyremøte og unntak fra dette i brev av 3. mars. Fylkesmannen

har en viktig oppgave i å bidra til gode og konstruktive prosesser i de tilfeller hvor

kommunene har vanskelig for å komme til enighet om sakene som skal drøftes på

fellesmøtet.

I fylkesmennenes dialog med kommunene er det viktig at det formidles at kommunene ikke

behøver å vente på den endelige fastsettelsen av navn og nærmere regler for å starte

sammenslåingsarbeidet. Selve sammenslåingen vil være formelt vedtatt når Stortinget har

behandlet proposisjonen. Kommunene kan da starte det videre sammenslåingsarbeidet.

Utbetaling av tilskudd

Departementet vil utbetale tilskudd for å dekke engangskostnader ved sammenslåingen tidlig

høst 2017. Til dette trenger vi tilbakemelding fra fylkesmennene om hvilken kommune i de

ulike sammenslåingene pengene skal utbetales til. Vi ber om tilbakemelding om dette innen

30. juni 2017.

Med hilsen

Hans Petter Friestad Gravdahl (e.f.)

avdelingsdirektør

Jørgen Teslo

senio rrådg iver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke hàndskre vne signaturer
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AngvikABygdelag

Fylkesmarmen  i Møre  og Romsdal

Postboks  2025
6404  Molde

Angvik, 13.07.16

Søknad  om utredning av grensejustering mellom

”Indre Gjemnes” og Molde/Nesset.

Angvik Bygdelag søker med dette Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal om at det settes i gang
utredning av grensejustering etter inndelingslovens  § 8  med sikte  på  at bygdene Angvik,

F lernma, F agerlia og Osmarka i Gjemnes kan bli med i den nye sammenslåtte Molde

kommune (Molde/Nesset/Midsund) fra 01.01.20. Området søknaden gjelder er det som i dag
er Angvik skolekrets, og består av adressene  6636  Angvik, 6637  Flemma, og 6638  Osmarka.

Denne søknaden er et resultat av at Gjemnes kommune har vedtatt å fortsette som egen

kommune. Dette på tross av rådmannens klare konklusjon om at Gjemnes ikke vil være i
stand til  â  oppfylle intensjonene i kommunerefonnen om å tilby gode og likeverdige tjenester,

eller utføre oppdraget som samfunnsutvikler på en tilfredsstillende måte. Angvik Bygdelag

ber derfor Fylkesmannen behandle grensejusteringssaken som en del av  kommunerefonnen,
og ta med seg våre signaler  i  sin vurdering av løsninger og anbefalinger til departementet.

lnndelingslovens  §  l omhandler lovens formål. Den viser til at loven skal legge til rette for en

kommuneinndeling som sikrer fonnålstjenli ge enheter som kan gi innbyggeme og

næringslivet tilfredsstillende tjenester og forvaltning.

Rådmannen  i  Gjemnes har altså slått fast at Gjemnes kommune framover ikke blir i stand til å
oppfylle disse kravene. Vi mener derfor at det er helt etter lovens intensjon når vi ber om å få

utredet en grensejustering hvor bygdene i indre Gjemnes får bli en del av en ny og robust

Molde kommune, og slik knytte seg nærmere til sin hverdagsregion.

Intensjonene i kommunereformen er at de nye kommunene bør etableres som funksjonelle

samfunnsutviklingsområder. Vi ser derfor ingen grunn til at gamle kommunegrenser, tilpasset

en tid med helt andre samfunnsforhold og kommunikasjoner, skal kunne hindre dette.

Det er i den sammenheng naturlig for oss å vise til at både Fylkesmannen i M&R og
komrnunalininisteren har gitt klart uttrykk for at ”vi ikke skal slå sammen kommuner, men
bygge nye for å møte morgendagens  utfordringer".  Vi er også kjent med at departementet i
brev av 24. juni  2014  til landets fylkesmenn har påpekt at «grenser kan trekkes pâ nytt». Dette

mener vi viser klart at våre uhensiktsmessige kommunegrenser fra  l965  ikke bør være til

hinder for vårt ønske om å være med å skape og utvikle en ny og funksjonell Molde kommune
fra  2020.

Gjemnes har vedtatt å fortsette som egen kommune

l møte  28.06.16  vedtok kommunestyret i Gjemnes med 10 mot  7  stemmer å videreføre
Gjemnes som egen kommune. Vedtaket gikk på tvers av rådmannens innstilling og inneholdt
slik vi ser det ingen begrunnelse for hvorfor kommunestyret mener dette altemativet er det

Postadresse: Angvik Bygdelag vl'l'erje Angvik, 6636  Angvik

Aggy/[k‘Bygd¢1ag e-post: terjeax1gvik{a 21ng1l.c..>x_u Side  l
Org.nr.: 988  008  540



AngvikABygde1ag

beste for Gjemnes for framtida, og hvorfor flertallet mener rådmannen tar feil. Vedtaket

inneholder derimot et punkt om at «kommunestyret er innforstått med utfordringene som
ligger i å videreføre Gjemnes kommune, når det gjelder både økonomi og sårbare tjenester på

kort og lengre sikt».

Angvik Bygdelag vil samtidig vise til et intervju ordføreren i Gjemnes hadde med Romsdals
Budstikke like etter kommunestyremøtet. Her uttalte ordføreren? Det går godt an å drifte

Gjemnes i fire-fem år til”. Slik vi oppfatter dette har altså heller ikke ordføreren noen tro på at

Gjemnes kan greie seg alene lenger enn 4-5 år, dvs. omtrent fram til tidspunktet for

etableringen av nye Molde kommune.

Flertallsvedtaket sier i et punkt at samarbeidet om «Byregionsprogrammet» med Kristiansund
skal videreføres. Dette punktet bryter etter vår oppfatning med intensjonene i

kommuncrefonnen, da Kristiansund ikke tilhører samme hverdagsregion som Gjemnes.
For vår del styrker imidlertid dette punktet behovet for en grensejustering ytterligere, da vi

ønsker at vår utvikling skal skje i retning av vår egen hverdagsregion. Vi mener også det er
viktig å ha respekt for Stortinget og intensjonene i kommunereformen.

Mindretallet på 7 i kommunestyret stemte for rådmannens innstilling om at Gjemnes ikke
videreføres som egen kommune og at Gjemnes danner ny kommune med Molde og Nesset

kommuner fra 01.01.20.

Rådmannen i Gjemnes har i sin grundige og omfattende saksutredning vektlagt at dette er en

refomi for framtida. Kommunene er gitt et utredningsoppdrag om kommunesammenslåing, og

fire målsetninger skal vektlegges. Slik rådmannen vurderer det, kan ikke Gjemnes

kommune fortsette som egen kommune og samtidig oppfylle alle målsetningene.

Dette gjelder spesielt bærekraftig og robust økonomi som er grunnleggende for resten av
virksomheten. Svak økonomi medfører at kommunen ikke kan tilby gode og likeverdige
tjenester eller utføre oppdraget som samfunnsutvikler på en tilfredsstillende måte.
Rådmannen skriver også i sin utredning at dersom Gjemnes videreføres som egen kommune
må det aksepteres at eiendomsskatten videreføres, og sannsynligvis økes. Dagens satseri

Gjemnes kommune er 5,25 promille på boliger/fritidsboliger og 7promille på verker og bruk.

Rådmannen innstilte derfor på at Gjemnes skulle danne en ny kommune sammen med Molde
og Nesset. Som grunn for dette la hun spesiell vekt på at målsettingen om helhetlig og

funksjonell samfunnsutvikling ivaretas, at flere kommuner er med i dette alternativet og at
altemativet er ønsket av et flertall av innbyggerne.

Angvik Bygdelag ser på denne bakgrunn ingen framtid i Gjemnes kommune.
Vi ønsker å være offensive, se framover og være med å utvikle den nye og spennende
kommunen som Molde, Nesset og Midsund skal bygge.

Litt historikk
Dagens Gjemnes kommune ble opprettet i 1965 av kommunene Gjemnes, Øre og den delen
av Tingvoll kommune som låg på sørsida av Tingvollfjorden. Dette var områder som ikke var

blitt med i kommunesammenslåingene i 1964. Isolert sett er Gjemnes ingen naturlig

geografisk enhet, selv om hele kommunen ligger på Romsdalshalvøya. Selv etter 50 år
mangler Gjemnes kommune fortsatt en felles identitet, og debatten rundt kommunereformen

har avdekket store interesseforskjeller mellom indre og ytre deler av kommunen.
I NIVI Rapport 201 l :1” Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal”, blir
Gjemnes tatt fram som et eksempel på en kommune med uhensiktsmessige avgrensinger.
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AngvikABygdelag

Rapporten framhever at Gjemnes framstår med en svak intem senterstruktur og har

geografiske områder med kortere reisetid til kommunesenteret i nabokommunen enn til eget
kommunesenter. I sin presentasjon av rapporten i Bj ørnsonsalen i Molde omtalte Geir
Vinsand, som har skrevet rapporten, Gjemnes kommune som en klar ”parteringskandidaffl

Angvik Bygdelag har følgende begrunnelse for behovet for en grensejustering:

Ang vi k LBygdelag

Gjemnes kommune har ingen framtid
Rådmannen i Gjemnes har laget en svært omfattende og grundig utredning i

kommunereformsaka. Konklusjonen til rådmannen var helt klar: Gjemnes kan ikke

bestå som egen kommune og bør derfor slå seg sammen med Molde, Nesset (og

Midsund). Angvik Bygdelag mener ut fra dette at Gjemnes kommune ikke lenger har
noen framtid som selvstendig kommune og heller ikke kan gi oss den utviklinga og de
tjenestene vi ønsker og har behov for.

Hverdagsregion

Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal viser at Gjemnes kommune helt klart tilhører

hverdagsregionen Molde. For Angvik, Flemma og Osmarka er integrasjonen mot

Molde/Nesset spesielt sterk. Vi ønsker derfor å styre vår utvikling i retning av vår
egen hverdagsregion og bli en del av en robust ny Molde kommune.

Arbeidspendling
Gjemnes har over 25 prosent pendling til regionsenteret Molde, og burde derfor i følge
regjeringens ekspertutvalg utgjort samme kommune.
Selv om vi foreløpig mangler spesifikk statistikk for indre deler av kommunen, er det

ingen tvil om at for indre deler av Gjemnes foregår det aller meste av ut- og
innpendling i retning Molde/Nesset.

Utdanning/videregående skole
Det store flertallet av ungdommene fra indre Gjemnes går på videregående skole i

Molde. Molde har også attraktive høyskoletilbud som det er helt naturlig for våre
ungdommer å benytte.

Handel

For indre Gjemnes er det ingen tvil om at Molde er det handelssentrumet hvor det
meste av de varene vi ikke får i vår egen dagligvarebutikk kjøpes.

Flyplass

Molde Lufthavn Årø er det helt naturlige valget for innbyggeme i bygdene i indre
Gjemnes når de skal ut å fly.

Sykehus

Det nye fellessykehuset er vedtatt bygd på Hjelset i Molde. Med under en halv times
pendleravstand fra oss vil dette helt klart knytte oss enda tettere til Molde når det
gjelder arbeidspendling. Det kan også gi oss muligheter for økt bosetting i bygdene
våre framover hvis vi handler riktig og forholdene legges til rette for det.
En forutsetning for at bygdene våre skal få økt bosetting som følge av det nye
fellessykehuset på Hjelset er bedre kollektivtilbud og at veien over Osmarka får en
akseptabel standard. Til dette trenger vi hjelp av både kommune og fylke. Her mener
vi at Molde kommune har vesentlig større ressurser å bidra med enn Gjemnes.
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0  Legevakt

Nye Molde kommune skal ha legevakt  i  Eidsvåg alle hverdager inkludert fredag fram
til kl. 21. De øvrige timene i døgnet vil legevakta bli i Molde. Dagens Gjemnes

kommune har legevakt-sainarbeid med Kristiansund, hvor legevakta ligger i samme

lokalene som Kristiansund sykehus. Dit tar det ea.  1  time og 15 minutter med bil for
de fra Brakstad i indre Gjemnes som har lengst vei. Til sammenligning ligger Eidsvåg

under 15 minutter unna.

0  Samfunnsutvikling
Møreforskning — Amdam 2003: ”Mulighetene for âfå til gode utviklingsprosesser er

best i områder som henger sammen som et naturlig bo- og arbeidsmarkedsområde.
Næringslivet trenger gode strategier, effektiv saksbehandling og kompetente

medspillere i kommunen. ”

Molde er motoren i vår hverdagsregion. Nye Molde kommune vil få solide ressurser

på utviklingsarbeid. Vi trenger helt klart en sterk motor som også har nok ressurser og

kraft til å bidra til gi; utvikling!

I Gjemnes kommune har det ikke vært ressurser til utviklingsarbeid på svært mange år.
I følge rådmannens beskrivelse er det heller ikke realistisk å tro at dette skal endre seg
til det bedre med det nye inntektssystemet. Gjemnes kommune har ikke rullert

kommuneplana på over 10 år. Både innbyggerne og bedriftene i Indre Gjemnes
fortjener bedre.

0  Bedre bussforbindelse  mot  Molde/Hjelset/Nesset

Mange i indre Gjemnes er avhengig av å pendle til og fra skole, jobb og kulturtilbud.
Svært mange av disse aktivitetene foregår i Molde/Nesset. Nytt sykehus på Hjelset vil

øke behovet ytterligere. For å møte framtidige miljøutfordringer, noe som ligger i
målene til kommunereforrnen, må vi få på plass nye kollektivløsninger i retning
Molde/Hjelset/Nesset. Som en del av nye Molde kommune vil dette bli vesentli g

lettere.

I  Økt bosetting -  behov for harmonisering av avgiftsnivået med nabokommunene
For å kunne utnytte den positive effekten av det nye fellessykehuset med flere tusen

arbeidsplasser innenfor rimelig pendleravstand fra oss, er vi avhengig av å få
harmonisert nivået på eiendomsskatt og kommunale avgifter med de andre områdene
som vi må konkurrere med om aktuelle tilflyttere. Det vil være langt enklere for oss å

tiltrekke oss tilflyttere dersom vi har et konkurransedyktig skatte og avgiftsnivå.
Skolen vår er som mange andre skoler avhengig av positiv befolkningsutvikling for å
være sikret på lengre sikt. Da er det svært viktig at vi ikke skremmer bort potensielle

tilflyttere med Norges høyeste skatt og avgiflsnivå.

I nye Molde kommune vil eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer trolig bli

på rundt 3,6 promille, som er det Molde kommune har i dag. Dagens sats i Gjemnes er

5,25 promille og rådmannen har som nevnt gjort det klart at dersom Gjemnes fortsetter
som egen kommune må det aksepteres at eiendomsskatten videreføres, og
sannsynligvis økes. Også når det gjelder kommunale avgifter er det sannsynlig at
nivået i nye Molde kommune blir omtrent som i Molde i dag.
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For å illustrere forskjellene med tall kan vi gi følgende eksempel for en ordinær bolig i

Flemma, på litt over 100 kvm, og med en eiendomsskattetakst på kr. l 500 000,-

(Flemma har kommunalt vassverk): For denne husstanden vil det å bli en del av nye

Molde kommune anslagsvis bety en reduksjon i årlige kommunale avgifter og
eiendomsskatt fra dagens kr.  25  589,- i Gjemnes kommune, til antatt kr. 13 783,- i nye

Molde kommune. Dette er en årlig besparelse på kr. l l 806,- dvs. nesten kr. l 000,-

pr. mnd.

Dette vil selvsagt ha meget stor betydning for våre muligheter til å tiltrekke oss ny

bosetting, spesielt hvis forskjellene øker enda mer, og vi samtidig tar hensyn til
kommunens mulighet til å tilby gode og likeverdige tjenester.

For Næringslivet vil eiendomsskatten i en ny kommune trolig gå ned fra dagens 7
promille til ea. 3,5 promille, noe som vil ha stor økonomisk betydning for bedriftene i

vårt omrâde. Det vil også gjøre det mer attraktivt å etablere nye bedrifter i bygdene
våre.

0  Lokaldemokrati
Et av målene i kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet.

Vi stiller et meget stort spørsmålstegn ved hva slags styrke som ligger i et
lokaldemokrati, hvor det å fortsette som egen kommune for enhver pris, medfører at

lokalpolitikerne kun har frihet til å vedta økt eiendomsskatt samt administrere
nedskjæringer i tjenestetilbudene. Etter vår mening er det en mye større styrke i et
lokaldemokrati hvor vi kan være med å bestemme der vi arbeider, tar utdanning,

handler, osv. - i en kommune som har en framtid, ressurser og utviklingsmuligheter,

og kan gi oss vekstkraft og mange spennende muligheter.

0  Innbyggerne i ”indre Gjemnes” ønsker en grensejustering

Vårt klare inntrykk er at et flertall av innbyggerne i indre Gjemnes ønsker å bli en del

av nye Molde kommune. Vi har imidlertid foreløpig kun statistikk på kommunenivå.
I innbyggerundersøkelsen ble innbyggerne i bygdene Flemma, Angvik og Osmarka
spurt om hvordan de så på det hvis Gjemnes skulle bli slått sammen med Kristiansund.
Ca. 81 % svarte at de da ønsket en deling av kommunen og at indre deler skulle gå

mot Nesset/Sunndal eller Molde. Vi tolker dette som at et meget klart flertall i disse

bygdene ser positivt på mulighetene som ligger i en sammenslåing i den retningen.
I samme undesøkelse sa 78 % av innbyggerne i Gjemnes at de ønsket flere

landkommuner sammen med oss for å danne en ny kommune sammen med en by.
Med Nesset og Midsund på laget er dette ønsket oppfylt.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at folkeavstemmingen som viste et knapt flertall på

51 % for å bestå som egen kommune, ble avholdt før det ble kjent at rådmannen mener
at Gjemnes ikke kan bestå som egen kommune.

0  Fjellområdet mellom indre Gjemnes og dagens Nesset kommune

Vi vil også nevne at vi mellom indre Gjemnes og Nesset har et av de siste større
sammenhengende inngrepsfrie naturområdene på Romsdalshalvøya (INON-ornråde).

Dette er klassifisert som et regionalt friluftsområde, og er en ressurs som i framtida vil

bli svært verdifull. Et friluftsliv for alle innebærer også å gi mulighet for

naturopplevelser i områder uten større tekniske inngrep. I takt med at slike områder er
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redusert har de gjenværende områdenes samfunnsverdi økt vesentlig. I dag deler

kommunegrensa mellom Gj emnes og Nesset dette området i to. Hvis indre Gjemnes

blir en del av nye Molde kommune vil dette fjeme kommunegrensa som deler
området, og åpne for en mer helhetlig forvaltning.

Angvik Bygdelag er et fellesorgan for lokalbefolkning, organisasjoner og næringsliv
i Angvik-området. Bygdelaget arbeider for ei sunn utvikling av lokalsamfunnet, og å gjøre
Angvik-ornrådet til en attraktiv og trivelig plass å bo. Målet vårt er å være et forum og en
pådriver for utvikling av nye ideer og gjennomføring av prosjekt. Vår oppgave er også å

koordinere ulike lokale interesser og være eit talerør overfor offentlige myndigheter.

Bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka danner en naturlig geografisk enhet med

grense mot dagens Nesset og Molde kommuner. Bygdene har felles barneskole og bamehage
lokalisert i Angvik. Bygdene samarbeider blant annet om felles 17. mai-feiring. Flemma har

Grendahus som fungerer som” kulturhus” for området, og Osmarka har Allaktivitetshus og et
meget snøsikkert skisenter som er flittig brukt av folk fra begge sider av dagens
kommunegrensen  F agerlia har Alpinanlegg og forsamlingshus.
Bygdene har et etter forholdene rikt kulturliv.

I F lemma er Warvik Mek. Verksted AS største bedrift, mens Angvik har mange bedrifter
lokalisert i Angvik Næringspark. I tillegg har Angvik en stor reiselivsbedrifl i hotellet Angvik
Gamle Handelssted. Ellers er jordbruk en viktig næring i hele området.

Dagligvarebutikken i Angvik brukes av befolkningen i alle de ñre bygdene.

Vårt primære ønske var at også resten av Gjemnes kommune ville bli med oss inn i den nye
og spennende kommunen som etableres av Molde, Nesset og Midsund fra 01 .Ol .2020.
Dette alternativet valgte imidlertid et flertall i kommunestyret bort.

Ut fra framtidsutsiktene til dagens Gjemnes kommune, og befolkninga i ”Indre Gjemnes” sin
hverdagstilknytning til Molde og Nesset, er vi ikke i tvil om at det vil være riktig å  legge dette
området til den nye Molde kommune.

Angvik Bygdelag foreslår som utgangspunkt at de nye grensene følger kretsgrensene for

Angvik skolekrets, se vedlagte kart på side 7. Imidlertid bør beboere i randsonen av
skolekretsen spesielt på Hoem og i Torvikdalen få anledning til å komme med innspill til hvor
nøyaktig grense bør trekkes. Vi ser det som naturlig at en utredning vil avklare dette nærmere.
Vi forventer også at befolkningen i indre Gjemnes vil bli hørt, og at folkemeningen blir tillagt

avgjørende vekt.

Vi ber om å bli holdt orientert så langt det er mulig og hensiktsmessig i prosessen framover.
Vi bidrar gjerne etter evner og behov, dersom dette er ønskelig.

For Angvik Bygdelag

fl‘   /°,/$[
Terj An _ik Végggfindergfird

leder styremedlem
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Fra: Vegard Indergård[vegard@angvik-prosjekteringno]

Dato: 13. jul 2016 11.49.23
Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi: 'Terje Angvik'

Tittel: Søknad om utredning av grensejustering mellom "lndre Gjemnes" og Molde/Nesset

Hei

På vegne av Angvik Bygdelag oversendes herved søknad om utredning av grensejustering mellom «Indre

Gjemnes» og Molde/Nesset.

Ber om bekreftelse på mottak av søknad.

Med vennlig hilsen

Vegard lndergárd

6536 Angvik

Mob‘ 9112 59 45

www.angvik-grosekleringno
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FYLKESMANNEN l MØRE OG ROMSDAL
Vår dato Vår ref.

24.08.2016 2016/4972/FRJE/31l
Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

seniorrådgiver Frida Farstad Brevik, 71 25 84 51 13.07.2016

Angvik bygdelag (sendt per e-post)

Kommunereform - innbyggerinitiativ til grensejustering av Angvik i Gjemnes

kommune

Vi har den 13.07.16 mottatt deres søknad om grensejustering.

Fylkesmannen forstår det slik at det med hjemmel i inndelingslova § 8 er fremsatt et

innbyggerinitiativ om grensejustering. lnnbyggerinitiativet omfatter at bygdene Angvik,

Flemma, Fagerlia og Osmarka blir en del av nye Molde kommune (Molde/Midsund/Nesset).

Kommunene har innen 1. juli 2016 fattet vedtak om fremtidig kommunestruktur.

Fylkesmannen skal komme med sin tilrådning til Kommunal- og

moderniseringsdepartementet om kommunestrukturi Møre og Romsdal basert på en

helhetlig vurdering innen 1. oktober 2016. l vårt arbeid med tilrådningen vil eventuelle

grensejusteringer være en del av denne helhetlige vurderingen. Gjemnes, l\/lolde, Midsund

og Nesset kommune blir med dette orientert om at det har kommet inn et

innbyggerinitiativ om grensejustering.

Dersom det er aktuelt med videre opplysning av saken vil fylkesmannen ta nærmere

kontakt med kommunene.

Med hilsen

Frida Farstad Brevik

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg: søknad fra Angvik bygdelag

 



Kopi med vedlegg:

Molde kommune

Nesset kommune

Gjemnes kommune

Midsund kommune

Rådhusplassen 1

Kråkholmvegen 2

Rådhuset

Utsídevegen 131

6413

6460

6631

6475

MOLDE
EIDSVÅG l ROMSDAL
BATNFJoRDsøRA
MIDSUND
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Postboks 2025

6404 Molde

Angvik, 13.07.16

Søknad om utredning av grensejustering mellom

”Indre Gjemnes” og Molde/Nesset.

Angvik Bygdelag søker med dette Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at det settes i gang
utredning av grensejustering etter inndelingslovens  §  8  med sikte på at bygdene Angvik,

Flemma, Fagerlia og Osmarka i Gjemnes kan bli med i den nye sammenslåtte Molde
kommune (Molde/Nesset/Midsund) fra 01.01.20. Området søknaden gjelder er det som i dag
er Angvik skolekrets, og består av adressene 6636 Angvik, 6637 Flemrna, og 6638 Osmarka.

Denne søknaden er et resultat av at Gjemnes kommune har vedtatt å fortsette som egen

kommune. Dette på tross av rådmannens klare konklusjon om at Gjemnes ikke vil være i
stand til å oppfylle intensjonene i kommunerefomren om å tilby gode og likeverdige tjenester,

eller utføre oppdraget som samfunnsutvikler på en tilfredsstillende måte. Angvik Bygdelag
ber derfor Fylkesmannen behandle grensejusteringssaken som en del av kommunereforrnen,
og ta med seg våre signaler i sin vurdering av løsninger og anbefalinger til departementet.

Inndelingslovens § 1 omhandler lovens formål. Den viser til at loven skal legge til rette for en

kommuneinndeling som sikrer forrnålstjenlige enheter som kan gi innbyggerne og
næringslivet tilfredsstillende tjenester og forvaltning.

Rådmannen i Gjemnes har altså slått fast at Gjemnes kommune framover ikke blir i stand til å
oppfylle disse kravene. Vi mener derfor at det er helt etter lovens intensjon når vi ber om å få
utredet en grensejustering hvor bygdene i indre Gjemnes får bli en del av en ny og robust

Molde kommune, og slik knytte seg nærmere til sin hverdagsregion.

Intensjonene i kommunereformen er at de nye kommunene bør etableres som funksjonelle

samfunnsutviklingsområder. Vi ser derfor ingen grunn til at gamle kommunegrenser, tilpasset

en tid med helt andre samfunnsforhold og kommunikasjoner, skal kunne hindre dette.
Det er i den sammenheng naturlig for oss å vise til at både Fylkesmannen i M&R og

komrnunalministeren har gitt klart uttrykk for at ”vi ikke skal slå sammen kommuner, men
bygge nye for å møte morgendagens utfordringer? Vi er også kjent med at departementet i
brev av 24. juni 2014 til landets fylkesmenn har påpekt at «grenser kan trekkes på nytt». Dette

mener vi viser klart at våre uhensiktsmessi ge kommunegrenser fra 1965 ikke bør være til
hinder for vårt ønske om å være med å skape og utvikle en ny og funksjonell Molde kommune

fra 2020.

Gjemnes har vedtatt å fortsette som egen kommune
I møte 28.06.16 vedtok kommunestyret i Gjemnes med 10 mot 7 stemmer å videreføre
Gjemnes som egen kommune. Vedtaket gikk på tvers av rådmannens innstilling og inneholdt

slik vi ser det ingen begrunnelse for hvorfor kommunestyret mener dette alternativet er det
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beste for Gjemnes for framtida, og hvorfor flertallet mener rådmannen tar feil. Vedtaket

inneholder derimot et punkt om at «kommunestyret er innforstått med utfordringene som
ligger i å videreføre Gjemnes kommune, når det gjelder både økonomi og sårbare tjenester på

kort og lengre sikt».

Angvik Bygdelag vil samtidig vise til et intervju ordføreren i Gjemnes hadde med Romsdals
Budstikke like etter kommunestyremøtet. Her uttalte ordførereni” Det går godt an å drifte

Gjemnes i fire-fem år til”. Slik vi oppfatter dette har altså heller ikke ordføreren noen tro på at

Gjemnes kan greie seg alene lenger enn 4-5 år, dvs. omtrent fram til tidspunktet for

etableringen av nye Molde kommune.

Flertallsvedtaket sier i et punkt at samarbeidet om «Byregionsprogrammet» med Kristiansund

skal videreføres. Dette punktet bryter etter vår oppfatning med intensjonene i
kommunercformen, da Kristiansund ikke tilhører samme hverdagsregion som Gjemnes.

For vår del styrker imidlertid dette punktet behovet for en grensejustering ytterligere, da vi
ønsker at vår utvikling skal skje i retning av vår egen hverdagsregion. Vi mener også det er
viktig å ha respekt for Stortinget og intensjonene i kommunercformen.

Mindretallet på  7  i kommunestyret stemte for rådmannens innstilling om at Gjemnes ikke

videreføres som egen kommune og at Gjemnes danner ny kommune med Molde og Nesset
kommuner fra 01.01.20.

Rådmannen i Gjemnes har i sin grundige og omfattende saksutredning vektlagt at dette er en
reform for framtida. Kommunene er gitt et utredningsoppdrag om kommunesammenslåing, og

fire målsetninger skal vektlegges. Slik rådmannen vurderer det, kan ikke Gjemnes

kommune fortsette som egen kommune og samtidig oppfylle alle målsetningene.

Dette gjelder spesielt bærekraftig og robust økonomi som er grunnleggende for resten av
virksomheten. Svak økonomi medfører at kommunen ikke kan tilby gode og likeverdige

tjenester eller utføre oppdraget som samfunnsutvikler på en tilfredsstillende måte.

Rådmannen skriver også i sin utredning at dersom Gjemnes videreføres som egen kommune
må det aksepteres at eiendomsskatten videreføres, og sannsynligvis økes. Dagens satseri
Gjemnes kommune er 5,25 promille på boliger/fritidsboliger og 7 promille på verker og bruk.

Rådmannen innstilte derfor på at Gjemnes skulle danne en ny kommune sammen med Molde
og Nesset. Som grunn for dette la hun spesiell vekt på at målsettingen om helhetlig og
funksjonell samfunnsutvikling ivaretas, at flere kommuner er med i dette alternativet og at
alternativet er ønsket av et flcrtall av innbyggeme.

Angvik Bygdelag ser på denne bakgrunn ingen framtid i Gjemnes kommune.
Vi ønsker å være offensive, se framover og være med å utvikle den nye og spennende
kommunen som Molde, Nesset og Midsund skal bygge.

Litt historikk

Dagens Gjemnes kommune ble opprettet i 1965 av kommunene Gjemnes, Øre og den delen
av Tingvoll kommune som låg på sørsida av Tingvollijorden. Dette var områder som ikke var

blitt med i kommunesammenslåingene i 1964. Isolert sett er Gjemnes ingen naturlig
geografisk enhet, selv om hele kommunen ligger på Romsdalshalvøya. Selv etter 50 år

mangler Gjemnes kommune fortsatt en felles identitet, og debatten rundt kommunercformen

har avdekket store interesseforskjeller mellom indre og ytre deler av kommunen.
I NIVI Rapport 201 1:1” Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal”, blir
Gjemnes tatt fram som et eksempel på en kommune med uhensiktsmessige avgrensinger.
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Rapporten framhever at Gjemnes framstår med en svak intem senterstruktur og har
geografiske områder med kortere reisetid til kommunesenteret i nabokommunen enn til eget
kommunesenter. I sin presentasjon av rapporten i Bjømsonsalen i Molde omtalte Geir
Vinsand, som har skrevet rapporten, Gj emnes kommune som en klar ”parteringskandidat”.

Angvik Bygdelag har følgende begrunnelse for behovet for en grensejustering:

AngvikLBygdelag

Gjemnes kommune har ingen framtid
Rådmannen i Gj errmes har laget en svært omfattende og grundig utredning i

kommunereformsaka. Konklusjonen til rådmannen var helt klar: Gj emnes kan ikke

bestå som egen kommune og bør derfor slå seg sammen med Molde, Nesset (og

Midsund). Angvik Bygdelag mener ut fra dette at Gjemnes kommune ikke lenger har
noen framtid som selvstendig kommune og heller ikke kan gi oss den utviklinga og de

tjenestene vi ønsker og har behov for.

Hverdagsregion

Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal viser at Gjemnes kommune helt klart tilhører
hverdagsregionen Molde. For Angvik, Flemma og Osmarka er integrasjonen mot

Molde/Nesset spesielt sterk. Vi ønsker derfor å styre vår utvikling i retning av vår

egen hverdagsregion og bli en del av en robust ny Molde kommune.

Arbeidspendling
Gjemnes har over 25 prosent pendling til regionsenteret Molde, og burde derfor i følge
regjeringens ekspertutvalg utgjort samme kommune.
Selv om vi foreløpig mangler spesifikk statistikk for indre deler av kommunen, er det
ingen tvil om at for indre deler av Gjemnes foregår det aller meste av ut- og

innpendling i retning Molde/Nesset.

Utdanningvideregfiende  skole
Det store flertallet av ungdommene fra indre Gjemnes går på videregående skole i

Molde. Molde har også attraktive høyskoletilbud som det er helt naturlig for våre
ungdommer å benytte.

Handel

For indre Gjemnes er det ingen tvil om at Molde er det handelssentrumet hvor det

meste av de varene vi ikke får i vår egen dagligvarcbutikk kjøpes.

Flyplass
Molde Lufthavn Årø er det helt naturlige val get for innbyggeme i bygdene i indre
Gjemnes når de skal ut å fly.

Sykehus

Det nye fellessykehuset er vedtatt bygd på Hjelset i Molde. Med under en halv times

pendleravstand fia oss vil dette helt klart knytte oss enda tettere til Molde når det
gjelder arbeidspendling. Det kan også gi oss muligheter for økt bosetting i bygdene
wire framover hvis vi handler riktig og forholdene legges til rette for det.
En forutsetning for at bygdene våre skal få økt bosetting som følge av det nye
fellessykehuset på Hjelset er bedre kollektivtilbud og at veien over Osmarka får en
akseptabel standard. Til dette trenger vi hjelp av både kommune og fylke. Her mener
vi at Molde kommune har vesentlig større ressurser å bidra med enn Gjemnes.
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0  Legevakt

Nye Molde kommune skal ha legevakt i Eidsvåg alle hverdager inkludert fredag fram

til kl. 21. De øvrige timene i døgnet vil legevakta bli i Molde. Dagens Gjemnes

kommune har legevakt-samarbeid med Kristiansund, hvor legevakta ligger i samme
lokalene som Kristiansund sykehus. Dit tar det ea. 1 time og 15 minutter med bil for

de fra Brakstad i indre Gjemnes som har lengst vei. Til sammenligning ligger Eidsvåg

under 15 minutter unna.

I  Samfunnsutvikling

Møreforskning -  Amdam  2003:  ”Mulighetene for å få til gode utviklingsprosesser er

best i områder som henger sammen som et naturlig bo- og arbeidsmarkedsområde.
Næringslivet trenger gode strategier, effektiv saksbehandling og kompetente

medspillere i kommunen. ”

Molde er motoren i vår hverdagsregion. Nye Molde kommune vil få solide ressurser

på utviklingsarbeid. Vi trenger helt klart en sterk motor som også har nok ressurser og
kraft til å bidra til vår utvikling!
I Gjemnes kommune har det ikke vært ressurser til utviklingsarbeid på svært mange år.
I følge rådmannens beskrivelse er det heller ikke realistisk å tro at dette skal endre seg

til det bedre med det nye inntektssystemet. Gjemnes kommune har ikke rullert

kommuneplana på over 10 år. Både innbyggerne og bedriftene i Indre Gjemnes
fortjener bedre.

0  Bedre bussforbindelse mot Molde/Hjelset/Nesset
Mange i indre Gjemnes er avhengig av å pendle til og fra skole, jobb og kulturtilbud.
Svært mange av disse aktivitetene foregåri Molde/Nesset. Nytt sykehus på Hjelset vil

øke behovet ytterligere. For å møte framtidige miljøutfordringer, noe som ligger i

målene til kommunereformen, må vi få på plass nye kollektivløsninger i retning

Molde/Hjelset/Nesset. Som en del av nye Molde kommune vil dette bli vesentlig

lettere.

0  Økt bosetting -  behov for harmonisering av avgiftsnivået med nabokommunene
For å kunne utnytte den positive effekten av det nye fellessykehuset med flere tusen

arbeidsplasser innenfor rimelig pendleravstand fra oss, er vi avhengig av å få
harmonisert nivået på eiendomsskatt og kommunale avgifter med de andre områdene

som vi må konkurrere med om aktuelle tilflyttere. Det vil være langt enklere for oss å
tiltrekke oss tilflyttere dersom vi har et konkurransedyktig skatte og avgiftsnivå.
Skolen vår er som mange andre skoler avhengig av positiv befolkningsutvikling for å

være sikret på lengre sikt. Da er det svært viktig at vi ikke skremmer bort potensielle
tilflyttere med Norges høyeste skatt og av gifisnivå.

I nye Molde kommune vil eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer trolig bli
på rundt 3,6 promille, som er det Molde kommune har i dag. Dagens sats i Gjemnes er

5,25 promille og rådmannen har som nevnt gjort det klart at dersom Gjemnes fortsetter
som egen kommune må det aksepteres at eiendomsskatten videreføres, og

sannsynligvis økes. Også når det gjelder kommunale avgifter er det sannsynlig at
nivået i nye Molde kommune blir omtrent som i Molde i dag.

Postadresse: Angvik Bygdelag v/Terje Angvik,  6636  Angvik

An gvik ÅBygdelag e-post: Ln:LiLc:3:«:1:s;x:..~i1<7‘1.}.5.%rz1;4ilswan Side 4
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For å illustrere forskjellene med tall kan vi gi følgende eksempel for en ordinær bolig i
Flemma, på litt over 100 kvm, og med en eiendomsskattetakst på kr. 1 500 000,-
(F lemma har kommunalt vassverk): For denne husstanden vil det å bli en del av nye

Molde kommune anslagsvis bety en reduksjon i årlige kommunale avgifter og
eiendomsskatt fra dagens kr.  25  589,- i Gjemnes kommune, til antatt kr. 13 783,- i nye

Molde kommune. Dette er en årlig besparelse på kr. 11 806,- dvs. nesten kr. 1 000,-
pr. mnd.

Dette vil selvsagt ha meget stor betydning for våre muligheter til å tiltrekke oss ny

bosetting, spesielt hvis forskjellene øker enda mer, og vi samtidig tar hensyn til
kommunens mulighet til å tilby gode og likeverdige tjenester.

For Næringslivet vil eiendomsskatten i en ny kommune trolig gå ned fra dagens 7
promille til ea. 3,5 promille, noe som vil ha stor økonomisk betydning for bedriftene i
vårt omrâde. Det vil også gjøre det mer attraktivt å etablere nye bedrifter i bygdene
våre.

0  Lokaldemokrati
Et av målene i kommunereforrnen er å styrke lokaldemokratiet.

Vi stiller et meget stort spørsmålstegn ved hva slags styrke som ligger i et

lokaldemokrati, hvor det å fortsette som egen kommune for enhver pris, medfører at
lokalpolitikeme kun har frihet til å vedta økt eiendomsskatt samt administrere

nedskjæringer i tjenestetilbudene. Etter vår mening er det en mye større styrke i et
lokaldemokrati hvor vi kan være med å bestemme der vi arbeider, tar utdanning,

handler, osv. - i en kommune som har en framtid, ressurser og utviklingsmuligheter,
og kan gi oss vekstkraft og mange spennende muligheter.

I  Innbyggerne  i  ”indre Gjemnes” ønsker en grensejustering
Vårt klare inntrykk er at et flertall av innbyggeme i indre Gjemnes ønsker å bli en del

av nye Molde kommune. Vi har imidlertid foreløpig kun statistikk på kommunenivå.
I  innbyggerundersøkelsen ble innbyggeme i bygdene F lemma, Angvik og Osmarka
spurt om hvordan de så på det hvis Gjemnes skulle bli slått sammen med Kristiansund.

Ca. 81 % svarte at de da ønsket en deling av kommunen og at indre deler skulle gå

mot Nesset/Sunndal eller Molde. Vi tolker dette som at et meget klart flertall i disse
bygdene ser positivt på mulighetene som ligger i en sammenslåing i den retningen.
I samme undesøkelse sa 78  %  av innbyggeme i Gjemnes at de ønsket flere

landkommuner sammen med oss for å danne en ny kommune sammen med en by.
Med Nesset og Midsund på laget er dette ønsket oppfylt.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at folkeavstemmingen som viste et knapt flertall på

51 % for â bestå som egen kommune, ble avholdt før det ble kjent at rådmannen mener
at Gjemnes ikke kan bestå som egen kommune.

0  Fjellomrâdet mellom indre Gjemnes og dagens Nesset kommune
Vi vil også nevne at vi mellom indre Gjemnes og Nesset har et av de siste større
sammenhengende inngrepsfrie naturområdene på Romsdalshalvøya (INON-område).
Dette er klassifisert som et regionalt fiiluflsonrråde, og er en ressurs som i framtida vil
bli svært verdifull. Et friluftsliv for alle innebærer også å gi mulighet for

naturopplevelser i områder uten større tekniske inngrep. I takt med at slike områder er

Postadresse: Angvik Bygdelag vITerje Angvik,  6636  Angvik
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redusert har de gjenværende områdenes samfunnsverdi økt vesentlig. I dag deler

kornmunegrensa mellom Gjemnes og Nesset dette området i to. Hvis indre Gjemnes

blir en del av nye Molde kommune vil dette fjerne kommunegrensa som deler

området, og åpne for en mer helhetlig forvaltning.

Angvik Bygdelag er et fellesorgan for lokalbefolkning, organisasjoner og næringsliv
i Angvik-området. Bygdelaget arbeider for ei sunn utvikling av lokalsamfunnet, og å gjøre

Angvik-ornrådet til en attraktiv og trivelig plass å bo. Målet vårt er å være et forum og en
pådriver for utvikling av nye ideer og gjennomføring av prosjekt. Vår oppgave er også å

koordinere ulike lokale interesser og være eit talerør overfor offentlige myndigheter.

Bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka danner en naturlig geografisk enhet med
grense mot dagens Nesset og Molde kommuner. Bygdene har felles barneskole og bamehage

lokalisert i Angvik. Bygdene samarbeider blant annet om felles 17. mai-feiring. Flemma har

Grendahus som fungerer som” kulturhus” for området, og Osmarka har Allaktixfitetshus og et

meget snøsikkert skisenter som er flíttig brukt av folk fra begge sider av dagens
kommunegrenser. F agerlia har Alpinanlegg og forsamlingshus.

Bygdene har et etter forholdene rikt kulturliv.

I Flemma er Warvik Mek. Verksted AS største bedrift, mens Angvik har mange bedrifter

lokalisert i Angvik Næringspark. I tillegg har Angvik en stor reiselivsbedrifl i hotellet Angvik
Gamle Handelssted. Ellers er jordbruk en viktig næring i hele området.
Dagligvarebutikken i Angvik brukes av befolkningen i alle de fire bygdene.

Vårt primære ønske var at også resten av Gjemnes kommune ville bli med oss inn i den nye

og spennende kommunen som etableres av Molde, Nesset og Midsund fra Ol .Ol .2020.

Dette altemativet valgte imidlertid et flertall i kommunestyret bort.

Ut fra framtidsutsiktene til dagens Gjemnes kommune, og befolkninga i ”Indre Gjemnes” sin

hverdagstilknytning til Molde og Nesset, er vi ikke i tvil om at det vil være riktig å legge dette

området til den nye Molde kommune.

Angvik Bygdelag foreslår som utgangspunkt at de nye grensene følger kretsgrensene for
Angvik skolekrets, se vedlagte kart på side 7. Imidlertid bør beboere i randsonen av

skolekretsen spesielt på Hoem og i Torvikdalen få anledning til å komme med innspill til hvor
nøyaktig grense bør trekkes. Vi ser det som naturlig at en utredning vil avklare dette nærmere.
Vi forventer også at befolkningen i indre Gjemnes vil bli hørt, og at folkemeningen blir tillagt

avgjørende vekt.

Vi ber om å bli holdt orientert så langt det er mulig og hensiktsmessig i prosessen framover.

Vi bidrar gjerne etter evner og behov, dersom dette er ønskelig.

For Angvik Bygdelag

fl. 14   /’ /”‘/:5
'H i f
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Terj An íik Vfegagdflndergård
leder styremedlem

Postadresse: Angvik Bygdelag vITerje Angvik,  6636  Angvik
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Fra: Vegard Indergàrd[vegard@angvik-prosjektering.no]

Dato: 13. jul 2016 11.49.23
Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi: 'Terje Angvik'

Tittel: Søknad om utredning av grensejustering mellom "lndre Gjemnes" og Molde/Nesset

Hei

På vegne av Angvik Bygdelag oversendes herved søknad om utredning av grensejustering mellom «Indre

Gjemnes» og Molde/Nesset.

Ber om bekreftelse på mottak av søknad.

Med “vennlig hilsen

Vegard lndergård

6636 Angvik

Mob; 9112 59 45

www.angvik-Qrosekteringno

file2///C:/ephorte/PDFConvDocProc/EPHORTE/719483_FIX_HTML 13.07.2016
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FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Vår dato Vàr ref.

09.06.2017 2016/3436/FMMRVlVE/330
Deres  dato Deres ref.

19.05.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8004Dep

0030 OSLO

Videre arbeid med grenseendringer

Viser til brev fra dere datert 09.05.2017,sak 17/1212~4,om videre arbeid med grensejusteringer.

KMD ber om en samlet oversikt over aktuelle søknader om grensejusteringer etter inndelingslova§

8.Nedenfor følger en oppsummering av mottatte søknader om grensejusteringer i Møre og

Romsdal. I påvente av svar fra KMD har Fylkesmannen ikke startet utredning av søknadene.

Søknadene om grensejusteringer som Fylkesmannen har mottatt, og de grensejusteringene som

Fylkesmannen selv foreslår fremgår også av vår tilråding om ny kommunestruktur, datert

01.10.2016.

Søknader i forbindelse med sammenslåinger:

1.

2.

3.

4.

   
 

Bygdeinitiativ: Angvik bygdelag, lndre Gjemnes kommune. Søknad om overflytting til Nye

Molde kommune. Disse bygdene er naboer til kommunene Nesset og Molde. Gjemnes

kommune har vedtatt å fortsette som egen kommune. Stortinget vedtok 8. juni å slå

sammen kommunene Nesset, Molde og Midsund. Vi vurderer derfor denne Søknaden i

forbindelse med en sammenslåing. Det er ikke kjent for Fylkesmannen hvordan de

involverte kommuner stiller seg til initiativet. Fylkesmannen ber KMD avgjøre om utredning

av grensejustering skal iverksettes.

Bygdeinitiativ: Bygdene Norddal og Eidsdal i Norddal kommune. Søknad om overflytting til

Stranda kommune, evt. til en større kommune viss det ble vedtaket i forbindelse med

kommunereformen. Stortinget vedtok 8. juni å slå sammen kommunene Norddal og

Stordal. Vi vurderer derfor denne søknaden i forbindelse med en sammenslåing. Det

foreligger slik Fylkesmannen er kjent med det, ikke enighet om dette initiativet.

Fylkesmannen ber KMD avgjøre om utredning av grensejustering skal iverksettes.

Bygdeinitiativ: Øyene Ona, Orten og Sandøy i Sandøy kommune. Søknad om overflytting til

Aukra kommune, evt. til en større kommune viss det ble vedtaket i kommunereformen.

Stortinget vedtok 8.juni å slå sammen kommunene Sandøy, Haram, Ãlesund, Skodje og

Ørskog. Vi vurderer derfor denne søknaden i forbindelse med en sammenslåing.

Kommunestyret i Sandøy ønsker ikke en slik grensejustering. Fylkesmannen ber KMD

avgjøre om utredning av grensejustering skal iverksettes.

Privat initiativ fra Øystein Storeide: Syvde og Rovde i Vanylven kommune. Søknad om

overflytting av bygdene Syvde og Rovde i Vanylven kommune til Volda kommune. Stortinget

vedtok 8. juni å slå sammen kommunene Volda og Hornindal. og vi vurderer derfor denne

al- Postboks 2520 6404 MOLDE - 71 25 84 00 ~ fmmr ostmottak
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søknaden  i  forbindelse med en sammenslåing. Fylkesmannen vurderer om utredning av

grensejustering skal iverksettes.

Søknad som ikke gjelder  i  kommuner med sammenslåingsvedtak:

1. Bygdeinitiativ: Bygda Vågstranda i Rauma kommune. Søknad om overflytting til Vestnes

kommune. Kommunene Rauma og Vestnes har i forbindelse med kommunereformen

vedtatt å fortsette som egne kommuner, så derfor vedrører denne søknaden ikke en

kommunesammenslåing. Fylkesmannen vurderer om utredning av grensejustering skal

iverksettes.

Utbetaling av tilskudd til sammenslåtte kommuner:

KMD ber Fylkesmannen om å oppgi hvilken kommune som skal motta engangstilskuddet på vegne

av de nye kommunene som inngår i den enkelte sammenslåingen.

Nye Ålesund kommune: Utbetales til Ålesund kommune

Nye Molde kommune: Utbetales til Molde kommune

Nye Volda og Hornindal kommune: Utbetales til Volda kommune

Nye Norddal og Stordal kommune: Utbetales til Norddal kommune

Nye Fræna og Eide kommune: Utbetales til Fræna kommune

Med hilsen

Rigmor Brøste Vigdis Rotlid Vestad

ass. fylkesmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

1 Kommunereformen  -  lnnbyggjarinitiativ - Grenseendring

2 Søknad om utredning av grensejustering mellom Indre Gjemnes og Molde Nesset

3 Søknad om utredning av grensejustering mellom Indre Gjemnes og Molde Nesset(1)

4 Søknad om grensejustering med kartvedlegg sendt

5 Resultat frå folkerøysting 2

6 Resultat frå folkerøysting 1

7 Søknad om grensejustering - Norddal kommune

8 Endeleg rapport kommunereform Eidsdal Norddal

9 Kart med forslag til grensejustering, vedlegg 2

10 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 9

11 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 8
12 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 7

13 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 6

14 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 5
15 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 4

16 Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 3
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22

23

24
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Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 2

Opprop for grensejustering vedlegg 1, side 1

Søknad om justering av eksisterende komunegrense. side 2

Søknad om justering av eksisterende kommunegrense, Vestnes- Rauma

Søknad om justering av eksisterende komunegrense. side 1

Kommunereformen - Grensejustering

Innbyggerinitiativ for utgreiing av grensejustering mellom Sandøy og Aukra

kommunar

Aukra kommune - kommunereformen - grensejustering Lyngværet, Gåsøya og

Seterøya
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DET  KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

__i

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404 MOLDE

Deres ref Vår ref Dato

17/1212-66 28. september 2017

Utredning av grensejusteringer - Møre og Romsdal

Vi viser til deres brev 9. juni 2017 om videre arbeid med grenseendringer. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet tilbakemelding pà de aktuelle

grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sitt brev.

Gjemnes, Molde og Nesset kommuner

Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Gjemnes og Molde/Nesset

kommuner. Fylkesmannen er ikke kjent med hvordan de berørte kommunene stiller seg til

initiativet. Fylkesmannen ber departementet avgjøre om saken skal utredes.

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene

av en grensejustering mellom Gjemnes og Molde/Nesset kommuner som omfatter Angvik

skolekrets, i tråd med initiativet fra Angvik bygdelag. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større

eller mindre grensejusteringer i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå

av oversendelsen til departementet.

Det må legges til rette for at Gjemnes og Molde/Nesset kommuner skal få uttale seg før

saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente

innbyggernes synspunkter på saken.

Molde, Nesset og Midsund kommuner er vedtatt slått sammen fra 1. januar 2020.
Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på

samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av dette

spørsmålet.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Jørgen Teslo

0032 Oslo Org no. 22 24 72 60
postmottak@kmd.dep.no www.kmd.dep.no 972 417 858



Sandøy og Aukra kommuner

Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Sandøy og Aukra

kommuner. Sandøy kommune ønsker ikke en utredning av justeringen. Fylkesmannen ber

departementet avgjøre om saken skal utredes.

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene

av en grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommuner som omfatter Ona/Husøya,

Sandøya og Orta og eventuelt andre omkringliggende øyer. Fylkesmannen kan i tillegg

utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte omrâdet. Fylkesmannens tilrådning

skal fremgå av oversendelsen til departementet.

Det må legges til rette for at Sandøy og Aukra kommuner skal få uttale seg før saken

oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente

innbyggernes synspunkter på saken.

Sandøy kommune er vedtatt slått sammen med Ålesund, Skodje, Ørskog og Haram

kommuner fra 1.januar 2020. Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell

grensejustering gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor

ønske om en tidlig avklaring av dette spørsmålet.

Stranda, Norddal og Stordal kommuner

Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Norddal og Stranda

kommuner som omfatter bygdene Norddal og Eidsdal. l e-post 4. september ettersendte

fylkesmannen informasjon om Liabygda grunnkrets i Stranda kommune, hvor det vises til at

Fylkesmannen i Møre og Romsdal tidligere har anbefalt at det også utredes en

grensejustering for Liabygda mellom Stranda og Norddal/Stordal kommuner. Fylkesmannen

ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om sakene skal utredes.

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene

av en grensejustering mellom Stranda og Norddal/Stordal kommuner som omfatter

henholdsvis bygdene Norddal og Eidsdal, i  tråd med lokalt initiativ, og Liabygda grunnkrets.

Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte

området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet.

Det må legges til rette for at Stranda og Norddal/Stordal kommuner skal få uttale seg før

saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente

innbyggernes synspunkter på sakene.

Norddal og Stordal kommuner er vedtatt slått sammen fra 1. januar 2020. Departementet ser

det som hensiktsmessig at eventuelle grensejusteringer gjennomføres på samme tidspunkt

som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av disse spørsmålene.
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Om arbeidet med utredningene

Utredningene skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi,

kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet.

Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante

informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.

Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny

kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om

utformingen av forslaget til ny grense.

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Møre og Romsdal dekker utgiftene til

utredningene, jf. inndelingsloven § 11.

Øvrige saker

l brevet 9. juni omtalte fylkesmannen ytterligere 2 initiativ som omfatter hhv. VanylvenNolda

og RaumaNestnes kommuner. I tråd med enighet håndteres disse sakene av Fylkesmannen

i Møre og Romsdal.

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)

avdelingsdirektør

Jørgen Teslo

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Haram kommune
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Molde kommune
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Søknad  om  grensejustering i Gjemnes kommune -innhenting av

faktagrunnlag til utgreiing

Fylkesmannen ber med dette om  supplering av  faktaopplysningar  i  samband  med  utgreiing av

grensejustering mellom Gjemnes kommune og nye Molde kommune, nærare bestemt bygdene i

indre Gjemnes, sjå vedlagte sjekkliste. Fylkesmannen har med heimel i inndelingslova  § 9 innhenta

faktaopplysningar til saksførebuinga frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med utgangspunkt i sjekklista og vedlagte faktaopplysningar ber vi:

0  Gjemnes  kommune  om gjere greie for eller supplere oversendte faktaopplysningar om

verknader av ei eventuell grensejustering

0  Kommunane Molde  og Nesset, på vegne av nye Molde kommune, om å gjere tilsvarande

greie for fakta på dei områda det er naturleg at kommunen uttaler seg

Det følgjer av inndelingslova  §  10 at innbyggarane bør høyrast ved forslag til grenseendring.

Fylkesmannen skal i  medhald av  inndelingslova  § 10  gjennomføre ei innbyggarhøyring i veke  3  og 4  i

2018.  l samband med dette ber vi:

0  Gjemnes kommune  om ei oversikt over innbyggarari bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og

Osmarka over  16  år med telefonnummer. Innbyggarhøyringa vil skje i form av

telefonundersøking og informasjon om dette vil bli sendt ut i løpet av desember  2017.

Vi orienterte i infoskriv nr.  1-2017  om grensejusteringar og i informasjonsmøte den  02.11. 2017  om

saksgong for det vidare arbeid med grensejusteringa, sjå Fylkesmannen si heimeside.

Vedlagt ligg første del av utgreiingsdokumentet, som vil få fleire kapittel når kommunane har sendt

inn sine faktaopplysningar. Frist for innsending av fakta, innbyggaroversikt og telefonliste er sett til

18.12. 2017.

Om noko  skulle  vere uklart, så ta kontakt.

Med helsing

Lodve Solholm Vigdis Rotlid Vestad

fylkesmann

Filkesmannen  i  Møre oi Romsdal- Postboks  2520  6404 MOLDE  -  71  25  84 00  -  fmmriostmottakífilkesmannenno  -  Orianisaslbnsnrz 974 764 067
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Forord
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) har på oppdrag frå Kommunal- og

moderniseringsdepartementet (KMD) blitt beden om å utgreie søknad om ei grensejustering i

Gjemnes kommune. Dette gjeld grendene Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka som ynskjer flytting

til nye Molde kommune. KMD ber Fylkesmannen om å gjere greie for konsekvensar av ei slik

grensejustering. Fylkesmannen kan i tillegg utgreie større eller mindre grensejusteringar i det

omtalte området. Utgreiingane skal gi opplysningar om relevante forhold som folketal, areal,

geografi, kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tenestetilbodet.

Kommunane og andre offentlege etatar skal så raskt som mogleg skaffe til veie det relevante

informasjonsgrunnlaget til utgreiinga når fylkesmannen ber om det, jf. inndelingsloven § 9.

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal har førespurd Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) om

informasjon i forbindelse med utgreiinga av grensejusteringa. l høve faktagrunnlaget på noverande

tidspunkt er det i all hovudsak MRFK som har gitt oss informasjonen.

l dette faktagrunnlaget er det samla inn oppdatert informasjon i høve til:

0  lnnbyggartal og demografi

o Folketal totalt og i grunnkrinslane) som blir overført

o Befolkning fordelt på alder

0  Sysselsetting og arbeidspendling

o Arbeidsplassar i det aktuelle området

o Pendling for innbyggarar i det aktuelle området

0  Tenestetilbod

o Endringar i tilgang til kommunale tenester for innbyggarar ved overflytting til ny

kommune

o Fylkeskommunale tilbod - bruk i dag og ved grensejustering

0  Anna

0 Planar for området etter plan- og bygningslova som gjeld utbygging av næring og

bustader

o Utbyggingsmønster

MRFK har i tillegg utarbeid kart som syner grensejusteringa. Kartverket har i denne omgangen ikkje

delteke i kartillustrasjonane.

MRFK peikar på at særleg dei kvalitative innspela må sjåast på som overordna innspel. Enkeltståande

problemstillingar om korleis til dømes endring i kommunal grunnskolestruktur vil påverke kostnader

kring skoleskysstilbodet fylkeskommunen tilbyr og korleis fylkeskommunens eigarskap i kvart enkelt

selskap med geografisk nedslagsfelt i dei relevante kommunane påverkast - er ikkje drøfta.

I kap. 1 beskrivast alle grensejusteringane som skal utgreiast i Møre og Romsdal, følgd av ein

gjennomgang av moglege konsekvensar for tenestetilbodet frå fylkeskommunen si side i kap. 2. Dette

kapittelet er bygd opp etter det tenestetilbodet fylkeskommunen tilbyr frå dei einskilde avdelingene

sine. l kap. 3 finst informasjon som dekker innbyggartal, demografi, sysselsetting og arbeidspendling,

og til sist i kap. 4. er det lagt inn kart som syner grenseendringa.
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1 Moglege grensejusteringar  i  Møre og Romsdal
Det er 5 moglege grensejusteringar Møre og Romsdal fylkeskommune er førespurd om  å  gje innspel

til.

1.1 Grunnkrinsane Øye/Heggem, Fagerli, Flemma og Angvik

Grunnkrinsane  15570202  Øye/Heggem, 15570204  Fagerli, 15570205  Flemma og 15570206  Angvik

vurderast  flytta  frå  1557  Gjemnes til  1502  Molde.

1.2  Grunnkrinsane Bjørke og Viddalen

Grunnkrinsane  15200404  Bjørke og 15200405  Viddalen vurderast flytta frå  1520  Ørsta til  1519  Volda.

1.3 Grunnkrins Liabygda
Grunnkrins  15250101  Liabygda vurderast flytta frå  1525  Stranda til  1526  Stordal.

1.4 Grunnkrinsane Dalsbygda, Eide, Rønneberg og Ytterdal

Grunnkrinsane  15240108  Dalsbygda, 15240109  Eide, 15240110  Rønneberg og 15240111  Ytterdal

vurderast flytta frå  1524  Norddal til  1525  Stranda.

1.5 Grunnkrinsane Orten, Sandøy og Ona/Husøy

Grunnkrinsane  15460107  Orten, 15460108  Sandøy og 15460109  Ona/Husøy vurderast flytta frå  1546

Sandøy til  1547  Aukra.
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2 Tenestetilbod og anna informasjon frå Møre og Romsdal

fylkeskommune

2.1 Plan- og analyse

Kommunale grensejusteringar internt i Møre og Romsdal vil ikkje påverke tenestetilbodet relatert til

plan, planfagleg rettleiing og tilbodet om statistikk- og analysehjelp til kommunane.

2.2 Utdanning

Interne grensejusteringar internt i Møre og Romsdal vil ikkje ha betyding for skoletilbodet eller

skolestrukturen. Fritt skoleval og at det gjelder få elever er grunnen til det.

2.3 Tannhelse

Pasientar i Øye/Heggem, Fagerli, Flemma og Angvik vil framleis bli behandla ved DTK Batnfjord, med

atterhald om utfordingar knytt til pasientdata.

2.4 Samferdsel

2.4.1 Veg

Grensejusteringar internt ifylket vil ikkje ha nokon konsekvens for brukarane av vegen.

2.4.2 Kollektivtrafikk

Grensejusteringar internt i fylke kan få ein konsekvens. Rutepakkane er i dag strukturert slik at dei i

hovudsak følg kommunegrensene. Grensejusteringar fører til endra kommunesenter for

innbyggarane, og det kan medføre at det ikkje går kollektivtrafikk til til dømes rådhuset i kommunen.

Dette kan igjen føre til endra behov i kollektivtrafikken, noko som kan medføre endring i

kollektivproduksjonen. Endring i produksjon kan føre til økt vognbehov. Behov for meir materiell enn

definert i kontraktane kan bli kostnadskrevjande for fylkeskommunen.

2.4.3 Skoleskyss

Grensejusteringar internt i fylke kan få ein konsekvens.

Elevar ved private skolar vil få ein utvida skyssrett om dei bur i ein stor kommune. Skyssretten er

avgrensa til å gjelde heimkommunen, og store kommunar vil gi fylkeskommunen økonomisk ansvar for

lenger strekning med skoleskyss.

Knytt til grunnkrinsane Øye/Heggem, Fagerli, Flemma og Angvik har det Iiten konsekvens med flytting

av denne skolekrinsen til Molde. Her vil ungdomsskoleelevar flytte frå Batnfjord til Eidsvåg.

Skysstrekning vert om lag like lang. Skyss til Angvik skole vil vere uendra. Retten til skyss til privatskole

i Gjemnes vil bli avkorta, sidan kommunegrensa vert flytta.

2.4.4 Drosje

Nokre av grensejusteringane internt i Møre og Romsdal vil føre til små justeringar i høve løyvegrensene

for drosjane i kommunane.

2.4.5 Tilrettelagt transport for funksjonshemma (TT-ordninga)

lngen store endringar når ved grensejusteringer internt i fylket.
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2.5 Regional- og næringsavdelinga
Konsekvens for tenestetilbodet frå RN.

2.5.1 Kommunale næringsfond og hoppidno

I den grad det vert flytta mange personar ved grensejusteringar internt i fylket, vil fordeling av

kommunale næringsfond verte påverka. Noko av beløpet vert fordelt etter innbyggartal i kommunane.

2.5.2 Distriktsområde

Nokre av desse grensejusteringane medfører at grunnkretsar vil flytte frå kommunar i distriktsområdet

(sone 3) til sone 1 eller sone 2. Kva sone kommunen er i, har betydning for kva type støtte ein kan få

frå fylkeskommunen og kva støtte bedriftene kan få frå Innovasjon Norge. Sonene gjeld til og med juli

2021, om grensejusteringane vil «overstyre» denne soneinndelinga er mindre truleg.

2.5.3 Vassforvaltning

Interne grensejusteringar vil ikkje ha konsekvensar for den tenesta fylkeskommunen tilbyr. Men

kommunane må kartlegge dei vassdraga som skifter kommune.

2.5.4 Akvakultur

Interne grensejusteringar i fylket vil ikkje ha konsekvensar for akvakulturforvaltninga til

fylkeskommunen.

2.6 Kultur

2.6.1 Kulturvernseksjonen

Grensejusteringar vil føre til ei utfordring i samband med arkivsituasjonen relatert til fagfelta

kulturminne og arkeologi. Det vil derfor vere viktig å legge ein plan for korleis dette praktisk kan løysast.

Erfaringa frå til dømes grensejusteringa mellom kommunane Vanylven og Sande er relevant.

2.6.2 Seksjon Folkehelse og fysisk aktivitet

Når det gjelder morotur.no, må vi gjere nokon praktiske endringar når nye kart teiknast.

Kommunereforma og grensejusteringar vil føre til endringar i anleggsdekninga i dei ulike kommunane.

Anleggsdekninga leggast til grunn for prioriteringene av spelemiddel. Det er mange anlegg i fylket, og

arbeidet med kartlegginga har ikkje starta enda.

2.6.3 Kulturformidlingsseksjonen

Seksjonen drifter den kulturelle skolesekken i kommunane i fylket. Interne grensejusteringar endrar

ikkje organiseringa av turneane i stor grad, men det vil vere behov for reorganisering internt hos oss.

Det må opprettast dialog med kommunekontaktane om endringar og samordning. Det vil bli fleir

arbeidsoppgåver for kommunekontaktane i overgangen, men det vil normalisere seg etter kvart.

2.6.4 Fylkesbiblioteket

Truleg ingen konsekvensar.
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3 lnnbyggartal, demografi, sysselsetting og arbeidspendling i

grunnkrinsane Øye/Heggem, Fagerlia, Flemma og Angvika

3.1 lnnbyggartal og demografi

3.1.1 Folketal, samla og etter aldersgrupper

Kje I d e: SS B

Etter aldersgruppe

Barnehage Barneskole Un¢d.sI(ole Vgs.

Samla 0-5 år  6-12  år  13-15  år  16-19  år 20-44 år  45-66  år  67-79  år 83 år + Anonymisert'

Øye/Heggem 2011 187 13 21 11 10 53 67 8 4 0

2017 192 7 18 12 12 44  70 26 3 0

Fage rli 2011 82 7 6 1 3 26 28 7 4 1

2017 74 2 7 5 2 23 16 17 2 6

Flemma 2011 177 5 14 4 13 46 58 27 10 0

2017 168 9 13 4 5 48 52  27 10 0

Angvi k 2011 232 18 23 9 14 78  55 23 12 0

2017 227 12 20 9 19 67 59 31 10 0

Samla 2011 678 43 64 25 40 203 208 65  30 1

2017 661 30 58 30 38 182 197 101 25 6

’  A/dersgrupper med 1 eller  2  personar er i datagrunnlaget anonymísert. For at folketalet skal være riktig for hver grunnkrels, er

antallet anon ymiserte personar likt delt pá dei anonymiserte gruppene. Dette gjer at det kan vere grupper med desimaltall.
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3.1.2 Elevar i vidaregåande skole, skoleåret 2016/2017

Kjelde: Møre og Romsdal fylkeskommune

Tal elevar i vidaregåande skole i skoleåret 2016/2017 med postadresse  6636  Angvik, 6637  Flemma og

6638  Osmarka.

Vidaregåande skole  i  kommune  Elevar

Molde 18

Annet sted i fylket 4

Samla 22
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3.1.3 Flytting samla i 2015 og 2016

Kjelder SSB

:v Fråflvtting

—> ‘rlflytting

Flytting fra gruppen til: Flytting til gruppen fra:

12 15Molde Molde

Gjemnes 19 Gjemnes 11

Tingvoll 3 Kristiansund, Rauma, Anonymisert

_ Aukra, Fræna og Averøy (8)
Nesset, Fræna, Averøy og Anonymisert

Sunndal (6) Samla 34

Samla 40
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3.2 Sysselsetting og arbeidspendling
Dei aktuelle grensejusteringane dreiar seg i stor grad om relativt få personar. Skal ein sjå på til dømes

pendling etter kommune blir talgrunnlaget veldig lite for kvar gruppe. Det gjer at forklaringskrafta til

datagrunnlaget blir svakt når ein ser på grunnkretsnivå. Vi har derfor ikkje tal på grunnkrinsnivå for

sysselsetting og arbeidspendling.
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4  Kart
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Sjekkliste for innhenting av faktagrunnlag ved grensejustering

Areal og geografi:

Storleik på areal som er søkt grensejustert

Geografisk plassering i kommunen

Viktige naturressursar og spesielle geografiske tilhøve

lnnbyggartal og demografi:

Folketal totalt i grunnkrins(ane) som blir overført

Befolkning fordelt på alder

Kommunikasjonstilhøve og pendling:

Kommunikasjonstilhøve  i  området, t.d. busstílbod, gang- og sykkelvegar og vegstruktur

Avstand til barne- og ungdomsskular, idrettsanlegg, kyrker, sjukeheim osv.

Reiseavstand til kommunesenter før og etter grensejustering

Pendling for innbyggarar i det aktuelle området

Kommunale tenestetilbod:

Bruk av kommunale tenestetilbod (kommunale institusjonar, kommunalt omsorgstilbod) i  det aktuelle

området i noverande kommune

Eventuelle kjøp av kommunale tenester i andre kommunar for innbyggarane i det aktuelle området

Bruk av kommunale tenestetilbod (kommunale institusjonar, kommunalt omsorgstilbod) i det aktuelle

området i ny kommune

Fylkeskommunale/statlege tilbod - bruk idag og ved grensejustering

Utbyggingsmønster:

Planar for området etter plan- og bygningslova som gjeld utbygging av næring og bustader

ÅLH;

Overordna økonomiske effektar, dvs. effekt på frie inntekter

Utlikna skatt (jf. effekt over inntektssystemet)

Foreiningar i det aktuelle området

Retningsval pr. í dag ved bruk av kultur- og fritidsaktivitetar for befolkninga i aktuelt område



Avstand til offentlege tenester fra Angvik i minuttar
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Alle som er bosatt i Øye/Heggem, Fagerli, Flemma og Angvik som arbeidsplass  i  en av arbeidsstedskommunene, 4.  kvartal 2016

Arbeidsstedskommune

Bostedsgrunnkrets 1502 Molde 1505 Kristiansund  1557  Gjemnes 1560 Tingvoll 1563 Sunndal Andre kommuner Total

15570202 Øye/Heggem 41 5 44 0 5 16 111

15570204 Fagerli 5 . 19 O . 7 34

15570205 Flemma 14 0 41 . 4 15 75

15570206 Angvik 17 3 67 0 . 35 124

Alle som jobber i Øye/Heggem, Fagerli, Flemma og Angvik som bor i en av bostedskommunene, 4. kvartal 2016

Bostedskommune

Arbeidsgrunnkrets 1502 Molde 1505 Kristiansund 1557 Gjemnes 1560 Tingvoll 1563 Sunndal Andre kommuner Total

15570202 Øye/Heggem 4 . 21 0 0 . 26

15570204 Fagerli 0 0 11 0 0 6 17

15570205 Flemma 0 0 25 . 0  . 30

15570206 Angvik 16 _ 68 . . 19 107

ltabellene indikerer at tallet er anonymisert, alle celler med 1 eller 2 blir prikket.



Gjemnes kommune

Rådmannen _
i '”"°“ ~~< t. _ N”

19 /E. RES. 2017
Fylkesmannen i  Møre og Romsdal F, .än M å
PB 2520 “‘““~~~ F.: å'
6404  MOLDE ""r~

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato
2014/1340- 1 24 Birgit Eliassen 18.12.2017

Utredning grensejustering i indre Gjemnes  -  faktagrunnlag

Det vises til brev  av  21.11.2017 vedr faktagrunnlag til utredning av  grensejustering vedr
Øye/Heggem, Flemma, Fagerli og Angvik grunnkrets i Gjemnes kommune.

Det er oversendt to eposter med vedlegg den 14.12.2017 vedr skole og vedr
kommunaltekniske anlegg.

Følgende opplysninger/kommentarer knyttes til tjenestetilbudet:

Generelt

Alt planverk må endres og tilpasses evt nye kommunegrenser. En grensejustering der
ca 25 %  av innbyggerne går over til en annen kommune, vil fà store, negative
konsekvenser for kommunens inntekter, og følgelig også for tjenestetilbudet.  I
saksframlegget vedr kommunereforrn er det presisert fra rådmannen at Gjemnes
kommune med sin nåværende størrelse neppe er bærekraftig pà sikt. Dette vil
ytterligere forverres dersom befolkningsgrunnlaget blir enda mindre. Forholdet vil bli
kommentert nærmere i høringsuttalelsen.

Barnehage

Bametall framgår av tidligere oversendte mail.

Angvik barnehage har ved full dekning 36.plasser, det erfor tiden  28  plasser i bruk.

Bamehagebygget er en renovert firedelt leilighet, hvor tre av leilighetene er omgjort til
bamehage og den siste leiligheten har vært brukt til eldrebolig, den står for øyeblikket
tom. Ved behov for utvidelse av bamehagen kan denne inkluderes i barnehagen.

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Nordmørsvegen  24, 6631  Batnfiordsøra Balnfiordsøra 71 29  ll ll 3933.05.00097

E-post: Hjemmeside: Telefaks Org.nr
post@gjemnes.kommunc.no www.giemncs.kommune.no 71  29  ll 99 964  981 426



Barna som gåri barnehagen erfra Angvik, Osmarka, Gagnat, Flemma, Fagerlia,
Torvikdalen.

Helse  og «omsorg

Bruk av helsetibudet utgjøres en viss andel av innbyggerne  i  det aktuelle området som
har behov for tjenester. Andelen antas à være lik resten av innbyggerne i kommunen og

landet forøvrig. Vi har ingen tjenestetilbud som er lokalisert i området, bortsett fra en
omsorgsbolig.

Viktige naturressurser og spesielle geografiske forhold
Vannkrafl:
Angvikelva løper ut i Angvika. Her har Angvik kraftverk en àrsproduksjon på 3 GWh.
Angvik kraftverk eies av lstad kraft.

Grus og pukk

Kommunens to største forekomster av grus og pukk ligger innenfor området som
berøres av grensejusteringen. Forekomsten mellom Flemma og Flemsetra er
kategorisert som lokalt lite viktig, mens området mellom Aspåsmyran og Angvika er

kategorisert som lokalt viktig (kilde www.ngu.no).

Side  2  av  6



'r _ »._.f.. . t \_ _ _ få., I, 1  A W _. _ \
_ , \

\
A'

u  

——.¢...-.—4

  
 

Laying
f _ . '  .

øp v . '_ Splsvlthanwncru‘ E] m' Wm‘

Grunnmur

i' Muuuiafl
i  Muufligumul

_ Gi

'  a nu-ualrua-(I
‘nu’ ‘ SHIN! a  uuuuøunm

"IV O  Prlv¢mm

, Puunsana

—-- , ~  ‘  .\ ' A  anwma-n

al*

Argylkg I‘ Pmxnnr-ca-91

Hutu

O  Pvwou-I:

Slarvuxrnuauv
Ill  « , ‘I
I - (__ - _ “anla .  sumo:

.  ‘~—~«-.-‘ " ` ~  - Kn“ o Sxanzpuzairfl
t _ llfilharvvw,

Q Suunto.: «inn»
om

.vw

Sunn-ra nu-:1-or

fr Anna  ruhuk

Ihmoouml 

Sjaarealer

Sjøområdeplanen ligger ute til andre gangs høring
httg://www.tingvoll.kommune.no/tienester/QIan-bygg-og-eiendom/kommunale-Qlaner-og-

planIeaqinqlsioomradeplan-nordmore!

Aktuelle punkt  i  bestemmelsene:
3.1.1. A.  — VKA  -  spesielle hensyn for vern av vill laks og sjøørret.
3.2 - VKA  -  etablering av akvakulturanlegg

4.4  -  H560- bevaring naturrniljø (korallrev, álegress og gyteområder av uer, blàlange og
torsk).

De enkelte områdene er markert pà plankartet.
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Kommunalt kulturliv
Idrett og idrettsanlegg og friluftsliv

Gjemneshallen som ligger i Torvikbukt ble bygd for å dekke hele

kommunen. Ved ei slik grensejustering vil ei stor gruppe av brukere ikke naturlig

søke til Torvikbukt for å drive sin aktivitet. Det finnes tilsvarende hall på Kleive og

i Eidsvåg.
Svømmehallen på Batnfjord samfunnshus blir brukt av Angvik skule. Noe av

grunnlaget for drift av svømmehallen vil da falle bort.

Turløyper/StikkUT må få nye beskrivelser med utgangspunkt i ny kommune.

For enkelte turer kan vi få utfordringer knyttet til at vi har grunneiere l to

kommuner.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv må skrives om for å få ansvaret

på rett kommune.

Barne- og ungdomsarbeid.

Ungdomsklubben som kommunen drifter i Gjemneshallen mister ei stor gruppe

av brukere.

Kulturminne/historisk arbeid.

Vil skape store utfordringer å opprettholde årsskriftet Gjemnes Minne etter som

en stor del av geografien får ny kommune og dermed ikke blir en del av

«Gjemnes Minne»

Hvem tar ansvar for Fagerli gamle skule (skulemuseum)?

Kommunedelplan for kulturminner må skrives om for å få ansvaret på rett

kommune.

Frivillig kulturliv.

Mange lag og organisasjoner må få nytt navn og/eller ny formålsparagraf for å

tilpasse ny kommune.

Samarbeid mellom lag fortelles aktivitet. -

o Skisport knyttet til Osmarka

o Skyting knyttet til anlegg i Torvikdalen

o Fotball  -  Reinsfjell- Batnfjord

Felles kulturarrangement

o Julekonsert, vårkonsert

o UKM
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Kulturskolen

Kulturskolen har følgende aktivitet  i  Indre Gjemnes inneværende skoleår:

Salg av musikklærer til Angvik skole
Salg av rnusikkterapeut til Angvik skole
15  kulturskoleelever som fàr tilbud av til sammen 3 lærere.

Dette utgjør til sammen ca. 55% stilling.

Dersom det skulle være behov for flere opplysninger, vennligst ta kontakt.

Med hilsen

Birgit\\I§1ia:ssen
Rådmann
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MOLDE KOMMUNE
Rådmannen
Plan- og utviklingsavdelingen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal]
Postboks 2520
6404 MOLDE

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

2017/6250/FMMR 2016/2623 Eirik Heggemsnes L10 18.12.2017

VIVE/310

Søknad om grensejustering i Gjemnes kommune -
Innspill fra Molde kommune

Viser til brev av 21. november 2017.

Molde kommune vil komme med noen kommentarer som innspill til søknad om
grensejustering for fire bygder i Gjemnes kommune.

Når det gjelder tall som viser pendlingsmønsteret til andre kommuner fra de fire bygdene,
har kommunen vært i kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune. Tilbakemeldingen er
gitt i egen epost til prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad 14. desember 2017.

Molde kommune vil peke på at nye Molde kommune vil etter etableringen 1.januar 2020, ha
flere tilbud med lokalisering i indre del av kommunen.

Ungdomsskole
Nye Molde kommune vil ha ungdomsskoler både i Eidsvåg og på Skjevik.

Helseinstitusjoner
Nye Molde kommune vil ha omsorgssentra både i Eidsvåg og på Kleive.

Legevakt
Gjemnes kommune har i dag legevaktsamarbeid med Kristiansund kommune.
Legevaktsamarbeideti vår region er under utvikling der stadig flere kommuner vil delta i et
felles legevaktsamarbeid. Det legges for tiden opp til stasjonering av legevaktsleger i
Eidsvåg og i Molde.

Med hilsen

Arne Sverre Dahl
Rådmann

Eirik Heggemsnes

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvende/se  i  denne  saken

Dokumentet er elektronisk godkjent

Telefon:

71 11 10 00

Postadresse: Telefaks:

Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Postmottak@molde.kommune.no

Kontonummer 0rg.nr:

4212 05 46192 944 020 977

Kontoradresse

Rådhuset
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FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Vår dato Vår ref.

21.12.2017 2017/6250/FMMRVIVE/310
Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref.

seniorrådgivar Vigdis Rotlid Vestad, 71 25 84 47

Gjemnes kommune

Rådhuset

6631 BATN FJORDSØRA

Informasjon om innbyggarhøyring i veke  3  og 4 i 2018 -Indre Gjemnes i

Gjemnes kommune

Fylkesmannen vil med dette infoskrivet gjere greie for telefonundersøkinga som skal gjennomførast

i samband med vår utgreiing av grensejustering. Dette gjeld mogleg grensejustering av bygdene

Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes i Gjemnes kommune over til nye Molde

kommune.

Opinion AS vil på oppdrag frå Fylkesmannen gjennomføre telefonundersøkinga.

Gjemnes kommune fekk oppdraget med å samle inn telefonnummer til alle innbyggarar over 16 år i

indre Gjemnes . Alle tilgjengelege telefonnummer frå denne lista vil bli ringt opp inntil 10gonger.

Det vil i telefonundersøkinga bli stilt eitt hovudspørsmål med tre svaralternativ.

Resultatet frå telefonundersøkinga vil være klart i veke 6, og blir då sendt over til kommunen og

søkar for grensejusteringa i indre Gjemnes.

Fylkesmannen vil i løpet av veke 1 sende faktagrunnlaget omkring grensejusteringa til Gjemnes

kommune med kopi til søkar av grensejusteringa for indre Gjemnes.

Vi oppmodar kommunen om å legge ut all informasjon om utgreiinga/telefonundersøkinga av

grensejusteringa på sine heimesider, og synleggjere for innbyggarane kva slags telefonnummer som

ringer dei opp i Undersøkinga. Fylkesmannen legg også ut aktuell informasjon på våre heimesider.

Sjå viktig informasjon  i  vedlegget

Med helsing

Rigmor Brøste Vigdis Rotlid Vestad

ass. fylkesmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

1 VIKTIG INFORMASJON

Kopi:

TerjeAngvik Hasselbakken 6636 ANGVIK

al- Postboks 2520 6404 MOLDE - 71 25 84 00 - fmmrostmottak - f lkesmannen.no - O

s   



VIKTIG  INFORMASJON

Telefonundersaking om grensejustering av  indre

Gjemnes

Faktainformasjon sendes frå Fylkesmannen til kommunen og søkar i løpet av veke 1,

2018

Tidsrom for oppringing: Veke 3 og 4  i  Z018  (frå 15. jan. til og med 27. januar)

Opinion AS vil ringe frå dette telefonnummeret: 61 40 01 09

Tidsrom for ringetider:

o Normalt på kvardagar måndag -  torsdag: kl. 16.00 til 22.00

o Fredag: kl. 16.00 til 20.00

o Laurdag: kl. 13.00 til 18.00

Det vil bli spurt om kjønn og alder

Svaret til den som blir oppringt er anonymt

Hovudspørsmål:

Kva kommune meiner du at indre Gjemnes skal høyre til í framtida?

o Bli  i  Gjemnes kommune

o Overflytting til nye  Molde  kommune

o Anna
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Oppdragsgiver

Kontaktperson

Formål

Metode

Utvalgsområde/univers

Antall intervju per område (n=)

Fehpefiode

Ansv. konsulent i Opinion

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Vigdis Rotlid Vestad, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

lnnbyggerundersøkelse i forbindelse med grensejustering

Kvantitativ, telefonundersøkelse, alle tilgjengelige telefonnummer er ringt (ved ikke-
svar er det ringt inntil 10 ganger for å få med så mange som mulig)

Innbyggere i berørte kretser, 16 år og eldre

Indre Gjemnes (n=440), Norddal og Eidsdal (n=315), Liabygda (n=128), Bjørke og

Viddal (n=93), Sandøy, Ona/Husøy og Orten (n=53)

15. - 30. januar 2018

Henrik Høidahl, seniorrådgiver, hh@oginion.no, tlf. 992 61 015



1. Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem (indre

Gjemnes); svarprosent:  82

Kva kommune meiner du at Angvik, Flemma, Fagerlia og

Øye/Heggem skal høyre til i framtida?

BASE, antall gjennomførte intervju (n=)

Bli  i  Gjemnes kommune

Overflytting til nye Molde kommune

Veit ikkje

2. Norddal og Eidsdal; svarprosent: 77

Kva kommune meiner du at Norddal og Eidsdal skal

høyre til i framtida?

BASE, antall gjennomførte intervju (n=)

Bli i Norddal kommune (Fjord kommune frå 1.1.2020)

Overflytting til Stranda kommune

Veit ikkje

3. Liabygda; svarprosent:  75

Kva kommune meiner du at Angvik, Flemma, Fagerlia og

Øye/Heggem skal høyre til i framtida?

BASE, antall gjennomførte intervju (n=)

Bli i Stranda kommune

Overflytting til nye Fjord kommune

Veit ikkje

Desimalavrunding gjør at sum kan bli 99% eller 101%

440

36%

57%

7%

315

26%

57%

1 7%

128
68%
27%
5%

4. Bjørke og Viddal; svarprosent: 92

Kva kommune meiner du at Bjørke og Viddal skal høyre

til i framtida?

BASE, antall gjennomførte intervju (n=) 93

Bli i Ørsta kommune 56%

Overflytting til nye Volda kommune 41%

Veit ikkje 3%

5. Sandøy, Ona/Husøy og Orten; svarprosent: 96

Kva kommune meiner du at Sandøy, Ona/Husøy og

Orten skal høyre til i framtida?

BASE, antall gjennomførte intervju (n=) 53

Bli i Sandøy kommune (nye Ålesund kommune) 13%

Overflytting til Aukra kommune 85%

Veit ikkje 2%

Uthevede prosentta/l:

Ved beregning av konfidensintervall* per område: Det er flertall for ...
1) Overflytting til Molde kommune
2) Overflyttíng til Stranda kommune
3) Bli  i Stranda  kommune

4) Bli l Ørsta kommune

5) Overflytting til Aukra kommune

*95  %  signifikansnivå. Et konfidensintervall er en måte å angi
feilmarginen av en måling eller en beregning på. Det angir

intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den
sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt.





^o - o no* coo’)

Innledninq til telefonundersøkelsen:

0 God dag/kveld.  Mitt  namn er NN. Eg ringer på vegne av

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal. Kommunal-og

moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen om å

utgreie ein søknad om grensejustering for bygdene Angvik,

Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem i indre Gjemnes over til

nye Molde kommune. I samband med dette ynskjer

Fylkesmannen å høyre kva innbyggarane meiner. Du vil  få  eit

spørsmål som inneheld 3 svaralternativ, men først vil vi

opplyse følgande:

0  Kommunane Molde, Nesset og Midsund slår seg saman til nye

Molde kommune frå 1.1.2020.

0 Ei eventuell grensejustering vil gjelde frå 1.1.2020.

Æ
0  Bruttoutvalg: 536

0  Antall svar: 440

0 Svarprosent: 82%

Desimalavnmding gjør at sum kan bli 99% eller 101%

^ ^  0 0  ‘ O ^ ‘

Kjønn

i

Mann 53%

Alder

16-29 år 21%

30-44 år  j  13%

45-59 år d! 14%

60+ år ii 48%
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Kva kommune meiner  du  at Angvik, Flemma, Fagerlia og ØyeIHeggem skal  høyre til i  framtida? Base: n=440

Mann Kvinne  16-29  år  30-44  år 45-59 år 60 âr+

Bli i Gjemnes o
36 /o

kommune Base 234 206 90 80 61 209

1 36% 35% 32% 29% 25% 43%

Overflytting til nye 57% 2 57% 58% 53% 66% 74% 49%
Molde kommune

3 7% 7% 10% 5% 2% 8%

Konfidensintervalllfeilmargin på totalnivá (n=440)*:

Veit ikkje 7% -  1: +/- 1,9 prosentpoeng (34,1 %  -  37,9 %)

I  2: +/- 2,0 prosentpoeng (55,0 %  -  59,0 %)

I  3: +/- 1,0 prosentpoeng (6,0 % - 8,0 %)

0% 20% 40% 60% * 95 % signifikansnivå. Et konfidensintervall er en måte å angi

feilmarginen av  en  måling eller  en beregning på. Det angir

intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den

Desimalavrunding gjør at sum kan bli 99% eller 101% sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt.





Innledninqtil telefonundersøkelsen:

O  God dag/kveld. Mitt namn er NN. Eg ringer på vegne av
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen om å

utgreie ein søknad om grensejustering for bygdene Norddal og

Eidsdal over til Stranda kommune. I samband med dette

ynskjer Fylkesmannen ä høyre kva innbyggarane meiner. Du

vil få eit spørsmål som inneheld 3 svaralternativ, men først vil

vi opplyse følgande:

O  Kommunane Norddal og Stordal slår seg saman til nye Fjord

kommune frå 1.1.2020.

0  Ei eventuell grensejustering vil gjelde frå 1.1.2020.

Svar:

0  Bruttoutvalg:407

O  Antall svar: 315

O  Svarprosent: 77%

Desimalavrunding giør at sum kan bli 99% eller 101%

Kjønn

i

Alder

16-29 år _ 22%

30-44 år 12%

45-59 år 19%

60+ år “i 48%

O
<_i



Kva  kommune meiner du  at  Norddal og Eidsdal skal høyre til i framtida?

Bli i Norddal kommune

(Fjord kommune frå 26%
1.1.2020)

Overflytting til Stranda
kommune

Veit ikkje 17%

0% 20% 40%

Desimalavmnding gjør  at  sum kan bli 99% eller 101%

57%

60%

Base: n=31 5

Mann  Kvinne  16-29  år  30-44  år 45-59 år 60 år+

Base 151 164 69 37 59 150

1 25% 27% 28% 32% 29% 23%

2 64% 51% 52% 54% 56% 61%

3 11% 21% 20% 14% 15% 16%

Konfidensintervalllfeilmargin  pà  totalnivå (n=315)*:

1: +/- 2,3 prosentpoeng (23,7 % - 28,3 %)

2: +/- 2,7 prosentpoeng (54,3 %  -  59,7 %)

3: +/- 2,0 prosentpoeng (15,0 % - 19,0 %)

* 95 % signifikansnivå. Et konfidensintervall er en måte å angi
feilmarginen  av  en måling eller en beregning på. Det angir
intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den

sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt.





lnnledninq til telefonundersøkelsen:

O God dag/kveld. Mitt namn er NN. Eg ringer på vegne av

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen om å

utgreie ei evt. grensejustering av Liabygda over til nye Fjord

kommune.  I  samband med dette ynskjer Fylkesmannen å

høyre kva innbyggarane meiner. Du vil få eit spørsmål som
inneheld 3 svaralternativ, men først vil vi opplyse følgande:

0  Kommunane Norddal og Stordal slår seg saman til nye Fjord

kommune frå 1 .1.2020.

O  Ei eventuell grensejustering vil gjelde frå 1.1.2020.

Svar:

O Bruttoutvalg:171

O Antall svar: 128

O Svarprosent: 77%

Desimalavnmding gjør at sum kan bli 99% eller 101%

Kjønn

Kvinne ä 51%

Mann 49%

Alder

16-29ér 20%

30-44 år  2 15%

45-595" -19%

60+ år _  46%

4".i:



Kva kommune meiner  du  at Liabygda skal høyre  til i  framtida?

Bli  i  Stranda kommune

Overflytting til nye
2 7%

Veit ikkje 5%

0% 20% 40%

Base: n= 1 28

Mann Kvinne  16-29 år 30-44 år 45-59 år 60 år+

68% Base 63 65 26 19 24 59

1 67% 69% 31% 68% 75% 81%

2 27% 28% 62% 32% 25% 12%

3 6% 3% 8°/o 7%

Konfidensintervalllfeilmargin på totalnivå (n=128)*:

I 1: +/- 4,1 prosentpoeng (63,9 % - 72,1 %)

I 2: +/- 3,9 prosentpoeng (23,1  %  - 30,9 %)

I 3: +/- 1,9 prosentpoeng (3,1 %  -  6,9 %)

60% * 95 % signifikansnivå. Et konfidensintervall er en måte å angi

feilmarginen av en måling eller en beregning på. Det angir

intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den

sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt.
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Innledninq til telefonundersøkelsen:

0  God dag/kveld. Mitt namn er NN. Eg ringer på vegne av

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen om å

utgreie ein søknad om grensejustering av bygdene Bjørke og

Viddal over til nye Volda kommune. I samband med dette

ynskjer Fylkesmannen å høyre kva innbyggarane meiner. Du

vil  få  eit spørsmål som inneheld 3 svaralternativ, men først vil

vi opplyse følgande:

0  Volda og Hornindal slår seg saman til nye Volda kommune frå

1.1.2020.

O  Ei eventuell grensejustering vil gjelde frå 1.1.2020.

Svar:

O  Bruttoutvalg:101

O  Antall svar: 93

O  Svarprosent: 92%

Desimalavrunding gjør at sum kan bli 99% eller 101%

Kjønn

Kvinne 53%

Mann _ 47%

Alder

16-29 år 23%

30-44 år _ 13%

45-59 år  ̀  12%

60+ år 53%
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Bli i Ørsta kommune

Overflytting til nye
Volda kommune 41%

‘  J

Veit ikkje 3%

06/0 20‘°/o 40%

Desimalavrunding gjør at sum kan bli 99% eller 101%

“TK ggufaltzf Wiøfrke Viddial skàiifoihiøyreiiitiitil i  framtida?  7  l l  

Mann Kvinne 16-% år 30-44 år 45-59 år 60 år+

56%
Base å! 49 21 12 1 1 49

1 48% 63% 29% 42% 73% 67%

2 48% 35% 67% 58% 27% 29%

3 5% 2% 5% - - 4%

Konfidensintervalllfeilmargin på totalnivà (n=93)*:

I 1: +/- 2,8 prosentpoeng (53,2 % -58,8 %)

I 2: +/- 2,8 prosentpoeng (38,2  %  -  43,8 %)

I 3: +/- 1,0 prosentpoeng (2,0 % - 4,0 %)

60% i * %signifil<ansnivå. 'Etwkonfidensintervall er en

feilmarginen av en måling eller en beregning på. Det angir

intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den

sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt.

'lfí
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lnnlednirmtil telefonundersøkelsen:

0  God dag/kveld. Mitt namn er NN. Eg ringer på vegne av

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har bedt Fylkesmannen om å

utgreie ein søknad om grensejustering for øyane Sandøy,

Ona/Husøy og Orten over til Aukra kommune. I samband med

dette ynskjer Fylkesmannen å høyre kva innbyggarane

meiner. Du vil få eit spørsmål som inneheld 3 svaralternativ,

men først vil vi opplyse følgande:

0  Kommunane Sandøy, Haram, Ålesund, Skodje og Ørskog slår

seg saman til nye Ålesund kommune frå 1.1.2020.

O  Ei eventuell grensejustering vil gjelde frå 1.1.2020.

Svar:

0  Bruttoutvalg: 55

0  Antall svar: 53

0  Svarprosent: 96%

Desimalavrunding gjør at sum kan bli 99% eller 101%

Kjønn

Kvinne

Mann

Alder

16-29 år

30-44 år

45-59 år

60+ år

a i

1

J

 

42%

59%

70%

17
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Kva  kommune  meiner du  at  Sandøy, Ona/Husøy og Orten skal høyre til  i  framtida?

Bli i Sandøy kommune
(Ålesund kommune frå 13%
1.1.2020)

Overflytting til Aukra
kommune

Veit ikkje 2%

0% 20% 40% 00% 80%

Desimalavrundíng gjør at sum kan bli 99% eller 101%

Mann Kvinne

Base 22 31

1 18% 10%

2 77% 90%

85%

3 5%

Base: n=53

Små baser gjør at vi ikke
inkluderer aldersgrupper.

Konfidensintervalllfeilmargin på totalnivå (n=53)*:

-  1: +/- 1,7 prosentpoeng (11,3  %  -  14,7 %)

-  2: +/- 1,8 prosentpoeng (83,2 %  -  86,8 %)

-  3: +/- 0,7 prosentpoeng (1,3 %  -  2,7 %)

100% *95 % signifikansnivå. Et konfidensintervall er en måte å angi

i feilmarginen av en måling eller en beregning på. Det angir
‘  intervallet som med en spesifisert sannsynlighet inneholder den

sanne (men vanligvis ukjente) verdien av variabelen man har målt.

1 ca.  U





Q1_lndre_Gjemnes

Du vil få eit spørsmål som inneheld 3 svaralternativ, men først vil vi opplyse følgande:

Kommunane Molde, Nesset og Midsund slår seg saman  til nye Molde  kommune  frå 1.1. 2020. Ei eventuell grensejustering vil

gjelde frå 1.1. zozo.
Kva  kommune meiner du at Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem  skal  høyre til i framtida?

TIL INTERVJUER: LES OPP ALTERNATIVENE INKLUDERT VET  IKKE.

  

  16-29 år 3o-44 år 45-59 år so år +  16-44 år 45 år +       

     

        

   
   

          

  
 

           

  

     

  

B,“ i Giem"e§ '<°"J'“,“"e W, , ,i 35% __ 36% 35% 32%  29%  Zå%-,1,,í3%, 31%.  EL
O_\{Ve_rflytting_tlLe_Tl)/lc7Jil7:Aie kommune 57% _ 57% _ 5§% _ 58% 66%_ 74%  __4S_)% __

Veit ikkje  (SKAL LESES OPP) 7% 7% 7% 10% 5% 2% 8% 8% 7%                         

Q2

Registrer kjønn uten  å  spørre om det

  16-29 år 30-44 år 45-59 år so år +  16-44 år 45 år +

Mann _ __ _ _ _ 54% __ 54% _ 49%  ___54% __54% __ 53%
Kvinne 100% 46% 46% 51% 46% 46% 47% 
Q3

Hvor gammel er du?

TOTAL Kvinne år 30-44 år 45-59 år 60 år  + år 45 år  +

Q3coded1

Alder

TOTAL ann  Kvinne - ar - ar - ar ar+ -44ar 4 ar+

16-29 år _ _ __ 21% __ 21%_j _ 20% 100% __ _______j_ _ 53%

30-44 år _ _ 18% 1__8%j 18% 100% 47%_ _

45-59 år __ __ __ 14% __ j1§%__j 15% _ _100% _ _ 23%

60 år  + 48% 48% 47% 100% 77%

Q3coded2

Alder

  16-29 år 3o-44 år 45-59 år so år + 16-44 år 45 år +

1_6-_44år 39% 39% 38% 100% 1oo%_ __ _ 1oq% _
45 år+ 61% 61% 62% 100% 100% 100%
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