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Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2014/579-22 Vivian Høsteng, 71 23 11 06 15.01.2015 

 

Melding om vedtak - Kommunereformen - prosess i Nesset kommune 

 

Nesset kommunestyre behandlet saken «Kommunereformen – prosess i Nesset kommune» i sitt 

møte 14.01.2015, sak 5/15: 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.01.2015 

1. Mandat 

Nesset kommune skal arbeide med å utrede følgende alternativer i arbeidet med kommunereformen: 

a) Nesset som egen kommune 

b) Nesset og Sunndal 

c) Romsdalshalvøya med Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, Molde og Nesset kommune 

d) Romsdal med Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde og Nesset 

e) Nesset kommune tar initiativ til felles drøftelser mellom kommunene Sunndal, Rauma og 

Nesset med sikte på å utrede de tre kommuner som en framtidig enhet.  

f) Mulighetene for grensejustering mot Gjemnes og Rauma utredes. 

 

2. Kunnskapsgrunnlag 

Nesset bruker de utredningene av alternativene b, c og d som Telemarkforskning utfører på oppdrag 

fra ROR.  

 

Kommunestyret ber om at også alternativ a med Nesset som egen kommune blir utredet av 

Telemarkforskning. Det er antydet en pris på kr 60 000 for utredningen. 

 

Nesset sine interesser som kraftkommune og utmarkskommune skal vurderes i egne utredninger. 

 

3. Framdrift 

I Nesset kommune gjennomføres kommunereformen etter LØP 2 med vedtak i kommunestyret våren 

2016. 

 

4. Organisering 

Arbeidet med kommunereformen fram til kommunestyrevedtaket våren 2016 organiseres som prosjekt 

med følgende ansvarsfordeling: 

 



 Side 2 av 2 

a) Kommunestyret er prosjekteier og prosjektets styringsgruppe. Kommunestyret skal holdes 

orientert om arbeidet med kommunereformen og diskuterer og ta stilling til nødvendige 

prinsipielle beslutninger underveis. 

 

b) Formannskapet + representant fra Frp og Innb., 2 representanter fra HTV samt rådmann, er 

prosjektgruppe. 

 

c) Rådmannen er sekretariat for styringsgruppen og prosjektgruppen.  

 

d)  Ordfører er kontaktperson og prosjektansvarlig overfor Fylkesmannen. 

 

5. Informasjonsstrategi 

Prosjektgruppa har ansvaret for all informasjon til innbyggerne. Rådmannen har ansvaret for all 

informasjon internt i organisasjonen i Nesset kommune. 

 

6. Medvirkning og involvering 

Det er et mål at det skal legges til rette for gode lokale prosesser hvor innbyggerne skal involveres og 

høres. Dette skal skje gjennom aktiviteter som: 

a) Folkemøter rundt om i bygdene 

b) Møter med næringsforum og andre lag og organisasjoner 

c) Møter med Ungdommens kommunestyre 

d) Kommunens nettside 

e) Ordførerens Facebookside 

f) Bruk av lokale media og andre kanaler 

g) Innbyggerundersøkelse høsten 2015 

h) Prosjektgruppa bes vurdere en første innbyggerundersøkelse i løpet av siste halvdel av 

januar/første halvdel av februar 2015. 

 

7. Arbeidet med kommunereformen gjennomføres i samsvar med prosessplan datert 06.01.2015 

 

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Vivian Høsteng 

konsulent 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 


