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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Kommunereformen - fastsetting av prosess i Smøla kommune 

 

Vedlegg 

1 Prosess kommunereform - innspill fra kommunestyret 6.11.14. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vedtak om kommunereform er fattet av Stortinget 18.6.14. Vedtaket sier bl.a. at alle kommuner 

har en utredningsplikt vedrørende kommunesammenslåing og at det er et mål å sørge for gode og 

lokalt forankrede prosesser. Kommunal- og moderniseringsministeren har sendt brev til alle 

ordførerne i august 2014, der kommunene inviteres til å delta i reformprosessen. 

 

Formålet med kommunereformen er å få mer robuste kommuner som kan håndtere både 

nåværende og framtidas utfordringer og oppgaver.  

 

Regjeringens mål for en ny kommunereform er: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

 

Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang, følge opp og legge rammer for de regionale og 

lokale prosessene. Det er ønskelig at prosessene gjennomføres i samarbeid med KS regionalt. 
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Fylkesmannen i Møre og Romsdal og KS inviterte med bakgrunn i dette alle kommunene i Møre 

og Romsdal til felles oppstartsamling for kommunereformen 17. september der bl.a. lokal 

framdriftsplan var tema. 

 

Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget våren 2015 med forslag til nye 

oppgaver til robuste kommuner. Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget før kommunene 

oppsummerer sine prosesser og gjør vedtak om framtidig kommunestruktur. Forslag til nytt 

inntektssystem kommer i kommuneproposisjonen våren 2016. Det er allerede nå kommet 

signaler om at inntektssystemet vil bli lagt om slik at det er med på å underbygge regjeringens 

målsetting om færre, større og mer robuste kommuner. 

 

Der regionale prosessene avsluttes ved utgangen av 2016. 

 

 

Nasjonal framdriftsplan 

Departementet legger opp til to ulike løp for kommunene: 

1. For kommuner som har startet prosessen tidlig og gjør kommunestyrevedtak innen høsten 

2015 vil det legges til rette for kommunesammenslåing gjeldende fra 1.1.2018. 

2. I øvrige kommuner fatter kommunestyret vedtak i løpet av våren 2016. De nye 

kommunene blir da gjeldende fra 1.1.2020. 

 

Lokal framdriftsplan Møre og Romsdal  

Fylkesmannen har lagt følgende framdriftsplan for kommunene i Møre og Romsdal: 

 

Fase 1: Oppstartfase - høsten 2014 

Alle kommuner skal ha diskutert og gjort vedtak om hvordan de vil kjøre prosessen i sin 

kommune. Ved behandling i kommunestyret bør saken gi avklaring på: 

 Mandat for prosessen i egen kommune 

 Organisering/involvering for å få gode og lokalt forankrede prosesser 

 Informasjonsstrategi - internt og eksternt 

 Faktagrunnlag/innhenting av fakta/utfordringsbilde 

 Folkemøter/temamøter/involvering 

 Kommunens egen aktivitets- og milepælplan 

 

Vedtak skal sendes fylkesmannen innen 31.12.2014 

 

Fase 2: Utredningsfase - 2015 

Gjennomføring av kommunens vedtatte aktivitets- og milepælplan.  

Statusrapport fra den enkelte kommune til Fylkesmannen innen 1.7.2015. 

 

Fase 3. Beslutningsfase - våren 2016 

"Alle kommuner skal fatte kommunestyrevedtak innen sommeren 2016, og disse skal meldes inn 

via Fylkesmannen. I tillegg skal Fylkesmannen på selvstendig grunnlag gjøre en vurdering av de 

samlede kommunestyrevedtakene, der det legges vekt på helheten i regionen og fylket. I 

Fylkesmannens tilbakemelding til departementene bes det om det det blir gjort en vurdering av 

om vedtakene er i tråd med hovedpunktene i reformen" (sitat departementets oppdragsbrev til 

fylkesmannen) 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har satt 1.7.2016 som frist for innsending av vedtak. 

 

Pågående aktiviteter 
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Smøla kommune deltar på ulike arenaer der kommunereform er tema: 

 

Nordmørssamarbeidet  

Kommunereform har vært og er agenda i ordinære ORKidé møter der rådmenn og ordførere 

deltar. Samordning av prosess og gjensidig informasjon har vært sentralt. Det har også vært 

gjennomført felles formannskapsmøter for ORKidé kommunene med kommunereform som tema. 

ORKidé vil i 2015 ansette prosessveileder i 100 % stilling i to år som kan bistå kommunene i 

kommunereformarbeidet. 

 

Øykommuneprosjektet 

Smøla deltar i et prosjekt sammen med øykommunene Fedje, Hasvik, Kvitsøy, Leka, Røst, 

Solund, Træna, Utsira og Værøy for å utrede kommunestruktur for øykommuner uten 

fastlandsforbindelse. 

 

"Ytre Trøndelag/Nordmøre prosjektet" 

Smøla kommune har deltatt på møter initiert av Hemne kommune der kommunene Hemne, 

Snillfjord, Hitra, Frøya, Halsa, Aure og Smøla deltar. 

 

Prosess Smøla kommune 

Formannskapet behandlet 28.10, sak 2/14 kommunereformen - planlegging av prosess for 

forberedelse av kommunestyremøte 6.11. Det ble her konkludert med at saken i kommunestyret 

skulle inneholde en informasjonsdel og en drøftingsdel der representantene blir utfordret på 

innspill til prosessen fram mot vedtak våren 2016. 

 

Kommunestyret behandlet kommunereformen som drøftingssak 6.11, sak 1/14. Kommunestyret 

ble utfordret til å komme med innspill innenfor følgende tema: 

 Hva er god prosess for å involvere innbyggere, lag og organisasjoner, næringsliv og 

ansatte i Smøla kommune 

 Organisering av kommunereformarbeidet - styringsgruppe/prosjektgruppe og 

referansegrupper 

 Milepælplan 

 

Oppsummering av innspill fra kommunestyret er vedlagt i saken. 

Vurdering 

Rådmannen vurderer at følgende områder må drøftes når kommunestyret skal ta stilling til 

hvordan prosessen skal organiseres i egen kommune: 

 

 Organisering av prosessen 

 faktagrunnlag, innhenting og analyse  

 Involvering av innbyggere, næringsliv, ansatte, ungdom og interessegrupper  

 Kontakt med andre kommuner 

 Informasjonsstrategi 

 Aktivitets- og milepælplan 

 

Organisering av prosessen  
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God organisering av prosessen vil være en forutsetning for resultatet i kommunereformarbeidet. 

Rådmannen vurderer det videre som viktig å anvende en organisering av prosessen som er kjent i 

organisasjonen og som omfatter gjeldende organer og funksjoner. 

 

Kommunestyret  

Kommunestyret er oppdragsgiver og beslutningstaker i kommunereformarbeidet 

 

Styringsgruppe 

 

Mandat 

Styringsgruppa får jevnlig rapport fra arbeidsutvalget, og gir innspill og styringssignal til 

planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter. Styringsgruppa bør delta i møter med 

referansegruppene. 

 

Sammensetning 

Formannskapet er det organ som i ulike prosesser og saker er styringsgruppe i Smøla kommune. 

Det er stor enighet om at formannskapet skal inngå i Styringsgruppa, jfr innspill fra 

kommunestyret 6.11. I kommunereformarbeidet kan det være hensiktsmessig at formannskapet 

som styringsgruppe utvides til også å omfatte gruppelederne/representant fra partier som ikke har 

medlemmer i formannskapet. Dette for å sikre bred politisk forankring og deltagelse i arbeidet. 

Andre innspill til sammensetning av styringsgruppe har vært representant fra ungdomsrådet og 

ansatterepresentant. Her pekes det på at disse alternativt kan være deltagende i referansegrupper. 

 

Rådmannen vurderer at styringsgruppa bør bestå av Formannskapet, og at møtene legges som en 

del av Formannskapets ordinære møteplan. En må påregne at kommunereform er tema på de 

fleste formannskapsmøter i 2015 og 2016, og for å sikre framdrift, effektivitet og god prosess bør 

styringsgruppa ikke være for stor, og bestå av medlemmer som har en kjent arbeidsform. 

Formannskapet/styringsgruppa vil også få endret sammensetning etter valget i 2015, og 

rådmannen vurderer at en etablert gruppe/mindre gruppe vil fylle styringsgruppefunksjonen best i 

hele prosessen.      

 

Rådmannen anbefaler videre at representant eller gruppeleder fra partier uten medlemmer i 

formannskapet samt leder i Ungdomsrådet kan inviteres til å delta i enkelte styringsgruppemøter 

når spesielt viktig tema drøftes.  

 

Rådmannen anbefaler videre at ordføreren er leder av styringsgruppa. 

 

Arbeidsutvalg  

 

Mandat  

Rådmannen anbefaler at det oppnevnes et arbeidsutvalg som planlegger detaljene i vedtatte 

aktivitets/milepælplan og har ansvar for gjennomføring av prosessen. 

Arbeidsutvalget forbereder møter i referansegruppene, møter lederne i referansegruppene, har 

ansvar for fakta innhenting, dokumentasjon og rapporterer til styringsgruppa. 

 

Sammensetning  

Rådmannen anbefaler at arbeidsutvalget består av ordfører, rådmann, rådgivere og økonomisjef. 

Ordfører er leder i arbeidsutvalget. 

 

Referansegrupper 
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Mandat 

Referansegruppene skal være aktivt deltagende i prosessen på ulike stadium og i forhold til 

relevante tema. Innspill fra referansegruppene framlegges styringsgruppa og bør være tydelige og 

rådgivende i sin form. Referansegruppene kan også delta i planleggingen av aktiviteter/møter for 

innbyggerne. 

 

Ungdom, næringsliv, lag og organisasjoner og ansatte i Smøla kommune er nevnt som aktuelle 

referansegrupper i kommunereformprosessen.  

 

Sammensetning referansegrupper 

Rådmannen anbefaler at det oppnevnes 4 referansegrupper i kommunereformprosessen. 

 

1. Referansegruppe ungdom 

2. Referansegruppe næring 

3. Referansegruppe lag og organisasjoner 

4. Referansegruppe ansatte i Smøla kommune 

 

Kommunene er oppfordret til spesielt å legge til rette for at ungdom skal delta i prosessen. 

Rådmannen anbefaler at referansegruppe ungdom består av ungdomsrådet og et antall 

representanter fra 8., 9. og 10. klasse ved Smøla ungdomsskole. 

Rådmannen anbefaler at leder i ungdomsrådet er leder av referansegruppen. 

I samarbeid med arbeidsutvalget skal referansegruppe ungdom skal ha tett kontakt med alle 

elevene/klassene i ungdomsskolen. 

 

Rådmannen anbefaler at referansegruppe næring består av daglig leder og ikke politisk valgte 

medlemmer i styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Videre medlemmer i Smøla 

Næringsforening. 

Rådmannen anbefaler at styreleder i Smøla Næringsforening KF er leder av referansegruppen. 

 

Rådmannen anbefaler at referansegruppe lag og organisasjoner er en åpen gruppe bestående av 

ledere av lag og organisasjoner i Smøla kommune. Dette vil være en relativt stor gruppe og 

deltagere kan variere i forhold til tema eller aktivitet. Det utpekes ikke leder av gruppen. 

 

Rådmannen anbefaler at referansegruppe ansatte i Smøla kommune omfatter enhetsledere i 

Smøla kommune, tillitsvalgte som innehar hovedtillitsvalgtfunksjon samt hovedverneombudet. 

Rådmannen anbefaler at gruppa selv velger leder. 

 

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres minimum 2 møter med hver av referansegruppene. 

 

Faktagrunnlag, innhenting og analyse 

Kommunen har god tilgang på fakta om både egen kommune og kommuner det er nærliggende å 

tenke samarbeid og sammenslåing med. En utfordring vil være å sortere hva som er relevant 

informasjon og hva vi trenger å vite for å kunne fatte en best mulig beslutning i 2016. 

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har opprettet nettsiden www.kommunereform.no og 

utredningsverktøyet www.nykommune.no. Nettløsningene gir oversikt over relevante nøkkeltall 

og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for planlagte nye kommuner.  

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeider årlig fylkesstatistikk for alle de 36 kommunene i 

Møre og Romsdal. Fylkesstatistikken omhandler demografi, familier og husholdninger, 

http://www.kommunereform.no/
http://www.nykommune.no/


7 
 

tettstedsutvikling, lokalavisdekning, pendling, arbeidsmarked, handel og tjenestetilbud, 

sysselsetting og næringsliv, nyetableringer, eksport, offentlige arbeidsplasser, FoU, Utdanning, 

tannhelse, folkehelse, kultur, klima og miljø, lovbrudd, bostadbygging, personinntekt, 

kommuneøkonomi og likestilling. 

I forord til kommunestatistikk 2014 framhever fylkesplansjef Ole Helge Haugen at 

fylkesstatistikken er ment som et kunnskapsgrunnlag og et oppslagsverk for ulike formål, også i 

kommunereformarbeidet. Rådmannen anbefaler at Smøla kommune bruker fylkesstatistikken og 

Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga for faktainnhenting i 

kommunereformprosessen. 

 

Rådmannen vurderer videre at vår egen prosess i 2015 og 2016 vil gi oss ny kunnskap innenfor 

viktige områder. Referansegruppene vil bl.a. kunne gi innspill i forhold til hvilke kommuner vi 

samarbeider med på ulike områder og hvilke samfunnsoppgaver vi mestrer godt og dårlig som 

egen kommune. Folkemøter og innbyggerundersøkelser kan også legges opp slik at de gir både 

innbyggere, styringsgruppe og kommunestyret mer fakta og kunnskap på aktuelle områder. 

 

Øykommuneprosjektet, som Smøla er en del av, har som hovedmål å få utarbeidet en utredning 

som kartlegger utfordringer for kommuner som er avhengig av ferge for å komme til nærmeste 

nabokommuner. Det skal også sees nærmere på forhold knyttet til avstandsulemper, rekruttering 

og bosettingsmønster. Utredningen vil være ferdigstilt tidlig i prosessen og gi viktig kunnskap i 

arbeidet. 

 

Rådmannen vurderer at eventuell gjennomføring av SWOT analyser (styrker og svakheter, 

muligheter og trusler) kan gjennomføres som en del av egen prosess og/eller ved hjelp av ekstern 

kompetanse. Fylkesmannen har tilbudt bistand til ulike deler av prosessen og kan være en slik 

ekstern ressurs. 

 

 

Involvering av innbyggere, næringsliv, ansatte, ungdom og interessegrupper 

Involvering vil være nødvendig både for å gi informasjon om kommunereformen, og for å høre 

og få innspill fra innbyggere fram mot beslutning. Rådmannen anbefaler, som drøftet i 

kommunestyret 6.11, at det gjennomføres ulike møter og aktiviteter for å engasjere og nå 

innbyggerne. Folkemøter og innbyggerundersøkelser vil gi de fleste innbyggere anledning til å 

delta og si sin mening, god informasjon til innbyggerne og åpen debatt vil også involvere.   

 

Kontakt med andre kommuner 

Smøla kommune samarbeider med andre kommuner både på politisk, administrativt og faglig 

nivå. ORKidé samarbeidet består av 11 kommuner. Samarbeidet er etablert, sterkt og preget av 

tillitt. Alle kommunene inviteres og deltar i felles møter og aktiviteter og prosjekter. ORKidé 

arbeider også sammen om viktige enkeltsaker, eks. sykehussak, samferdsel etc. IKT ORKidé er 

en del av orkidesamarbeidet. 

Kommunereform vil være tema i ordinære ORKidé møter, i tillegg må vi forvente at 

enkeltkommuner etablerer et tettere samarbeid med sikte på sammenslåing. Rådmannen vurderer 

at åpenhet i prosessene og drøfting/samordning om milepælplaner vil gi ORKidé kommunen 

samlet bedre grunnlag for vedtak. Smøla skal fatte sin beslutning på selvstendig grunnlag, men 

hva nabokommunene vurderer og beslutter vil også være svært viktig. 

Kommunereformen har også initiert invitasjon til samarbeid fra nærliggende kommuner som vi 

normalt samarbeider mindre med. Kommunene er i startfasen oppfordret til både å tenke nytt og 

bredt, og se morgendagens muligheter og utfordringer. Med bakgrunn i dette har Smøla 

kommune deltatt på ulike arenaer der kommunereform har vært tema. 
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Rådmannen vurderer at det underveis i prosessen bør avgrenses i hvilken retning kontakt med 

andre kommuner skal gå, og konkret hvilke kommuner en sammenslåing kan være aktuelt med. 

 

 

Informasjonsstrategi 

Informasjon til innbyggerne om kommunereformen er viktig for å skape engasjement og 

deltagelse. Informasjon gis tradisjonelt gjennom www.smola.kommune, Smøla kommunes face 

book side, lokalpresse og ved å invitere til temamøter eller folkemøter. 

Rådmannen anbefaler at Smøla kommune fortsetter å bruke våre eksisterende 

informasjonskanaler i kommunereformarbeidet. Arbeidsutvalget utarbeider så snart som mulig i 

2015 en enkelt informasjonsstrategi som godkjennes av styringsgruppa. Strategien bør i tillegg til 

beskrivelse av informasjonskanaler, også omfatte ansvars- og arbeidsfordeling i organisasjonen. 

 

Aktivitets- og milepælplan 

Aktivitets- og milepælplan skal beskrive de viktigste aktivitetene i prosessen og angi når disse 

skal foregå tidsmessig.  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har definert 2014 som fase 1 oppstartfase, 2015 fase 2 som 

utredningsfase og 2016, fase 3 som beslutningsfase. 

Rådmannen vurderer at det er utredningsfasen i 2015 som vil inneholde flest aktiviteter. 

Kommunereformen vil dette året ha stort fokus og også være arbeidskrevende for organisasjonen. 

I tillegg skal kommune- og fylkestingsvalg gjennomføres og nytt kommunestyre konstitueres 

høsten 2015. Rådmannen vurderer at samordning av kommunereform og politiske møter og 

aktiviteter vil være nødvendig for å sikre framdrift og god forankret prosess. 

Fase 3 - beslutningsfasen i 2016 må ha som målsetting og hovedfokus å sikre gode 

beslutningsprosesser. Rådmannen skal koordinere og forberede sak til kommunestyret som både 

oppsummerer prosessen og gir tilrådning om framtidig kommunestruktur for Smøla. 

Kommunestyret skal fatte vedtak om kommunestruktur for Smøla og veien videre.  

 

Rådmannen anbefaler at det i første omgang utarbeides plan for 2015. Plan for 2016 vil til dels 

være avhengig av veivalg og beslutninger som tas i 2015, og anbefales utarbeidet høsten 2015 

etter valget og konstituering av nytt kommunestyre. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

1. Smøla kommune gjennomfører kommunereformprosessen i tråd med Stortingets vedtak 

av 18.6.14 og Fylkesmannen i Møre og Romsdals framdriftsplan. 

 

2. Organisering og mandat:  

Kommunestyret er oppdragsgiver og beslutningstaker i kommunereformarbeidet. 

 

Styringsgruppe 

Formannskapet er styringsgruppe for kommunereformprosessen.  

 Ordføreren er leder av styringsgruppa. 

 Styringsgruppa får jevnlige rapporter fra arbeidsutvalget, og gir innspill og  

 styringssignaler til arbeidsutvalget.  

Styringsgruppa deltar i møter med referansegruppene.  
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Gruppeleder/representant fra partier uten medlemmer i FSK samt leder i Ungdomsrådet 

kan inviteres til å delta i enkelte styringsgruppemøter når spesielt viktig tema drøftes.  

 

Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget består av ordfører (leder), rådmannen, rådgivere og økonomisjef. 

Arbeidsutvalget har ansvar for praktisk gjennomføring av aktivitets- og milepælplan 

Arbeidsutvalget rapporterer til styringsgruppa. 

 

Referansegrupper 

Det oppnevnes 4 referansegrupper: 

 Referansegruppe ungdom  

 Referansegruppe næring 

 Referansegruppe lag og organisasjoner 

 Referansegruppe ansatte i Smøla kommune 

 

Referansegruppe ungdom består av representanter fra Smøla ungdomsråd og Smøla 

ungdomsskole og ledes av leder for Smøla ungdomsråd. 

Referansegruppe næring består av daglig leder og ikke politisk valgte medlemmer i 

Smøla Nærings- og kultursenter KF og medlemmer i Smøla Næringsforening. Gruppa 

ledes av styreleder i Smøla Nærings- og kultursenter KF. 

Referansegruppe lag- og organisasjoner består av ledere av lag og organisasjoner i Smøla 

kommune. 

Referansegruppe ansatte i Smøla kommune består av enhetsledere, hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombudet i Smøla kommune. Gruppa velger selv leder. 

 

Referansegruppene møtes etter initiativ/innkalling fra arbeidsutvalget og gir innspill på 

aktuelle tema/problemstillinger. Det gjennomføres minimum 2 møter med alle 

referansegruppene.  

 

3. Aktivitets og milepælplan 

 

Aktivitets og milepælplan for 2015 gjennomføres: 

 

KOMMUNEREFORM AKTIVITETS-OG MILEPÆLPLAN 

 2015 - FASE 2 - UTREDNINGSFASE 

 

UKE DAG DATO TID AKTIVITET MERKNAD 
5  27. januar 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Folkemøte  

7 Tirsdag  10. febr.  Folkemøte Smøla 

rådhus 

- Oppstartmøte m/ informasjon om 

kommunereform og prosess i 

Smøla kommune 

- Innspill fra innbyggere 

9 Torsdag 26. febr. 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

10 Tirsdag    3. mars 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe:  

- oppsummering folkemøte 

- planlegging møter i 

referansegruppene 

11 og 

12 

 9. - 20. 

mars 

 Møter 

referansegrupper 

- Oppstartmøte m/ informasjon om 

kommunereform og prosess i 
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(4) Smøla kommune 

- Innspill fra referansegruppe 

13 Tirsdag 24. mars 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Referat fra referansegruppemøter 

- Planlegging innbygger-

undersøkelsen 

15 Torsdag   9. april 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

17  20. - 24 

april 

 Innbygger-

undersøkelse 

Bruk av standard 

innbyggerundersøkelse 

18 Tirsdag 28. april 14.00 Formannskap  

21 Tirsdag 19. mai 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Resultat innbygger- 

Undersøkelsen 

22 Torsdag 28. mai 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

24 Tirsdag    9. juni 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe 

- Oppsummering aktiviteter vår 

2015 

- Avgrensning alternativer for 

eventuell sammenslåing 

- Ta stilling til spørreundersøkelse 

evnt. rådgivende 

folkeavstemning forbindelse med 

valget 

25 Tirsdag 16. juni 14.00 Formannskap Styringsgruppe:  

- Rapportering fylkesmannen 

26 Torsdag 25. juni 15.00 Kommunestyre  Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak: 

- Oppsummering aktiviteter vår 

2015 

- Avgrensning alternativer for 

eventuell sammenslåing 

- Ta stilling til spørreundersøkelse 

evnt. rådgivende 

folkeavstemning i forbindelse 

med valget 

- Rapportering Fylkesmannen 

27  1 juli  Frist underveis - 

rapportering 

Fylkesmannen 

 

35 Tirsdag 25. aug. 14.00 Formannskap  

36 og 

37 

 31. aug.  - 

10. sept. 

 Møter med 

referansegruppene 

(4) 

 

37 

 

   Folkemøte  

37 Tirsdag   8. sept. 14.00 Formannskap  

38 Mandag 14. sept.  Kommunevalg Eventuelt 

spørreundersøkelse/rådgivende 

folkeavstemning 

39 Torsdag 24. sept. 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

44 Tirsdag 13. okt. 14.00 Formannskap Tertialrapport 2 
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43 Tirsdag 20.okt. 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

43 Torsdag 22.okt. 15.00 Kommunestyret Konstituerende møte nytt 

kommunestyre  

 

Orientering om kommunereformen 

og status/framdrift lokal prosess til 

nytt KST. Etablere eierskap til 

prosessen. 

48 Tirsdag 24.novem

ber 

14.00 Formannskap Etablering ny styringsgruppe: 

- Aktivitets- og milepælplan 2016 

49 Tirsdag   1. des 14.00 Formannskap Vedtak aktivitets- og milepælplan 

2016 

51 Torsdag 17. des 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

Vedtak aktivitets- og milepælplan 

2016 

 

Plan for 2016 utarbeides og vedtas av kommunestyret etter kommunevalget, senest i møte 

17. desember 2015. 

 

 

 

Behandling i Smøla Formannskap - 02.12.2014,  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Smøla kommune gjennomfører kommunereformprosessen i tråd med Stortingets vedtak 

av 18.6.14 og Fylkesmannen i Møre og Romsdals framdriftsplan. 

 

2. Organisering og mandat:  

Kommunestyret er oppdragsgiver og beslutningstaker i kommunereformarbeidet. 

 

Styringsgruppe 

Formannskapet er styringsgruppe for kommunereformprosessen.  

 Ordføreren er leder av styringsgruppa. 

 Styringsgruppa får jevnlige rapporter fra arbeidsutvalget, og gir innspill og  

 styringssignaler til arbeidsutvalget.  

Styringsgruppa deltar i møter med referansegruppene.  

Gruppeleder/representant fra partier uten medlemmer i FSK samt leder i Ungdomsrådet 

kan inviteres til å delta i enkelte styringsgruppemøter når spesielt viktig tema drøftes.  

 

Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget består av ordfører (leder), rådmannen, rådgivere og økonomisjef. 

Arbeidsutvalget har ansvar for praktisk gjennomføring av aktivitets- og milepælplan 

Arbeidsutvalget rapporterer til styringsgruppa. 

 

Referansegrupper 

Det oppnevnes 4 referansegrupper: 
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 Referansegruppe ungdom  

 Referansegruppe næring 

 Referansegruppe lag og organisasjoner 

 Referansegruppe ansatte i Smøla kommune 

 

Referansegruppe ungdom består av representanter fra Smøla ungdomsråd og Smøla 

ungdomsskole og ledes av leder for Smøla ungdomsråd. 

Referansegruppe næring består av daglig leder og ikke politisk valgte medlemmer i 

Smøla Nærings- og kultursenter KF og medlemmer i Smøla Næringsforening. Gruppa 

ledes av styreleder i Smøla Nærings- og kultursenter KF. 

Referansegruppe lag- og organisasjoner består av ledere av lag og organisasjoner i Smøla 

kommune. 

Referansegruppe ansatte i Smøla kommune består av enhetsledere, hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombudet i Smøla kommune. Gruppa velger selv leder. 

 

Referansegruppene møtes etter initiativ/innkalling fra arbeidsutvalget og gir innspill på 

aktuelle tema/problemstillinger. Det gjennomføres minimum 2 møter med alle 

referansegruppene.  

 

3. Aktivitets og milepælplan 

 

Aktivitets og milepælplan for 2015 gjennomføres: 

 

KOMMUNEREFORM AKTIVITETS-OG MILEPÆLPLAN 

 2015 - FASE 2 - UTREDNINGSFASE 

 

UKE DAG DATO TID AKTIVITET MERKNAD 
5  27. januar 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Folkemøte  

7 Tirsdag  10. febr.  Folkemøte Smøla 

rådhus 

- Oppstartmøte m/ informasjon om 

kommunereform og prosess i 

Smøla kommune 

- Innspill fra innbyggere 

9 Torsdag 26. febr. 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

10 Tirsdag    3. mars 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe:  

- oppsummering folkemøte 

- planlegging møter i 

referansegruppene 

11 og 

12 

 9. - 20. 

mars 

 Møter 

referansegrupper 

(4) 

- Oppstartmøte m/ informasjon om 

kommunereform og prosess i 

Smøla kommune 

- Innspill fra referansegruppe 

13 Tirsdag 24. mars 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Referat fra referansegruppemøter 

- Planlegging innbygger-

undersøkelsen 

15 Torsdag   9. april 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

17  20. - 24 

april 

 Innbygger-

undersøkelse 

Bruk av standard 

innbyggerundersøkelse 

18 Tirsdag 28. april 14.00 Formannskap  
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21 Tirsdag 19. mai 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Resultat innbygger- 

Undersøkelsen 

22 Torsdag 28. mai 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

24 Tirsdag    9. juni 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe 

- Oppsummering aktiviteter vår 

2015 

- Avgrensning alternativer for 

eventuell sammenslåing 

- Ta stilling til spørreundersøkelse 

evnt. rådgivende 

folkeavstemning forbindelse med 

valget 

25 Tirsdag 16. juni 14.00 Formannskap Styringsgruppe:  

- Rapportering fylkesmannen 

26 Torsdag 25. juni 15.00 Kommunestyre  Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak: 

- Oppsummering aktiviteter vår 

2015 

- Avgrensning alternativer for 

eventuell sammenslåing 

- Ta stilling til spørreundersøkelse 

evnt. rådgivende 

folkeavstemning i forbindelse 

med valget 

- Rapportering Fylkesmannen 

27  1 juli  Frist underveis - 

rapportering 

Fylkesmannen 

 

35 Tirsdag 25. aug. 14.00 Formannskap  

36 og 

37 

 31. aug.  - 

10. sept. 

 Møter med 

referansegruppene 

(4) 

 

37 

 

   Folkemøte  

37 Tirsdag   8. sept. 14.00 Formannskap  

38 Mandag 14. sept.  Kommunevalg Eventuelt 

spørreundersøkelse/rådgivende 

folkeavstemning 

39 Torsdag 24. sept. 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

44 Tirsdag 13. okt. 14.00 Formannskap Tertialrapport 2 

43 Tirsdag 20.okt. 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

43 Torsdag 22.okt. 15.00 Kommunestyret Konstituerende møte nytt 

kommunestyre  

 

Orientering om kommunereformen 

og status/framdrift lokal prosess til 

nytt KST. Etablere eierskap til 

prosessen. 

48 Tirsdag 24.novem

ber 

14.00 Formannskap Etablering ny styringsgruppe: 

- Aktivitets- og milepælplan 2016 
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49 Tirsdag   1. des 14.00 Formannskap Vedtak aktivitets- og milepælplan 

2016 

51 Torsdag 17. des 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

Vedtak aktivitets- og milepælplan 

2016 

 

Plan for 2016 utarbeides og vedtas av kommunestyret etter kommunevalget, senest i møte 17. 

desember 2015. 

 

 

 

Behandling i Smøla Kommunestyre - 18.12.2014,  

Repr. Halstein Spjelkavik (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:  

"Forslag om ny referansegruppe:  

 Referansegruppe - Eldre - som består av det kommunale Eldrerådet" 

 

Brev fra eldrerådet ble utdelt i møte. 

 

 

Votering: 

 

Det ble først votert over formannskapets tilrådning som ble enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det votert over Halstein Spjelkavik (AP) sitt tilleggsforslag, som også ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Smøla kommune gjennomfører kommunereformprosessen i tråd med Stortingets vedtak 

av 18.6.14 og Fylkesmannen i Møre og Romsdals framdriftsplan. 

 

2. Organisering og mandat:  

Kommunestyret er oppdragsgiver og beslutningstaker i kommunereformarbeidet. 

 

Styringsgruppe 

Formannskapet er styringsgruppe for kommunereformprosessen.  

 Ordføreren er leder av styringsgruppa. 

 Styringsgruppa får jevnlige rapporter fra arbeidsutvalget, og gir innspill og  

 styringssignaler til arbeidsutvalget.  

Styringsgruppa deltar i møter med referansegruppene.  

Gruppeleder/representant fra partier uten medlemmer i FSK samt leder i Ungdomsrådet 

kan inviteres til å delta i enkelte styringsgruppemøter når spesielt viktig tema drøftes.  

 

Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget består av ordfører (leder), rådmannen, rådgivere og økonomisjef. 

Arbeidsutvalget har ansvar for praktisk gjennomføring av aktivitets- og milepælplan 

Arbeidsutvalget rapporterer til styringsgruppa. 
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Referansegrupper 

Det oppnevnes 4 referansegrupper: 

 Referansegruppe ungdom  

 Referansegruppe næring 

 Referansegruppe lag og organisasjoner 

 Referansegruppe ansatte i Smøla kommune 

 Referansegruppe - eldre 

 

Referansegruppe ungdom består av representanter fra Smøla ungdomsråd og Smøla 

ungdomsskole og ledes av leder for Smøla ungdomsråd. 

Referansegruppe næring består av daglig leder og ikke politisk valgte medlemmer i 

Smøla Nærings- og kultursenter KF og medlemmer i Smøla Næringsforening. Gruppa 

ledes av styreleder i Smøla Nærings- og kultursenter KF. 

Referansegruppe lag- og organisasjoner består av ledere av lag og organisasjoner i Smøla 

kommune. 

Referansegruppe ansatte i Smøla kommune består av enhetsledere, hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombudet i Smøla kommune. Gruppa velger selv leder. 

Referansegruppe - Eldre - som består av det kommunale Eldrerådet 

 

Referansegruppene møtes etter initiativ/innkalling fra arbeidsutvalget og gir innspill på 

aktuelle tema/problemstillinger. Det gjennomføres minimum 2 møter med alle 

referansegruppene.  

 

3. Aktivitets og milepælplan 

 

Aktivitets og milepælplan for 2015 gjennomføres: 

 

KOMMUNEREFORM AKTIVITETS-OG MILEPÆLPLAN 

 2015 - FASE 2 - UTREDNINGSFASE 

 

UKE DAG DATO TID AKTIVITET MERKNAD 
5  27. januar 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Folkemøte  

7 Tirsdag  10. febr.  Folkemøte Smøla 

rådhus 

- Oppstartmøte m/ informasjon om 

kommunereform og prosess i 

Smøla kommune 

- Innspill fra innbyggere 

9 Torsdag 26. febr. 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

10 Tirsdag    3. mars 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe:  

- oppsummering folkemøte 

- planlegging møter i 

referansegruppene 

11 og 

12 

 9. - 20. 

mars 

 Møter 

referansegrupper 

(4) 

- Oppstartmøte m/ informasjon om 

kommunereform og prosess i 

Smøla kommune 

- Innspill fra referansegruppe 

13 Tirsdag 24. mars 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Referat fra referansegruppemøter 

- Planlegging innbygger-

undersøkelsen 
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15 Torsdag   9. april 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

17  20. - 24 

april 

 Innbygger-

undersøkelse 

Bruk av standard 

innbyggerundersøkelse 

18 Tirsdag 28. april 14.00 Formannskap  

21 Tirsdag 19. mai 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe: 

- Resultat innbygger- 

Undersøkelsen 

22 Torsdag 28. mai 15.00 Kommunestyre Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

24 Tirsdag    9. juni 14.00 Formannskap Møte styringsgruppe 

- Oppsummering aktiviteter vår 

2015 

- Avgrensning alternativer for 

eventuell sammenslåing 

- Ta stilling til spørreundersøkelse 

evnt. rådgivende 

folkeavstemning forbindelse med 

valget 

25 Tirsdag 16. juni 14.00 Formannskap Styringsgruppe:  

- Rapportering fylkesmannen 

26 Torsdag 25. juni 15.00 Kommunestyre  Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak: 

- Oppsummering aktiviteter vår 

2015 

- Avgrensning alternativer for 

eventuell sammenslåing 

- Ta stilling til spørreundersøkelse 

evnt. rådgivende 

folkeavstemning i forbindelse 

med valget 

- Rapportering Fylkesmannen 

27  1 juli  Frist underveis - 

rapportering 

Fylkesmannen 

 

35 Tirsdag 25. aug. 14.00 Formannskap  

36 og 

37 

 31. aug.  - 

10. sept. 

 Møter med 

referansegruppene 

(4) 

 

37 

 

   Folkemøte  

37 Tirsdag   8. sept. 14.00 Formannskap  

38 Mandag 14. sept.  Kommunevalg Eventuelt 

spørreundersøkelse/rådgivende 

folkeavstemning 

39 Torsdag 24. sept. 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

44 Tirsdag 13. okt. 14.00 Formannskap Tertialrapport 2 

43 Tirsdag 20.okt. 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

43 Torsdag 22.okt. 15.00 Kommunestyret Konstituerende møte nytt 

kommunestyre  

 

Orientering om kommunereformen 
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og status/framdrift lokal prosess til 

nytt KST. Etablere eierskap til 

prosessen. 

48 Tirsdag 24.novem

ber 

14.00 Formannskap Etablering ny styringsgruppe: 

- Aktivitets- og milepælplan 2016 

49 Tirsdag   1. des 14.00 Formannskap Vedtak aktivitets- og milepælplan 

2016 

51 Torsdag 17. des 15.00 Kommunestyret Kommunereform som orienterings-

/drøftingssak 

Vedtak aktivitets- og milepælplan 

2016 

 

Plan for 2016 utarbeides og vedtas av kommunestyret etter kommunevalget, senest i møte 17. 

desember 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


