
«Opptakt»
v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste



Dagens opptakt vil bestå av:

 Om Fylkesmannen
 Regionreform
 Nasjonale forventningar til kommunane
 Status kommunereform
 Møre og Romsdal 2025



Fylkesmannen sine roller og oppgåver 
Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange 
og allsidige forvaltningsoppgåver. 

Hovudoppgåver: 
Formidle og iverksette statleg politikk og forventningar til 
kommunane.
Samordne og medverke til samarbeid mellom kommunar, 
statsetatar og regionale aktørar. 
Fremje rettstryggleik for einskildmenneske og fellesskap.

Stortinget

Regjeringa/
departement

Direktorat

Fylkesmannen

Fylkesmannens arbeid:
- Kontroll og tilsyn
- Klagebehandling
- Dialog og rettleiing
- Kurs og opplæring
- Tilskotsforvaltning
- Forbetring og utvikling
- Samordning











Vi blir et av landets 
minste fylker!

Hvilke utfordringer gir 
det oss ?



Møre og Romsdal, 266.000 innbyggarar

36 kommunar i dag, og stor
variasjon!

frå Stordal med 
vel 1000 innbyggarar

til Ålesund med
ca 47.000 innbyggarar

Halvparten av kommunane
har mindre enn 5000 innbyggarar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange av våre kommunar er heilt avhengig at interkommunalt samarbeid 255 interkommunale samarbeid.



Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år
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2020 2040
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Kjelde: SSB

Demografi

Herøy kommune



       

 Gode og likeverdig tjenester
 Helhetlig og samordnet

samfunnsutvikling
 Bærekraftige og økonomisk robuste

kommuner
 Styrket lokaldemokrati

12

Kommunereform- mål

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styrket lokaldemokrati:Utkant – «lang avstand til makta»Hvordan sikre «lokalstyret»Servicekontor Kommuneloven § 12Stor adgang til delegasjon til kommunedelsutvalg /bydelsutvalgDirekte valg til kommunedelsutvalg



1964:
Skole, skatt, sosial-
trygdevesen,
vei. Plan og bygg i byene.

2014:
Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing , 
bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, 
kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, 
psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning 
barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, 
landbrukskontorene, SFO, musikk- og kulturskoler, 
LAR, psykisk helse, fastlegeordning, 
forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, 
lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, 
kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, 
beredskapsansvar, samhandlingsreformen, 
folkehelseansvar.
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Kjelde: SSB

Demografi

Herøy kommune



Fylkesmannens tilråding – 7 kommuner !

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Rindal – ønsker seg til Trøndelag.�Fylkesmannen vurderer Rindal som for liten til å møte morgendagen sine utfordringar i tenesteproduksjonen og krav til samfunnsutvikling. Men vil gå inn for ei flytting over til Trøndelag.�Både Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal meiner Rindal snarast må gå inn i forhandlingar for å kome med i ein større kommune. Rindal har vore med på å utarbeide ein intensjonsavtale med nye Orkladal kommune. Dette arbeidet bør snarast takast opp att.



83541

65085

40849

28406

20914

13129

12530

Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Haram, Ørskog, Stordal (eks. Skotet), Norddal (eks. bygdene
Norddal og Eidsdal), del av Stranda (inkl. Liabygda), Sandøy (eks. øyane Orten, Sandøy og

Ona)

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Eide, Nesset, Gjemnes (eks. Bergsøy),
Sandøy (inkl. øyane Orten, Sandøy og Ona)

Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Aure, Halsa, Smøla, del av Gjemnes (inkl. Bergsøy)

Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven

Ørsta, Volda, Hornindal

Sunndal, Surnadal

Stranda (eks. Liabygda), Sykkylven (inkl. Skotet), del av Norddal (bygdene Norddal og
Eidsdal)

Innbyggartal i 7 nye kommunar

Brukernavn
Presentasjonsnotater
På lang sikt: 7 kommunar i Møre og Romsdal. �Kva er på lang sikt ? Fylkesmannen har laga ei tilråding for framtidig kommunesttruktur i Møre og Romsdal som står seg i fleire stortingsperiodar. Kva som er lang sikt, blir til slutt opp til Stortinget å definere. ��Berre 2 av dei foreslåtte kommunane vil vere under 20.000 innbyggarar. �Ekspertutvalet har gitt råd om at kommunar bør vere minst 15.000 – 20.000 innbyggarar for å kunne møte framtidas utfordringar. Dette er ikkje ei vedteke grense, da ein også må ta hensyn til geografi i vårt langstrakte land.  �I Møre og Romsdal vil det være fullt mogleg å få til kraftfulle og robuste regionkommunar med talet 7.  





Nasjonale forventninger

«Fylkesmannen skal stimulere til diskusjoner om 
utfordringer i de enkelte kommunene, 
synliggjøre konsekvensen av å fortsette som 
egen kommune, og der det er hensiktsmessig 
skal vi bidra til kommunesammenslåinger»



Flyttestrømmer !
Vi må samarbeide enda bedre 
for å utvikle vår region

Det handler ikke lenger om 
«bygd mot bygd», «kommune 
mot kommune», men det 
handler om å samarbeide på 
andre måter for å bevare og 
utvikle ressursene i vår del av 
landet! 

Attraktivitet – arbeidsplasser!



Hvordan bør vi utnytte 
handlingsrommet når de 
andre er opptatt med 
sammenslåing ?



«Møre og Romsdal 2025»
Møre og Romsdal er 1 av 3 fylker som ikke skal slå 
seg sammen med andre innen 01.01.2019 

Hvordan kan vi bruke denne perioden best mulig til 
å bygge Møre og Romsdal for framtida ?

Møre og Romsdal = summen av alle kommunene. 

Samfunnsutvikling !



Utfordringar

 Tenesteproduksjon
 Økonomi
 Samfunnsutvikling



Om interkommunale samarbeid

- Om å bygge robuste kommuner som ivaretar
tjenestetilbudet til sine innbyggere

- Med spesiell fokus på samfunnsutvikler rollen
- Interkommunalt samarbeid - frivillig
- Interkommunalt samarbeid – tvang. Unntaksvis



Prosjektskjønn

«Fylkesmannen skal stimulere til lokal omstilling 
og modernisering i kommunesektoren ved å gi 
en del av skjønnsrammen som støtte til 
fornyings- og innovasjonsprosjekter i 
kommunene, slik at de kan prøve ut nye 
løsninger på sine utfordringer»



GOD JUL

Til:  Vanylven og Herøy
Fra: Fylkesmannen

Prosjektskjønn på
kr 160.000 

For aktivt arbeid med 
utvikling av kommunane
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