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1 Beskrivelseav Romsdalshalvøya- endeligversjon

Kommunereformen

Saksopplysninger

Vedlagtfølgeret dokumentsomer utarbeidetav kommunenesomer inkluderti alternativet
«Romsdalhalvøyakommune»,dvsAukra,Eide,Fræna,Gjemnes,Midsund,MoldeogNesset.
Dokumentetdannerbasisfor avgjørelseomkommuneneskalgårvidere i forhandlingerom
intensjonsavtalefor dettealternativet.

En intensjonsavtalekanf.eks.hafølgendepunkter:

1. Deltakerkommuner
2. Plattformfor arbeidet– verdigrunnlagfor arbeidet
Hovedmålogdelmål
Lokaldemokrati
Myndighetsutøvelse
Tjenestestruktur
Samfunnsutvikling
3. Kommunenavnogkommunevåpenfor ny kommune
4. Organisering:Kommunesenter– organisasjonsprinsipp– funksjonsdeling
5. Ambisjoneri evt. regionalarbeidsdeling/nyeoppgaver– krav til staten?
6. Kommuneøkonomi:Avklarehåndteringav formue,gjeld,eiendomsskatt.
7. Hvordanfølgeskommunaltansatteopp(overtallighet)?
8. Fellesnemnd
9. Tidsplan:Datofor innbyggerhøring/kommunestyrevedtak/nykommune



Kommunestyrethartidligerevedtattat dersomGjemnesskaldanneny kommunemedenby,
skalminsttreandrelandkommunerværemedi tillegg til Gjemnes.Detteble i sistemøteendret
til at «antallkommunersomblir medtil slutt avklaresi prosessen».

Rådmannenberkommunestyretvurdereåsetteennedregrensefor antalllandkommunersom
børværemed,for atGjemnesskaldrøfteintensjonsavtale.Deter uttaltmuntligat Gjemnes
ikke skalværeenestelandkommunei ensammenslåingmedenby. Rådmannensynesogsåat to
kanskjeer for få, ogat detbørværeminsttre landkommunerinkludertGjemnes.

Dersomdetblir bareGjemnessomvil vurderesammenslåingmedenby, hardetliten hensiktå
bruketid påå forhandleomenintensjonsavtale,hvis kommunestyret menerat en«ikkeskal
alenetil enby»menrådmannener avdenoppfatningat deterkommunestyretsomskalta
stilling til dette,og ikke forhandlingsutvalget.Rådmannenmenerderforat kommunestyretbør
setteennedregrense.

Rådmannenberogsåkommunestyretbegynneå vurderehvordaninnbyggerneskalhøresnår
kommunestyretharbestemtsegfor alternativer.Kommunestyretvedtoksistat kommunestyrets
anbefalingleggesut til rådgivendefolkeavstemming.Dersomkommunestyretviderefører3
alternativer(Molde ellerKristiansundmedomland,samtfortsettesomegenkommune)og
leggerdetteut til folkeavstemming,vil detkunnebli problemermedåtolke resultatetomdet
f.eksbli 35 % for å fortsettesomegenkommune,33 % for alternativA og 32 % for alternativB.
DersomGjemnesvil høreinnbyggerneom trealternativer,børkommunestyretbegynneå
vurdereomdettehellerbørgjøresgjennomenspørreundersøkelsemedbredt(stort)utvalgav
respondenter.I enslik undersøkelseer detogsåmulig å innhenteytterligereinformasjon.
Dersomkommunestyretenderoppmedto alternativer,erdetfor såvidt kurantå bruke
folkeavstemming.

Rådmannenberkommunestyrettastilling til om Gjemnesskalgåinn i forhandlingerom
intensjonsavtalevedrsammenslåingsalternativetpåRomsdalshalvøyaog omdetteskalgjøres
avhengigavhvormangeandrelandkommunersomfatterpositivt vedtakomforhandlingerom
intensjonsavtale.

Styringsgruppen– kommunereformensitt møte15.1.16ble dissepunkteneenstemmigvedtatt:

Styringsgruppensinnstilling

1
Kommunestyretønskerå forhandlemedkommunerpåRomsdalshalvøyaogpåNordmøreom
enintensjonsavtale.
2
Kommunestyretforutsetteratminst2 andrenabokommunerermedi forhandlingenemed
bykommunealternativ.
3
Det utgiset temanummerav Gjemnesnyttnårintensjonsavtaleneer ferdig.
4
Det avholdeset folkemøtei Batnfjordsøra.Dersomenkeltebygderønskeråavholdeegnemøter
kanrepresentanterfra kommunenstille pådisse.



5
Det gjøreseninnbyggerundersøkelsefør folkeavstemmingen.16åringerskalgis stemmerettved
dennefolkeavstemmingen.

Behandling i Kommunestyret - 26.01.2016

Repr.Knut Sjømæling,SPframsattefølgendeforslag:

1
Kommunestyretønskerå forhandlemedkommunerpåRomsdalshalvøyaog påNordmøreom
enintensjonsavtale.

2
Det gisut et temanummeravGjemnesNytt nårintensjonsavtaleneer ferdig.

3
Det avholdesfolkemøte(r)for å informereomintensjonsavtalene.

4
Det gjennomføresinnbyggerundersøkelsemedet utvalgpå500innbyggerefordeltpå
postnummer

5
Kommunestyrettar stilling til behovetfor grensejusteringnårforhandlingenemedaktuelle
sammenslåingskommunereravsluttet.

Repr.GreteRanheim,H framsattefølgendeforslagalternativtfor punkt4:

Det gjennomføresei folkeavstemmingderinnbyggerneblir bedtom åta et retningsvalgetterat
intensjonsavtaleneer ferdigog publisert.

Votering:

Det blestemtoverdetre førstepunkt,forslagetble enstemmig.
Det blestemtalternativtoverforslagettil Repr.Knut Sjømæling,SPpunkt4 ogRepr.Grete
Ranheim,H sitt forslag.ReprKnut Sjømæling,SPfikk 14 stemmerogRepr.GreteRanheim,H
fikk 3 stemmerog falt .

Det blesåstemtoverpunkt5, forslagetble enstemmig.
Det blederetterstemtoverforslagetsamletogdetble enstemmig.

Enstemmigvedtak

1
Kommunestyretønskerå forhandlemedkommunerpåRomsdalshalvøyaogpåNordmøreom
enintensjonsavtale.
2
Det gisut et temanummeravGjemnesNytt nårintensjonsavtaleneer ferdig.



3
Det avholdesfolkemøte(r)for å informereomintensjonsavtalene.
4
Det gjennomføresinnbyggerundersøkelsemedet utvalgpå500innbyggerefordelt på
postnummer.
5
Kommunestyrettar stilling til behovetfor grensejusteringnårforhandlingenemed aktuelle
sammenslåingskommunereravsluttet.

Rådmanneni Gjemnes18.1.16


