
Folkemøte
Kommunereformen i Eide

Agenda:
• Velkommen v/ordfører Egil Strand
• Informere om de 3 intensjonsavtalene + Eide 

kommune  som egen kommune, også kalt 0-
alternativet

• Prosessen bak intensjonsavtalene
– Fullmakt fra kommunestyre
– 18 – 20 møter 



• Rådmannen går igjennom hovedtrekkene i 
intensjonsavtalene 

• Eide som egen kommune

• Kaffepause – enkel servering – Ungdomsrådet

• Innspill/spørsmål fra salen



Eide kommune

Sammenligning av de 4 alternativene



Visjon og mål
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
Innbyggerne i fokus

Kommuneplan 2004

Vedtak på å starte 
rulleringen av 
kommuneplan

- Hustadvika –
pågangsmot på 
kysten – ressurser 
på land og hav! 

- En fremtidsrettet 
kommune for 
bosetning med 
vekt på det gode 
liv! 

- Hustadvika –
pågangsmot på 
kysten – ressurser 
på land og hav! 

- En fremtidsrettet 
kommune for 
bosetning med 
vekt på det gode 
liv! 

- Ville, våge, vinne – en 
attraktiv kommune 
for fremtiden

- Kommunen er og skal 
være en offensiv og 
attraktiv kommune i 
vekst og utvikling. 
Med bredde og 
mangfold i næringsliv, 
kulturtilbud og 
offentlige 
tjenestetilbud er 
kommunen rustet for 
fremtidens 
utfordringer. En 
kommune for det 
gode liv i alle livets 
faser.



Kommunenavn, kommunevåpen og 
kommunesenter

Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet

Eide kommune

Kommunevåpen
uendra.

Kommunesenter:
Eide

- Kommunenavn: 
Fellesnemnda 
(FN) avgjør. 

- Kommunevåpen: 
FN avgjør

- Kommunesenter:
Elnesvågen

- Kommunenavn: 
Forslag om 
Hustadvika. FN tar 
endelig 
beslutning. 

- Kommunevåpen: 
FN avgjør

- Kommunesenter: 
Elnesvågen

- Kommunenavn: 
Molde

- Kommunevåpen: 
navnekonkurranse 
i regi av FN.

- Kommunesenter:
Molde 



Samfunnsutvikling
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Fokus på egen 

samfunnsutvikling
- Nært samarbeid 

med Eide 
næringsforum

- Mindre 
påvirkningskraft 
mot regionale/ 
sentrale 
myndigheter.  

- Fremme god 
infrastruktur og 
næringsutvikling 

- Brobygger mellom 
Nordmøre og 
Romsdal

- Ta sterkere posisjon
i fylket

- Nasjonal relevans 
på utvalgte områder

- Opprettholde og 
videreutvikle høy 
kompetanse innen 
landbruk, skogbruk 
og jordvern 

- Identitetsbygging, 
kultur- og trivsels-
tiltak skal være et 
satsingsområde

- Kommunen skal gi 
økt utviklingskraft

- Være brobygger 
mellom Molde og 
Kristiansund

- Være regional 
«muskel» i 
fylkessammenheng

- Nasjonal relevans 
på utvalgte områder

- Samhandling med 
næringsliv og andre 
aktører for å bidra 
til å bygge regionen

- Øke satsingen på 
gode digitale 
løsninger

- Kommunen utgjør et 
geografisk område 
som er et felles bo-
og arbeidsmarked 

- Viktig med god 
digital infrastruktur i 
hele den nye 
kommunen

- Jobbe for 
framtidsretta 
løsninger for digital 
kommunikasjon

- Kommunen har 
tydelige 
identitetsbærere 
som bidrar til å 
bygge attraktivitet og 
bolyst



Næringsutvikling
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Næringslivet «ser 

ikke» 
kommunegrenser; 
arbeider i nærings-
klynger og er mer 
rettet mot regioner 
og større senter. 

- Mindre kommuner 
har mindre 
ressurser til å være i 
forkant med 
planlegging slik at 
en kan legge til 
rette for god 
næringsutvikling. 

- Verdiskapning i nært 
partnerskap med 
næringslivet 

- Kommunen vil ha 
høy kompetanse 
innen planarbeid, 
noe som vil gi all 
næringsutvikling 
gode muligheter 

- Legge til rette for 
eksisterende 
næringsliv, samt 
tiltrekke investorer 
og nye bedrifter 

- Kommunen er 
ledende i landet på 
steinindustri og berg-
verk; denne 
næringen skal 
prioriteres

- Videreutvikle 
reiselivsnæringen

- Matturisme 
- Økt satsing på fiskeri 

og havbruk

- Regionen har kompetanse 
på bruk av teknologi for 
bygging og drift av bygg i 
sjø, som kan utnyttes til 
annen bruk av havrommet
til produksjon (ev mat eller 
energi)

- Kommunen har sterke 
bedrifter innen reiseliv,
mekanikk/verksted, 
prosessindustri, fisk, 
fiskefor, landbruk, 
oljeservice, bygg/anlegg og 
gruvevirksomhet/ 
steinindustri. Godt 
potensiale for å bygge 
sterke klynger. 

- Utvikling av klynger kan 
forsterke samarbeid og 
utvikling i bransjer i samme 
klynge. 

- Utvikling av 
kunnkapsintensive jobber i 
klyngene gir inntektsøkning 
og vekst. 

- Legge til rette for 
næringslivet og 
næringsutvikling i hele 
den nye kommunen 

- Etablere tilgjengelige 
næringstomter flere 
steder i kommunen

- Samarbeid mellom 
kommunen, næringslivet 
og kompetansemiljøene

- Styrke utdannings-
tilbudene i regionen

- Markedsføre kommunen 
som nasjonalt og 
internasjonalt reisemål

- Sørge for at nytt sykehus 
på Hjelset utløser vekst 

- Videreutvikle Nyhamna
som ledende 
gassknutepunkt 

- Tilrettelegge for 
videreutvikling av 
landbruk og 
matproduksjon



Felles prosjekt - samferdsel
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
Kan fronte «våre» 
prosjekt direkte mot 
fylkeskommunen

Opprusting av FV 279
(Eide – Høgset)

Forbedret busstilbud 
/ kollektivtilbud

- Utvikle og realisere
samferdsels-
løsninger (veger og 
busstilbud) som 
binder kommunen 
sammen 

- Opprusting av 
fylkesveg 279 og FV 
215 (Malmeskiftet-
Hollingen)

- Bygging av ny veg 
over Varhol

- Forbedret busstilbud
- Hente midler fra 

infrastrukturpakken

- Utvikle og realisere 
nye samferdsels-
løsninger som binder 
kommunen sammen 
og er av strategisk 
betydning for 
utvikling av regionen.

- Legge til rette for 
bedre 
kollektivtransport

- Sammenhengende 
gang- og sykkelveg i 
hele kommunen

- Møreaksen, 
Kjerringsundet og 
Langfjordforbindelsen 
viktigste prosjekt for å 
binde den nye 
kommunen sammen

- Bedre kollektivtilbud i 
hele den nye 
kommunen 

- Bypakke Molde
- E39 Julbøen-Molde
- E39 Lønset-Astad
- Oppgradering 

Hollingen-Høgset – Fv
215/279

- Varholvegen mellom 
Eide og Fræna

- Fv 62 Tjellekleiva



Politisk organisering
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Kommunestyret: 21 

representanter 
- Ingen endringer i 

politisk struktur.
- Politikerne har stor 

kunnskap om 
kommunen.

- God kontakt mellom 
politikere og 
administrasjonen

- Nærhet mellom 
beslutningstakere og 
saksutredere. 

- Kommunestyret: flere 
enn 31 representanter

- Frigjøring av midler til å 
styrke politisk arbeid. 
Vurderes av FN. 

- Formannskapsmodell
- Følgende utvalg 

foreslås: Oppvekst og 
kultur, Teknisk, 
herunder næring og 
miljø og plan/økonomi 
(PLØK) og Helse og 
omsorg.

- Det bør etableres 
grendeutvalg 

- Digitale plattformer 
som hjelpemiddel for 
innbyggermedvirkning 

- Kommunestyret: flere 
enn 31 representanter

- Mer frikjøp av politikere 
bør vurderes

- Formannskapsmodell
- Følgende utvalg foreslås: 

Oppvekst og kultur, 
Teknisk, herunder næring 
og miljø og plan/økonomi 
(PLØK) og Helse og 
omsorg. 

- Det vil bli større fysisk 
avstand til kommune-
senteret. Det er derfor 
viktig å finne løsninger 
som ivaretar 
lokaldemokratiet. 

- Det bør etableres lokale 
grendeutvalg

- Digitale plattformer som 
hjelpemiddel for 
innbyggermedvirkning. 

- Kommunestyret: 1 
representant pr. 1000 
innbygger.

- Mer frikjøp av politikere 
bør vurderes

- Formannskapsmodellen 
- Forslag 

hovedutvalgsstruktur: 
Oppvekst og Kultur, 
Teknisk og Plan 
herunder næring og 
miljø og Helse og 
Omsorg

- FN utarbeider forslag til 
politisk organisering 
som ivaretar hele 
kommunen

- FN utreder ordningen 
med 
nærdemokratiutvalg, 
grendeutvalg og 
kommunedelsutvalg



Administrativ organisering
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Kort avstand til 

administrasjonen.
- Utfordrende med 

habilitet/inhabilitet.
- Krevende for en liten 

kommune å arbeide 
fram alle kommunale 
planer.

- Små fagmiljøer. Kan få
problemer med å 
rekruttere enkelte 
fagstillinger. 

- Mindre muligheter for 
å drive fagutvikling.

- Rettsikkerheten til 
innbyggerne blir 
utfordret. 

- Enkelte stillinger er 
deltid, noe som kan 
føre til mindre gode 
saksutredninger/ 
enkeltvedtak, som i 
verste fall kan gå ut 
over brukerne. 

- Ordfører, rådmann og 
strategisk stab skal 
ligge i Elnesvågen.

- Rådhuset i Eide skal 
utnyttes til andre 
sentrale administrative 
tjenester

- Det skal være samsvar 
mellom politisk og 
administrativ 
organisering 

- Det må gjøres en 
vurdering av hvilke 
stab/støtte/adm. 
tjenester som må være 
lokalisert sammen med 
overordnet ledelse.

- Endelig avklaring av 
administrativ 
organisering gjøres 
etter at FN har tilsatt 
prosjektleder/ 
rådmann i den nye 
kommunen

- Ordfører, rådmann og 
strategisk stab vil ligge i 
Elnesvågen. 

- Rådhusene i Eide og 
Averøy skal brukes til 
andre sentrale 
administrative tjenester. 

- Den overordnede 
ledelsen skal være i 
kommunesenteret.

- Det må gjøres en 
vurdering av hvilke 
stab/støtte/adm. 
tjenester som må være 
lokalisert sammen med 
overordnet ledelse.

- Endelig avklaring av 
administrativ 
organisering gjøres 
etter at FN har tilsatt 
prosjektleder/ rådmann 
i den nye kommunen. 

- Overordnet ledelse i 
kommunesenteret.

- Rådmann og 
kommunalsjefer 
samlokalisert med politisk 
ledelse. 

- Noen fagmiljø skal samles 
desentralt. Eksisterende 
kommunehus skal 
benyttes til dette. 

- FN vurderer hvilke 
stab/støtte/administrative 
tjenester som kan være 
desentralisert.

- Fordeling av kommunale 
kompetanse-
arbeidsplasser

- Elnesvågen og Åndalsnes 
med lokalisering av VGS 
vil ha en særstilling.

- Endelig avklaring av adm. 
org. gjøres etter at FN har 
tilsatt 
prosjektleder/rådmann



Organisering av tjenestetilbud
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Ingen endringer.
- Økonomisk krevende 

med tanke på et 
forsvarlig driftsnivå 
opp mot de krav som 
settes til 
tjenesteproduksjonen

- Sårbart med tanke på 
små fagmiljøer. Små 
kommuner er helt 
avhengig av 
nøkkelstillinger (ergo-
/fysioterapeut, 
logoped, psykolog, 
jurist o.l.) og at en 
klarer å beholde de 
ansatte. 

- Opprettholde basis-
tjenestene der folk bor 

- Desentraliserte 
barnehager og 
barneskoler skal 
fortsatt prioriteres

- Det skal bl.a. være 
ungdomsskoler i begge 
de gamle kommunene.

- Kommunen skal ha 
effektive og gode IKT-
løsninger 

- Det skal være god 
arbeidsdeling med 
kommunale 
kompetansearbeids-
plasser i Eide og 
Elnesvågen.

- Utvikle partnerskap 
med frivillig sektor for 
å bedre løse 
fellesskapsoppgaver. 

- God regional 
arbeidsdeling med 
kommunale 
kompetanse-
arbeidsplasser i tidligere 
kommunesenter.

- Organisering etter 
nærhets- og funksjons-
delingsprinsippet. 
«Kjernetjenestene» 
driftes der de er i dag, og 
mellomledelse kan 
«buntes» i fagområder 
og fordeles. 

- Kommunene som ikke får 
kommunesenteret skal få 
viktige adm. tjeneste-
områder til sine rådhus.

- Det skal være 
ungdomsskoler i alle de
tidligere kommunene 

- Det blir bygget ny 
barneskole på Averøy i 
2020.

- Spesialiserte tilbud kan 
samles. 

- Strukturen i
basistjenestene 
videreføres i samsvar 
med til enhver tid 
gjeldende planer og 
vedtak

- Basistjenestene (bl.a. 
skole, barnehage, 
hjemmetjeneste) skal 
være nært der folk bor

- Mangfoldet i 
kulturtilbudet må 
opprettholdes

- Idrettsråd og kulturråd 
er viktige arenaer for 
samarbeid med 
frivilligheten



Interkommunale samarbeid
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Eide har i dag 51 

interkommunale 
samarbeid. 

- Ikke gitt at Eide får 
videreføre alle 
samarbeidene 
dersom nabo-
kommuner slår seg 
sammen. 

- Nye avtaler må 
reforhandles. 

- FN skal foreta en 
gjennomgang av alle 
interkommunale 
samarbeid, og 
beslutte om disse skal 
avvikles eller 
videreføres. 

- Eide og Fræna har i 
dag felles 
dataløsninger (IKT 
ORKidé). Framtidig 
IKS-løsning må 
vurderes av FN. 

- Den nye kommunen 
kan utvikle og drifte 
mange tjenester selv, 
men det kan fortsatt 
være rasjonelt  å 
beholde noen 
interkommunale 
tjeneste-samarbeid 
som i dag. 

- Averøy, Eide og Fræna 
inngår i IKT ORKidé. 

- Kommunen vil kunne 
løse mange 
tjenesteoppgaver 
innenfor egen 
organisasjon. Det kan 
likevel være rasjonelt å 
beholde eller 
omorganisere noen 
typer interkommunale 
tjenestesamarbeid.

- Spesialistfunksjoner 
bør fordeles på alle 
nåværende 
kommunesenter.

- FN skal foreslå hvilke 
interkommunale 
samarbeid som 
kan/bør fortsette eller 
hvilke som kan/bør 
opphøre

- Kommunen vil kunne 
løse de fleste tjeneste-
samarbeidene innenfor 
egen organisasjon.

- FN skal gå gjennom alle 
interkommunale  
samarbeid, og alle 
avtalene skal 
gjennomgås og 
revideres eller avvikles



Økonomi
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
- Eide har 29,1 mill. på 

det frie disposisjons-
fondet, samt 
likviditet på aktiv 
forvaltning.

- Råder over eget 
budsjett og 
investeringer. 

- Bestemmer selv om 
det skal innføres 
eiendomsskatt. 

- Eide har for høyt 
driftsnivå ift. 
inntekter. 

- Inntektssystemet vil 
bli endret. Her skjer 
en dreining til at små 
kommuner taper. 

- Vedtatte investeringer 
i økonomiplan 2016-
2019 legges til grunn. 
Nye investeringer 
avgjøres av FN. 

- Når det gjelder 
eiendomsskatt, er det 
mål om lavere sats 
enn Fræna har i dag.

- Engangsstøtten 
disponeres av FN.

- Kommunen har som 
mål å effektivisere 
drift.

- Fræna har lav 
lånegjeld, men også 
et etterslep i 
investeringer grunnet 
perioden på Robek. 

- Økonomisk støtte kr 
25 mi..

Engangsstøtte kr 20 mill.
Reformstøtte kr 5 mill.

- Mål om å effektivisere 
drift i ny kommune på 
størrelse med 
inndelingstilskuddet til 
det blir trappet ned 
etter 20 år. 

- Averøy og Eide har 
ganske lik lånegjeld. 
Fræna har lav 
lånegjeld, men også 
etterslep i 
investeringer grunnet 
perioden på Robek. 

- Økonomisk støtte: 50 
mill. kr. 

Engangsstøtte kr 30 mill.
Reformstøtte kr 20 mill.
- FN må vurdere satsene 

på eiendomsskatt opp 
i mot ønsket 
effektivisering, 
driftsnivå og 
investeringsbehov. 

- FN bør beregne rimelig 
innsparingseffekt på 

- I oppstarten vil det være 
eiendomsskatt på 
bolig/fritidsboliger, 
næringseiendom og 
verker/bruk. Satsen på 
verker/bruk skal være 7 ‰. 
De andre satsene skal 
harmoniseres. 

- Kraftinntekter som er 
konsesjonsregulerte til 
bestemte formål skal 
brukes i samsvar med 
gjeldende vedtekter. 
Inntekter for øvrig går inn i 
den nye kommunen

- Fond som ikke har 
særskilte bindinger tilfaller 
fellesskapet

- FN avklarer om kommunen 
skal ha egen 
pensjonskasse eller være 
med i KLP

- Økonomisk støtte: 90 mill. 
kr. 

Engangsstøtte kr 60 mill



Ansatte og arbeidsgiverstrategi
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
Ingen uro blant
vår ansatte.  
Ingen prosesser 
om 
overtallighet/ 
flytting av 
tjenestested

Differensiert 
arbeidsgiversone 
i dag.  7 nye år.

Eide kommune 
er i sone 1a. 
14,1%, fribeløp 
kr 450.000
Næringslivet har 
10,6

- Ingen ansatte skal 
miste jobben som en 
direkte følge av 
opprettelse av den 
nye kommunen. 

- Eventuell 
overtallighet skal 
løses ved naturlig 
avgang eller frivillige 
avtaler. 

- Ingen ansatte skal 
miste jobben som en 
direkte følge av 
opprettelse av en ny 
kommune. 

- Eventuell 
overtallighet skal 
løses ved naturlig 
avgang eller frivillige 
avtaler. 

- Kommunens
arbeidsgiverstrategi lages 
av FN i samarbeid med 
partssammensatt utvalg 

- Ingen ansatte skal sies 
opp som følge av 
etableringen av ny 
kommune 

- Nye/endrede 
arbeidsoppgaver må 
påregnes

- Ansatte skal involveres jfr
gjeldende lov- og 
avtaleverk. 

- Arbeidsmiljølovens 
bestemmelser knyttet til 
virksomhets-
overdragelse skal følges



Fellesnemd (FN)
Eide alene Eide-Fræna Eide-Fræna-Averøy Romsdalsalternativet
Ingen FN.

Fortsatt 
kommunestyret 
som bestemmer.

21 folkevalgte

All makt i Eide

- Sammensetning av FN: 
9 personer fra hver 
kommune. 

- Leder og nestleder 
velges av FN.

- FN skal ansette 
prosjektleder/ 
rådmann etter en 
ekstern 
utlysningsprosess.

- FN nedsetter en komite 
som utarbeider forslag 
til kommunenavn og 
kommunevåpen.

- FN skal gå gjennom 
interkommunale 
samarbeid

- Sammensetning av FN: 7 
personer fra hver 
kommune.

- Leder og nestleder 
velges av FN.

- FN disponerer 
økonomisk støtte fra 
staten. 

- FN skal ansette rådmann 
etter en ekstern 
utlysningsprosess. 

- FN nedsetter en komite 
som skal utarbeide 
forslag til nytt 
kommunevåpen og 
kommunenavn. 

- Sammensetning av FN: 
Aukra, Eide, Gjemnes, 
Midsund og Nesset – 4 
repr., Fræna – 6 repr., 
Rauma – 5 repr. og 
Molde – 10 repr. 

- Leder/ nestleder velges 
av FN. Intensjon om at 
Molde skal ha lederen. 

- FN får oppgaver iht.
§ 26 i inndelingslova

- FN disponerer 
engangsstøtten fra staten 

- FN skal ansette 
prosjektleder/rådmann 

- Det nedsettes et 
partssammensatt utvalg
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