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Saksopplysninger 

Formannskapet vedtok 20.01.15 framdriftsplan for arbeidet med kommunereform i Tingvoll. 

I dette formannskapet skal ein behandle oppgaver til dei nye kommunane, og tema for 

folkemøtene. 

I samråd med ordføraren er det bestemt at vi skal ha folkemøter om kommunereform i 

Tingvoll slik: 

Straumsnes  17. mars kl 19.00 – 21.30 

Tingvollvågen 18. mars kl 19.00 – 21.30 

Meisingset  19. mars kl 19.00 – 21.30 

 

Vurdering 

Rådmannen foreslår at vi tek opp følgjande tema: 

 Rammene staten har lagt for kommunereforma – nasjonalt og regionalt 

 Arbeid på Nordmøre i regi av Orkide 

 Arbeid med reformen i Tingvoll kommune  

 Kriterier for god kommunestruktur  og oppgaver i dei nye kommunane Jfr ekspertutvalg og 

KS sitt hovedstyre  

 Det geografiske rommet – kven er det evt. aktuelt for Tingvoll å slå seg saman med – prosess 

i plenum 

 Verknader av ei kommunereform for Tingvoll. 

 

 

Økokommunevurdering: 

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 



positiv   Evt. merknader: 

nøytral x  

negativ   
   

effekt på kommunens arbeid som økokommune. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet vedtar å ta opp følgjande tema på dei tre folkemøtene om kommunereforma: 

 Rammene staten har lagt for kommunereforma – nasjonalt og regionalt 

 Arbeid på Nordmøre i regi av Orkide 

 Arbeid med reformen i Tingvoll kommune  

 Kriterier for god kommunestruktur  og oppgaver i dei nye kommunane Jfr ekspertutvalg og 

KS sitt hovedstyre  

 Det geografiske rommet – kven er det evt. aktuelt for Tingvoll å slå seg saman med – prosess 

i plenum 

 Verknader av ei kommunereform for Tingvoll. 

 

Behandling i Formannskapet - 17.02.2015  

 

Det ble stemt over innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapet vedtar å ta opp følgjande tema på dei tre folkemøtene om kommunereforma: 

 Rammene staten har lagt for kommunereforma – nasjonalt og regionalt 

 Arbeid på Nordmøre i regi av Orkide 

 Arbeid med reformen i Tingvoll kommune  

 Kriterier for god kommunestruktur og oppgaver i dei nye kommunene Jfr 

ekspertutvalg og KS sitt hovedstyre  

 Det geografiske rommet – kven er det evt. aktuelt for Tingvoll å slå seg saman med – 

prosess i plenum 

 Verknader av ei kommunereform for Tingvoll. 

 

 

 

 

 


