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Kommunereform - oppnevning av forhandlingsutvalg 

Saksopplysninger 

Nordmøre regionråd la fram vedlagt notat på sin samling av alle formannskapene på 

Nordmøre den 31.08.15. Notatet omhandler framdrift i arbeidet med kommunereformen og 

innhold i sonderinger/ forhandlinger. 

 

Det pågår nå utredninger om kommunereformen på Nordmøre, i regi av Telemarksforskning. 

2 av 4  tematiske delrapporter er lagt fram. 15 strukturalternativer er under utredning, og noen 

av disse strekker seg på tvers av fylkesgrensen til Sør Trøndelag. Tingvoll kommune deltar i 

5 strukturalternativer som er vedtatt av kommunestyret. Dette er: 

Tingvoll som egen kommune, Nordmøre som en kommune, to alternativer på Ytre Nordmøre 

( 4 eller 7 kommuner) og Sunndal/ Tingvoll/ Nesset.  

Det er også foretatt en innbyggerundersøkelse i juni 2015 som formannskapet har fått 

presentert. Resultatet ligger på kommunens hjemmeside, sammen med de to delrapportene.  

 

Det er planlagt en « avskalling» av alternativer etter at de siste to delrapportene fra 

Telemarksforskning er lagt fram i felles kommunestyremøte for Nordmøre i begynnelsen av 

november, og påfølgende eget kommunestyremøte samme måned.  

 

For å sikre framdrift i arbeidet blir hver kommune bedt om å oppnevne et forhandlingsutvalg 

som kan møte ulike strukturalternativer til dialog. Det er anbefalt at forhandlingsutvalget 

består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, en hovedtillitsvalgt og rådmannen. Mandat 

for forhandlingsutvalget og tilbakemelding til kommunestyret må bestemmes. Det er lagt 

fram et notat fra Orkide om tema som forhandlinger bør inneholde. 

 

Arbeidet med kommunereformen har et høgt tempo. Det er bestemt av Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal at kommunene i fylket skal ta beslutning om evt. sammenslåing innen 01.07.16. 

Kommunestyret i Tingvoll har bestemt at det skal være en rådgivende folkeavstemming om 

spørsmålet i løpet av februar 2016. I notatet til orkide er det anslått at folkeavstemminger vil 

skje nærmere april måned pga av stram framdriftsplan. Det er ønskelig at disse 

folkeavstemmingene er koordinert i tid, og rådmannen foreslår at Tingvoll kommune endrer 

tidspunkt for lokal rådgivende folkeavstemming til april 2016. 



Vurdering 

 

 

 

Økokommunevurdering: 

Dersom innstillingen vedtas, vil denne saken ha 

positiv   Evt. merknader: 

nøytral x  

negativ   
   

effekt på kommunens arbeid som økokommune. 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret i Tingvoll oppnevner følgende forhandlingsutvalg i arbeidet med 

kommunereform på Nordmøre: 

 Ordfører 

 Varaordfører 

 Gruppeleder for opposisjonens største parti 

 En hovedtillitsvalgt 

 Rådmann 

 

2. Mandat og tema for forhandlinger framgår av Orkide sitt notat vedlagt denne saken. 

Forhandlingene starter opp umiddelbart.  

3. Kommunestyret skal ha informasjon på hvert kommunestyremøte i 

forhandlingsperioden om arbeidet. 

4. Forhandlingsutvalget har ingen besluttende myndighet. 

5. Forhandlingsresultat skal legges fram for formannskapet og kommunestyret før lokal 

rådgivende folkeavstemming. 

6. Kommunestyret bestemmer strukturalternativ for lokal rådgivende folkeavstemming 

7. Lokal rådgivende folkeavstemming om kommunereformen i Tingvoll avholdes i april 

2016. 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 01.10.2015  

Peder Hanem Aasprang, Sp la fram følgende forslag: 

 

Saken utsettes. 

 

Det ble stemt over forslaget: 

12 stemmer for at saken utsettes og 13 stemte imot utsetnings forslaget. 

 

Anne-Kristin Løes, Ap la fram forslag til følgende endring i rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret i Tingvoll oppnevner følgende sonderingsutvalg i arbeidet med 

kommunereform på Nordmøre: 



 Ordfører 

 Varaordfører 

 Gruppeleder for opposisjonens største parti 

 En hovedtillitsvalgt 

 Rådmann 

 

2. Tema for sonderingene framgår av Orkide sitt notat vedlagt denne saken. 

Sonderingene starter opp umiddelbart.  

3. Kommunestyret skal ha informasjon på hvert kommunestyremøte i 

forhandlingsperioden om arbeidet. 

4. Sonderingsutvalget har ingen besluttende myndighet. 

5. Forhandlingsresultat skal legges fram for formannskapet og kommunestyret før lokal 

rådgivende folkeavstemming. 

6. Kommunestyret bestemmer strukturalternativ for lokal rådgivende folkeavstemming 

7. Lokal rådgivende folkeavstemming om kommunereformen i Tingvoll avholdes i april 

2016. 

8. Styringssignaler for sonderingsutvalget behandles på kommunestyret sitt møte den 

29.10.15. 

 

Det ble stemt alternativ over innstilling og forslaget, hvor forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Tingvoll oppnevner følgende sonderingsutvalg i arbeidet med 

kommunereform på Nordmøre: 

 Ordfører 

 Varaordfører 

 Gruppeleder for opposisjonens største parti 

 En hovedtillitsvalgt 

 Rådmann 

 

2. Tema for sonderingene framgår av Orkide sitt notat vedlagt denne saken. 

Sonderingene starter opp umiddelbart.  

3. Kommunestyret skal ha informasjon på hvert kommunestyremøte i 

forhandlingsperioden om arbeidet. 

4. Sonderingsutvalget har ingen besluttende myndighet. 

5. Forhandlingsresultat skal legges fram for formannskapet og kommunestyret før lokal 

rådgivende folkeavstemming. 

6. Kommunestyret bestemmer strukturalternativ for lokal rådgivende folkeavstemming 

7. Lokal rådgivende folkeavstemming om kommunereformen i Tingvoll avholdes i april 

2016. 

8. Styringssignaler for sonderingsutvalget behandles på kommunestyret sitt møte den 

29.10.15. 

 

 


