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Uttale fra Rauma kommune vedrørende søknad om grensejustering
mellom Vestnes og Rauma kommuner
Vi viser deres brev datert 14.05.18 angående uttale fra Rauma kommune vedrørende
søknad om grensejustering. Saken har blitt behandlet av Rauma kommunestyre som har
fattet følgende vedtak:

20.06.2018 Kommunestyret
KS - 51/2018 VEDTAK:
Rauma kommune går i mot en grensejustering med den begrunnelse at dette vil kunne svekke
grunnlaget for tjenester i resten av kommunen. Færre innbyggere vil særlig utfordre
tjenestetilbudet lokalt på sørsida i Rauma kommune.
Det forutsettes en grundig prosess før det tas en beslutning om grensejustering for
Vågstranda.
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Søknad om grensejustering mellom Vestnes og Rauma kommuner uttalelse fra Rauma kommune
20.06.2018 Kommunestyret
KS - 51/2018 VEDTAK:
Rauma kommune går i mot en grensejustering med den begrunnelse at dette vil kunne svekke
grunnlaget for tjenester i resten av kommunen. Færre innbyggere vil særlig utfordre
tjenestetilbudet lokalt på sørsida i Rauma kommune.
Det forutsettes en grundig prosess før det tas en beslutning om grensejustering for
Vågstranda.

Tillegg til innstilling foreslått av Talberg, Ole Kjell:
Det forutsettes en grundig prosess før det tas en beslutning om grensejustering for
Vågstranda.
Votering:
Innstillingen vedtas med 26 stemmer for og 1 stemme imot.
Tilleggsforslag fra representanten Ole Kjell Talberg (Sp) vedtas med 25 stemmer for og 2
stemmer imot.
Innstilling til vedtak fra Formannskapet - 06.06.2018:
Rauma kommune går i mot en grensejustering med den begrunnelse at dette vil kunne
svekke grunnlaget for tjenester i resten av kommunen. Færre innbyggere vil særlig utfordre
tjenestetilbudet lokalt på sørsida i Rauma kommune.

Tidligere gjennomførte behandlinger:
06.06.2018 Formannskapet
FS - 53/2018 VEDTAK:
Rauma kommune går i mot en grensejustering med den begrunnelse at dette vil kunne
svekke grunnlaget for tjenester i resten av kommunen. Færre innbyggere vil særlig utfordre
tjenestetilbudet lokalt på sørsida i Rauma kommune.

Tilleggsforslag foreslått av Solheim, Ellinor Torsgård:
Kommunestyret ber fylkesmannen om å foreta ei objektiv spørreundersøkelse før saka blir
oversendt til departementet. Innbyggjarane sine synspunkt bør ileggast stor vekt i den
endelege tilrådinga.

Votering:
Rådmannens innstilling vedtas enstemmig.
Tilleggsforslag fra representanten Ellinor Torsgård Solheim (Sp) fikk 2 stemmer for og 7
imot, forslaget falt.

Rådmannens innstilling:
Rauma kommune går i mot en grensejustering med den begrunnelse at dette vil kunne svekke
grunnlaget for tjenester i resten av kommunen. Færre innbyggere vil særlig utfordre
tjenestetilbudet lokalt på sørsida i Rauma kommune.

Saksopplysninger:
Rauma kommune er i brev fra fylkesmannen datert 14.05.18 bedt om å uttale seg til søknad
om grensejustering mellom Vestnes og Rauma kommuner. Vågstranda Vel søker i brev til
fylkesmannen datert 27.06.16 om ei grensejustering av grunnkretsene Hjelvik og Våge fra
Rauma kommune til Vestnes kommune. Frist for uttalelse fra kommunen er 1. juli 2018.
Historikk

Rauma kommune omfatter Romsdalen fra fylkesgrensa mot Oppland til Raumas munning i
Romsdalsfjorden, likeledes områdene omkring indre del av fjorden og dens korte utløpere
Rødvenfjorden, Innfjorden og Isfjorden, samt fjelltraktene omkring.
Rauma kommune er i areal en av fylkets største kommuner og grenser til Nesset i nordøst og
øst, Lesja og Skjåk i Oppland i sør og Norddal, Stordal og Vestnes i vest. Raumas nordgrense
mot Molde går i Romsdalsfjorden/Langfjorden. Det aller meste av bosettningen på 7 500
innbyggere ligger langs Romsdalsfjorden og sidefjordene, særlig rundt utløpet av Rauma elv
der administrasjonssenteret Åndalsnes med 2 500 innbyggere ligger.
Rauma kommune ble opprettet 1964 ved sammenslåing av (de tidligere kommunene i indre
Romsdal) Grytten, Voll, Eid og Hen, samt områdene sør for Romsdalsfjorden/Langfjorden av
Veøy kommune.
Det aktuelle området som nå søker om grensejustering er det tidligere området av Veøy
kommune sør for Romsdalsfjorden, og som de siste 54 årene har vært Rauma kommune sin
grense mot Vestnes kommune.
Aktuell situasjon
Når nye samferdselsprosjekt etableres åpner det opp for å knytte regionene sterkere sammen i
felles bo- og arbeidsmarked. Dette er en sentral og ønsket politikk for å bidra til å skape
regional utvikling. Det er derfor helt naturlig (og tilsikta) at innbyggerne benytter seg av de
muligheter som ligger i kortere reisetid. Dette gjelder arbeid, bolig, handel, tjenester,
kulturtilbud m.m. og skjer på tvers av kommunegrenser over det ganske land.
Rauma kommune har respekt for at innbyggere i Hjelvik og Våge krets (Vågstranda) ønsker
ei grensejustering. Selv om innbyggere i det aktuelle området ønsker en grensejustering, er det
tungtvegende moment som taler imot.

Tjenesteaspektet
Det går frem av rundskriv til inndelingslova at lova ikke sier noe om hvor stor vekt en skal
legge på ulike moment i en grensejusteringssak, videre at alle relevante argument i saken bør
vurderes.
Inndelingslova § 10 er etter ordlyden avgrensa til innbyggere i «det aktuelle området». Det
går videre frem av rundskriv til lova at en sak som bare vedkommer en liten del av kommunen
kan få ringvirkninger langt utenfor området saken gjelder.
I samfunnsplanen for Rauma kommune 2014 – 2025 og økonomiplanen for 2018- 2012
fremgår satsingen i våre bygdeområder. Måndalen, Innfjorden og Vågstranda utgjør
bygdeområdet på sørsida av Romsdalsfjorden, med Måndalen som bygdesenter.
I Måndalen er det under oppstart bygging av et nytt bo- og omsorgssenter, samtidig med at det
er under planlegging ny barne- og ungdomsskole. På sørsida i kommunen bor det vel 1600
innbyggere der 460 av innbyggerne (28%) sogner til Vågstranda. Rauma kommune har
planlagt og dimensjonert tilbuda sine innenfor barnehage, skole og omsorg ut fra den
kommunestrukturen som gjelder i dag. En grensejustering med avskaling av innbyggere i en

mindre del av kommunen kan derfor få konsekvenser for utviklingen av tjenestetilbudet
innenfor et større område i kommunen. Som eksempel er 18 av de 42 elevene ved
ungdomsskolen i Måndalen hjemmehørende på Vågstranda, dvs. 43%. Vågstranda sine
innbyggere er en viktig del av grunnlaget for Rauma kommune sin utvikling av bygdeområdet
på sørsida av Romsdalsfjorden.
Når det gjelder fysisk avstand til kommunesenteret er dette i dag av mindre betydning enn
tidligere. Utviklinga går i retning av mere digitale offentlige tjenester og mindre besøkende på
rådhuset. For enkelte helsetjenester er det dessuten fritt valg på tvers av kommunegrenser.
Dette har det vært tradisjoner for i Rauma. Etter mange år er det også på plass god og
rassikker veg på E 136 mellom Vågstranda og Åndalsnes.
Økonomiske konsekvenser
Ei grensejustering vil ha økonomiske konsekvenser for Rauma i form av lavere frie inntekter,
bortfall av skatteinntekter og tapt inntektskilde i havbruksfondet. Det er usikkert hvor store
konsekvensene er, og selv om kommunen mister inntekter vil den også få færre utgifter.
Annet
Både i forbindelse med etablering av bompengefinansiering av Vågstrandstunnelen og
diskusjonenene omkring skolestruktur har det naturlig nok vært et stort engasjement blant
innbyggerne i de berørte bygdene, og en kan ikke se bort fra at dette har vært medvirkende
momenter for initiativet om grensejustering. Disse momentene er likevel av en slik karakter at
de ikke kan innvirke på konklusjonen i denne saka.

Konklusjon
Formålet med delingslova er at «endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til å
skape formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande tenester
og forvaltning».
Rauma kommune går i mot en grensejustering fordi dette vil kunne svekke grunnlaget for
tjenester i resten av kommunen. Færre innbyggere vil særlig utfordre tjenestetilbudet lokalt på
sørsida i Rauma kommune.

Vedlegg:
Søknad om grensejustering mellom Vestnes og Rauma kommunar - oversending fra
fylkesmannen
Søknad om grensejustering frå Vågstranda Vel
Brev til Fylkesmannen i Møre og Romsdal

