
Startskuddet har gått for  

kommunereformen 

Et bredt flertall på Stortinget med AP, V, KrF, V, H og FrP sørger for at kom-

munereformen skal gjennomføres. Mindre kommuner skal bli større kommu-

ner og prosessen går fort. Allerede om tre år, fra 1. januar 2018, kan vi 

være en del av en større kommune! 

I Nesset har vi satt reformen høyt på dagsorden. 

For oss handler det om hvilke kommunestrukturer 

som fortsatt vil gi oss gode tjenestetilbud, og som 

best ivaretar våre interesser for vekst og utvikling. 

Greier vi oss best alene, eller må vi slå oss sam-

men med andre? Din mening betyr noe og kommu-

nen arbeider derfor med å tilrettelegge for folkemø-

ter i bygdene, innbyggerundersøkelser og andre 

tiltak som kan fremme god lokal forankring og del-

takelse.   

Mål med kommunereformen 

For å møte framtidens utfordringer og krav til tjenes-

ter fra innbyggerne, kom regjeringen i Kommune-

proposisjonen for 2015 med 4 mål for kommune-

reformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og robuste kommuner 

 Styrke lokaldemokratiet 

Alle kommuner skal kjøre lokale prosesser og utrede 

om det er nødvendig å slå seg sammen med andre 

kommuner for å nå regjeringens mål. I utgangspunk-

tet er det snakk om frivillighet, men det er allerede 

kommet signaler fra regjeringen om at «enkelt-

kommuner ikke skal kunne stanse endringer som er 

ønsket ut fra regionale og nasjonale hensyn». I det 

ligger tvangen. Det er også varslet endringer i inn-

tektssystemet fra 2017, og det er her grunn til å tro 

at små kommuner som ikke vil slå seg sammen med 

andre kan få reduserte inntekter og overføringer fra 

staten. 

Hva har vi gjort? 

Etter initiativ fra Romsdal regionråd (ROR) om videre-

utvikling av det interkommunale samarbeidet i Roms-

dal ble alle kommunene utfordret til å komme med 

forslag til kommunestrukturer som det var ønske om 

å få utredet nærmere. Kommunestyret vedtok i okto-

ber ønske om utredninger av i alt 6 alternativer som 

ble videresendt til ROR. Disse var: 

 Nesset som egen kommune 

 Nesset og Sunndal 

 Nesset, Sunndal og Rauma 

 Nesset, Molde og Sunndal 

 Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma 

 Storkommunen Romsdal 

Varaordfører Janne Merete R. Seljebø og ordfører Ståle Ref-

stie, Sunndal kommune, varaordfører Edmund Morewood og 

ordfører Rolf Jonas Hurlen, Nesset kommune og ass. fylkes-

mann Rigmor Brøste—fra fellesmøte på prestegarden i høst. 

 

 

Et utvidet medlemsmøte i Romsdal regionråd, med 

ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen fra 

hver kommune, prioriterte i møte den 17. oktober 

blant kommunenes mange ønsker og endte opp 

med å utrede 11 ulike alternativer for alle romsdals-

kommunene. Vedtaket var basert på prinsippene om 

konsensus og frivillighet mellom kommunene. Nes-

set ble med i utredningene om Storkommunen 

Romsdal og Nesset/Sunndal. Det kan også være at 

man underveis i prosessen finner andre alternativer. 

 

Mellom Sunndal og Nesset har det i flere år vært et 

godt samarbeid med blant annet felles møter mel-

lom formannskapene. Til høstens fellesmøte med 

temaet kommunereformen var også fylkesmannen, 

representanter fra næringslivet og Ungdommens 

kommunestyre i begge kommunene inviterte. Opp-

summeringen fra møtet bekreftet at det i begge 

kommuner er ønske om å få utredet Nesset/Sunndal 

som et alternativ til ny kommune. 

Hva mener du? 

For at alle skal ha tillit til den lokale prosessen er 

kommunen opptatt av å involvere alle kommunens 

innbyggere for å få fram hva dere mener om kommu-

nereformen og argumenter for og imot aktuelle kom-

munesammenslåinger. Kommunen ønsker derfor alle-

rede nå å komme i kontakt med bygdelag eller andre 

organisasjoner som i løpet av vinteren vil være med 

på å arrangere folkemøter om kommunereformen 

rundt om i bygdene. Så langt det er mulig vil kommu-

nen på disse møtene forsøke å legge fram konkrete og 

objektive fakta for kommunereformen. Alle er vi opp-

tatt av hva vi har, hva vi mister og hva vi får. 

 

Vi er åpne for alle forslag som er med på å få opp 

engasjementet i arbeidet med kommunereformen. 

 

 

Folkemøter og innbyggerundersøkelser er tiltak vi 

ønsker å gjennomføre. En lenke på kommunens 

hjemmeside om 

nyheter om kom-

munereformen 

kan være en ak-

tuell informa-

sjonskanal. En 

facebookside som 

inviterer til debatt 

og dialog om 

kommunerefor-

men kan være en 

annen. 

 

Kom med forslag 

til hvordan vi skal 

bli enda bedre på 

informasjon og 

kommunikasjon i 

denne viktige sa-

ken! Bruk gjerne 

ordførerens e-

post-adresse: 

rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no 

 

Aktuelle nettsider 

Det finnes allerede en rekke nettsider hvor det er 

mulig å tilegne seg ytterligere kunnskap om kommu-

nereformen. Vi vil spesielt anbefale at du starter med 

www.nykommune.no  

 

Andre nettsider kan være: 

www.kommunereformen.no 

www.fylkesmannen.no 

www.distriktssenteret.no 

www.romsdalregionrad.no  
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