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Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. 

Vedlegg 

1 Invitasjon til å delta i reformprosessen 

2 Forventningsbrev - Kommunereformen i Møre og Romsdal 

Saksopplysninger 
Mandatet for prosessen  
Med brev fra statsråd Sanner til alle ordførere datert 26.08.2014, og med forventningsbrevet fra 
fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 15.10.2014 har kommunene fått en samlet oversikt over 
det som er oppgaver og mandat i kommunereformen, nasjonalt og lokalt.  
Spørsmål om grensejusteringer mellom kommuner og deling av kommuner er spørsmål som 
forutsettes tatt opp i den samme prosessen som nå starter opp. Det kan også legges opp til 
prosesser på tvers av dagens fylkesgrenser.  
 
Fase 1: Oppstartsfase (Høsten 2014) jfr. forventningsbrev datert 15.10.14 fra fylkesmannen. 
 I løpet av høsten skal alle kommunestyrer i Møre og Romsdal ha diskutert og gjort vedtak om 
hvordan de vil kjøre prosessen i sin kommune. Viktige stikkord her er å etablere god dialog med 
innbyggerne, organisasjoner, næringsliv, medarbeidere og tillitsvalgte. Fra fylkesmannen 
poengteres det som spesielt viktig å trekke med og involvere ungdommen. I forarbeidet vil det 
være en fordel at man har samkjørt med aktuelle nabokommuner for sammenslåing, slik at man 
kan ha noen felles milepæler i kommunenes prosessplaner. Vedtaket sendes fylkesmannen innen 
31.12.2014, og Fylkesmannen bevilger kr 200 000 til hver kommune i prosess-støtte på 
bakgrunn av vedtaket. Byene får kr 500 000. (Skjønnsmidler).  
Alle kommuner oppnevner en egen kontaktperson. 
 
Det vises til kommunestyrets vedtak av 23.9.14 i ps-sak 55/14 «Ny kommunereform - 
anmodning fra KS om kommunal deltakelse»: 
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«1. Aure kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for 
lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har 
invitert kommunene til.  
 
2. Aure kommunestyre ber rådmannen utarbeide en plan for gjennomføring av en prosess med 
tanke på å avklare ulike alternativ for Aure kommune i forhold til ny kommune-struktur. Planen 
legges fram for kommunestyret før jul 2014, med mål om å ha gjennomført prosessen fram til 
sommeren 2016.  
 
Det forutsettes at man søker om eksterne midler til prosessen.» 
 
Videre vises til kommunestyrets vedtak av 25.11.14 om styringsgruppe for 
kommunereformprosessen i Aure kommune: 
 
«Prosjekt kommunereform avsluttes våren 2016, når kommunestyret har fattet sitt vedtak om 
eventuell sammenslåing med andre kommune/er.  
 
Fram til dette tidspunkt etableres og fungerer en prosjektorganisasjon. 
  
Til styringsgruppa for prosjekt kommunereform i Aure kommune velges:  
 
Medlemmer:   Varamedlemmer:  
Ingunn Golmen (Sp)  Lars Dromnes (Sp)  
Arnstein Brevik (Ap)  Judith Bjørk (Ap)  
Bjørn Oldervik (Ap)  Hanne Berit Brekken (Ap)  
Lillian Wessel (H)  Leif Gunnar Buhaug (H)  
Erik Vulum (V)  Line Nedresæter (V)  
Magne Vaag (FRP)  Liv Aukan (KrF) 
  
1 representant fra kommunens ungdomsråd  
2 tillitsvalgte  
 
Ved eventuell stemmelikhet har leder av styringsgruppa dobbeltstemme.  
 
Styringsgruppa rapporterer til formannskap og kommunestyre.» 
 
Framdriftsplan 
Det bør utarbeides og vedtas en lokal framdriftsplan som viser de ulike aktivitetene den enkelte 
kommune mener det er riktig og viktig å jobbe med for å kunne svare ut oppgaven med gode 
lokale prosesser og gjøre kommunestyret i stand til å fatte et vedtak om eventuell 
kommunesammenslåing våren 2016. Aktivitetsplana kan og bør justeres etter hvert som 
prosessen går framover, ikke minst i forhold til aktivitetsplanene i de kommuner som det 
innledes samtaler med. Styringsgruppa gis fullmakt til hensiktsmessige tilpasninger i 
framdriftsplana. 
 
I felles formannskapsmøte Kristiansund 22.10.14 hvor alle nordmørskommunene deltok, ble det 
fremmet forslag om en felles tidsplan/milepælsplan for kommunene. Begrunnelsen for dette var 
at kommunene, slik situasjonen er nå, kjører prosessen i ulikt tempo. Dette kan vanskeliggjøre 
den nødvendige samkjøringen.  
Orkide sin behandling av dette avventes.  
 
Innbyggerundersøkelser  
Etter hvert er det flere kommuner som har gjennomført ulike typer innbyggerundersøkelser. 
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Aktuelle spørsmål i en slik spørreundersøkelse kan f. eks være knyttet til hvilke forventinger 
innbyggerne har til det framtidige tjenestetilbudet, hvordan de ser på potensialet for utvikling og 
vekst og hvordan de forholder seg til ulike sammenslåingsalternativ.  

0rkidè vurderer mulighetene for å gjennomføre innbyggerundersøkelser i nordmørskommunene.    

 
 
Framdriftsplan for kommunereformprosessen i Aure kommune 
 
2014 
18.11. Oppnevning styringsgruppe/kontaktperson fylkesmann  
09.12. Prosessvedtak formannskap 
16.12. Prosessvedtak kommunestyre 
31.12. Frist innsending prosessvedtak fylkesmann 
 
2015 
Januar: Folkemøter, orientering om prosessen, hvilke kommuner det er etablert kontakt 
med, meningsutveksling m.m.   
Februar: Innbyggerundersøkelse. Samkjøring med de øvrige Orkidekommuner?  
Mars: Sak til kommunestyre. Hvilke alternativ jobbes det videre med. 
April: Kommunestyrets vedtak legges ut på høring. 
April/mai: Faktainnhenting i det alt vesentlige fra «nykommune.no».  
Juni: Folkemøter. Orientering om de aktuelle alternativ, faktagjennomgang.  
Aug./september: Avklaring med andre aktuelle kommuner. Dette vil være en fortløpende 
prosess som nå har pågått ¾ år.   
Oktober: Folkevalgtopplæring med vekt på kommunereform 
November: Sak til kommunestyre. Vedtak om alternativ som grunnlag for 
folkeavstemming. 
Desember: Folkemøter om alternativene som legges ut til folkeavstemming.  
 
2016 
Februar: Folkeavstemming om valg av kommunestruktur  
Mai: Sak kommunestyre vedtak kommunestruktur 
01.07: Frist innsending vedtak fylkesmann 

 
 
 

Vurdering 
Den foreslåtte framdriftsplana antas å sikre en grundig prosess i kommunen. 

Rådmannens innstilling 
*Framdriftsplan vedtas som skissert ovenfor. Styringsgruppa for kommunereformprosessen gis 
fullmakt til å foreta hensiktsmessige tilpasninger i framdriftsplana.  
*Rådmannen er kontaktperson for kommunereformprosessen i Aure kommune.  
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Behandling i Formannskap - 09.12.2014  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Framdriftsplan vedtas som skissert ovenfor. Styringsgruppa for kommunereformprosessen  
    gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige tilpasninger i framdriftsplana.  
2. Rådmannen er kontaktperson for kommunereformprosessen i Aure kommune.  
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