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Møteinnkalling 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 14.01.2015 

Tidspunkt: 16:00 – 18:00 

 

NB! Merk tidspunkt for møtet 

 

 

Daglig leder i ROR, Britt Rakvåg Roald, orienterer om sjukehussaken og om arbeidet med 

kommunereformen. 

 

 

Følgende sak vil bli ettersendt: Nesset Kraft AS – kommunal garanti på lån 

 

 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 
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Molde 5. januar 2015 
 
Til 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen  
v/leder Martin Kolberg 
Stortinget 
0026 Oslo 
 
 
 
 

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal – prosessen 

Prosessen frem til Helseminister Bent Høies beslutning om tomt for nytt felles akuttsykehus for 
Nordmøre og Romsdal har - som ventet – ført til sterke følelser og mange spekulasjoner. Det 
har fremkommet sterke beskyldninger om «urent» spill og brudd på Helseforetaksloven. 
Romsdal Regionråd mener helseministeren har redegjort grundig og godt om sin eierstyring 
knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. På dette grunnlaget mener vi at komiteen kan 
ta redegjørelsen til etterretning. 
 
Kontroll og konstitusjonskomiteen er kjent med at tomtevalget har en lang forhistorie. Kort kan 
nevnes sterke politiske løfter - spesielt i Stortingsvalgkampen 2009 - om nytt sykehus i Molde 
til erstatning for et nedslitt sykehus fra 1960. Etter stortingsvalget valgte daværende 
helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen å stoppe dette prosjektet ved å la være å godkjenne 
konseptrapporten for nytt sykehus i Molde. Helseministeren valgte samtidig å slå sammen de 2 
helseforetakene, Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF, med virkning fra 
1.7.2011. Dette ledet frem til vedtak i desember 2012 om nytt felles akuttsykehus i Nordmøre 
og Romsdal plassert på en akse mellom Hjelset i Molde kommune og Frei i Kristiansund 
kommune. 
 
Etter at sykehusene gikk over til statlig eie i 2002, har det samme lovverket som nåværende 
statsråd er underlagt, vært gjeldende. Dersom komiteen skulle ønske å åpne sak rundt 
helseminister Bent Høie sin eierstyring i denne saken, mener vi at komiteen også bør se på 
hvordan tidligere statsråder har forstått og praktisert Helseforetaksloven.   
 
Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar med vårt innspill i et evt videre arbeid med 
saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Romsdal Regionråd 
 
Torgeir Dahl (sign) 
Styreleder 

                                                            



Hei!

Denne må også bli med som referatsak til kommunestyremøtet den 14. januar.

Rolf Jonas Hurlen
Ordfører Nesset kommune
Mobil 901 46 076 Tlf 71 23 11 21
www.nesset.kommune.no
rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Dahl Torgeir [mailto:Torgeir.Dahl@molde.kommune.no]
Sendt: 5. januar 2015 15:36
Til: 'bernhard. riksfjord@aukra. kommune. no'; 'einar. oien@midsund. kommune. no'; Geir Inge Lien; Lars Olav Hustad; 
Rolf Jonas Hurlen; Ove Silseth; nils.johan.gjendem@fraena.kommune.no; Britt Rakvåg Roald
Emne: Romsdal Regionråd - til Kontroll- og konstitusjonskomiteen januar 2015

Hei gode ordførerkolleger. Det er en krevende start på nyåret. Oversendes brev fra ROR til Kontroll og 
Konstitusjonskomiteen fra ROR. Det ser ut til at flertallet i komiteen ønsker å gå videre i denne saken. Vi i ROR mener 
fortsatt at helseministeren har svart ut saken gjennom sin grundige redegjørelse til komiteen. Men dersom de likevel 
ønsker å gå videre, må det være greit at også tidligere helsestatsråders praktisering an Helseforetaksloven blir etterprøvd. 
Siden møtet i komiteen er i morgen ble det nødvendig å overlevere brevet i dag. Kanskje kan dette bidra til at et flertall 
velger å avslutte saken nå. Kan dere sørge for at dette blir kommunisert videre til rådmennene?
Torgeir D

Sendt fra min iPad
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Saken var behandlet i Plan- og økonomiutvalget i møte 01.12.2014 som sak 137/2014 og i 
kommunestyret i møte 15.12.2014 som sak 50/2014.

Vedlagt følger saken med fullstendig saksgang; saksutredning, forslag til vedtak og endelig 
vedtak.

   Med vennlig hilsen

Geir Tore Vestad
    Rådgiver/Næringskonsulent

Fræna kommune

Rådmannens stab

Mob: 92838783 | Tlf.dir.: 71268110  | Adr.: Rådhuset, 6440 ELNESVÅGEN
Hjemmeside | Kommune TV | Om Fræna kommune
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Fræna kommune  

Rådmann 

 

 

 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Fræna kommune, 6440 Elnesvågen Kommunehuset 712 68 100  

E-post:   Telefaks Org.nr 

postmottak@frana.kommune.no www.frana.kommune.no 712 68 199  
15:16:05 

GassROR 

Holmsundet 4 

6480  AUKRA 

 

 

 

 

Melding om vedtak 

 
Dykkar ref:   Vår ref Saksbehandlar Dato 
 2011/1401-10 Geir Tore Vestad 23.12.2014 

 

GassROR IKS - utvidelse med kommunene Nesset, Rauma og Vestnes 

 

Fræna kommune handsama saka Plan- og økonomiutvalet i møte 01.12.2014 som sak nr. 

137/2014 og i kommunestyret i møte 15.12.2014 I SAK 50/2014 og gjorde føljande samrøystes 

vedtak: 
Fræna kommune godkjenner at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes blir opptatt som nye eiere i 

GassROR IKS under fø1gende betingelser: 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp som de 

øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. Det gir de 9 

eierkommunene/fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige bidragene blir i henhold til 

gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer.  

3. Utkast til Selskapsavtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget som styret fremmet og 

godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om å bli medeiere i GassROR 

IKS.» 

 

Vedlagt følgjer sakspapira med vedtak i saken. 

 

 

Med helsing 

 

 

 

Geir Tore Vestad 

Næringskonsulent 
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Kopi til: 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Aukra kommune Rådhuset 6480 AUKRA 

Eide kommune Kommunehuset 6490 EIDE 

Midsund kommune  6475 MIDSUND 

Vestnes kommune Rådhuset 6390 VESTNES 

Nesset kommune  6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

Rauma kommune Rådhuset 6300 ÅNDALSNES 

Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshusa 6404 MOLDE 
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Fræna kommune Arkiv: S80 

Arkivsaksnr: 2011/1401-8 

Sakshandsamar:  Geir Tore Vestad 

 

 

Saksframlegg 

 

Utval Utvalssak  Møtedato 

Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 137/2014 01.12.2014 

Kommunestyret i Fræna 50/2014 15.12.2014 

 

GassROR IKS - utvidelse med kommunene Nesset, Rauma og Vestnes 

 

Vedlegg 

1 Godkjenning utvidelse GassROR IKS - brev til eierkommunene 

2 Ny selskapsavtale GassROR IKS 2014 

3 Signert protokoll rep.møte 3.10.14 

 

 

 

 

Saksopplysningar  

Representantskapet i GassROR IKS har i møte 3.10.2014 besluttet å anbefale sine eiere, 

kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde og Møre og Romsdal fylkeskommune, om å 

gi samtykke til at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes blir opptatt som nye eiere i selskapet 

med følgende vedtak: 

Representantskapet anbefaler eierne av GassROR IKS, kommunene Aukra, Midsund, Molde, 

Fræna, Eide og Møre og Romsdal fylkeskommune om a gi samtykke i at kommunene Nesset, 

Rauma og Vestnes blir opptatt som nye eiere i selskapet. Betingelsene for medeierskap er: 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp 

som de øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. 

Det gir de 9 eierkommunene /fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige 

bidragene blir i henhold til gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets Ieder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer. 

3. Utkast til Selskapsavtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget som styret fremmet 

og godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om a bli medeiere i 

GassROR IKS.  
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Selskapsavtale (vedtektene) for GassROR IKS krever at alle eierne må være enige for at nye 

kommuner skal bli medeiere. GassROR ber om at eierne av selskapet foretar en formell 

behandling av saken og gir tilbakemelding om det gis samtykke i at kommunene Nesset, Rauma 

og Vestnes blir opptatt som nye eiere. 

 

Vurdering 

I de fleste sammenhenger er det naturlig å se Romsdalsregionen som en naturlig, felles bo- og 

arbeidsmarkedsregion, og samarbeidet, både politisk og administrativt, følger naturlig disse 

fogderigrensene med tillegg av Eide og Gjemnes i mange sammenhenger.  Skal 

Romsdalsregionen vokse og bli en foretrukket region for bosetting, etableringer, tilflyt av 

kompetent arbeidsklaft etc, vil det uten tvil være fordelaktig å samle "alle gode krefter" i hele 

Romsdalsregionen. Vår region har historisk hatt en god utvikling, som naturlig nok har skutt 

skikkelig fart etter vedtaket om gassilandføringa på Nyhavna. Det ligger også et stort framtidig 

potensiale for videre utvikling i regionen i kjølvannet av Ormen og som er resultat av at Nyhavna 

også har fått status som Gassknutepunkt for flere felt. Dette tilsier at det interkommunale 

samarbeidet må videreutvikles og styrkes.  

 

Gjennom etablering av GassROR IKS, som kom i stand med basis i Ormen Lange etableringa, 

har det blitt stilt midler til disposisjon til viktige formål som har styrket regionen. Av tiltak, som 

GassROR IKS har bidratt økonomisk i, kan eksempelvis nevnes rullebaneforlengelse på Molde 

Lufthavn Årø, Langfjordtunnelen AS, Møreaksen, fiskerihavnutvikling i Fræna, Ergansenteret 

o.s.v. Dette er alle tiltak, som på ulikt vis, er viktig for å styrke og videreutvikle regionen som 

helhet. Det vil være naturlig at hele Romsdalsregionen får anledning til å bidra i dette 

fellesprosjektet og på den måten vil et GassROR IKS, som omfatter alle Romsdalskommunene, 

være et godt og tjenlig redskap. 

 

Rådmannen ser det derfor naturlig at de 3 gjenværende Romsdalskommunene blir invitert inn i 

GassROR IKS på de vilkår som representantskapet i GassROR IKS her legger opp til. 

 

Rådmannens tilråding: 

Fræna kommune godkjenner at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes blir opptatt som nye eiere 

i GassROR IKS under fø1gende betingelser: 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp 

som de øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. 

Det gir de 9 eierkommunene/fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige 

bidragene blir i henhold til gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer.  

3. Utkast til Selskapsavtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget som styret fremmet 

og godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om å bli medeiere i 

GassROR IKS.» 
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Behandling i Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune - 01.12.2014  

 

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

 

Fræna kommune godkjenner at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes blir opptatt som nye eiere 

i GassROR IKS under fø1gende betingelser: 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp 

som de øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. 

Det gir de 9 eierkommunene/fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige 

bidragene blir i henhold til gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer.  

3. Utkast til Selskapsavtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget som styret fremmet 

og godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om å bli medeiere i 

GassROR IKS.» 

 

 

 

 

 

Behandling i Kommunestyret i Fræna - 15.12.2014  

 

Plan og Økonomiutvalet si tilråding vart samrøystes vedteke. 

 

Vedtak: 

 

Fræna kommune godkjenner at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes blir opptatt som nye eiere 

i GassROR IKS under fø1gende betingelser: 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp 

som de øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. 

Det gir de 9 eierkommunene/fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige 

bidragene blir i henhold til gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer.  

3. Utkast til Selskapsavtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget som styret fremmet 

og godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om å bli medeiere i 

GassROR IKS.» 

 

 

 



Møre og Romsdal fylkeskommune - Fylkestinget 

Felles krav om utvidet 2 ferge periode i fergesambandet 

Sølsnes-Åfarnes  

 

 
Vi ser nå en dramatisk økning i gjenstående biler på sambandet Sølsnes- Åfarnes, hittil i år 
(tall ut oktober 2014) har det vært 40 % økning i gjenstående biler. Nærmere 1800 
personbilenheter (pbe) i juli og 1600 pbe i september var gjenstående. 
 
Sambandet Sølsnes – Åfarnes er ett av sambandene i fylket med sterkest trafikkvekst: økning 
på 6 % pr oktober 2014. 
 
Fergesambandet er det tredje største fylkessambandet og det 14. største målt i ÅDT ( 
årsdøgnstrafikk)  i landet –  og er ett at svært få  i sin størrelse og strekning som bare 
trafikkeres av en ferge.  
 
Av de 20 største sambandene i landet er Sølsnes- Åfarnes det sambandet som har klart 
størst andel tungtrafikk, med nærmere 20 % tungtrafikk. Sambandet er eksportveien for 
næringslivet til /fra Molderegionen, det viser andelen tungtrafikk. 
 
 
I dag trafikkeres sambandet av en ferge hele året på 100 pbe og to ferger i perioden 15. juni 
– 28 august.  Utviklingen for gjenstående bilder viser følgende: 
  

år Gjenstående 
pbe 

2010 13247 

2011 11217 

2012 4192 

2013 6742 

2014 9000 

 

 

 

Fra 2012 ble det satt i økt sommerkapasitet med ferge nr to som hadde en kapasitet på 35 
pbe.  I 2014 satte Fjord1 inn en betydelig større ferge (80 pbe) enn kravet i kontrakten som 
er 60 pbe.   Dette har medført at gjenstående biler er lavere enn det som hadde vært 
situasjonen om ikke Fjord1 satte inn økt kapasitet. På tross av dette steg andelen 
gjenstående biler betydelig.  
 
Den store mengden gjenstående biler medfører kaotiske trafikksituasjoner ved fergekaiene 
på Sølsnes og Åfarnes. Ingen av disse er dimensjonert for å håndtere så store mengder.  
 
Den dokumenterte utviklingen viser øking i gjenstående biler, store problem på landsiden og 
et dårlig tilbud til de reisende. Konsekvensene av stenging av Fannefjordtunnelen på 



kveld/natt fra januar 2015 er usikker, men en kan forvente økt trafikk innenfor åpningstiden 
0600-1800, spesielt for næring/ tungtrafikk. Dette kan føre til ytterligere økt gjenstående 
biler og problem med trafikkavviklingen. 
 
Alle de ovennevnte forholdene viser at en ikke kommer utenom å sette inn en ekstraferge, 
med nok kapasitet, på sambandet i lengre periode enn en gjør i dag. 
 
Vi forventer at Møre og Romsdal fylkeskommune tar våre signal på alvor og sikrer at 
næringslivet får fram sine varer og at innbyggerne kommer til og fra arbeid gjennom et 
styrket fergetilbud. 
 

 

Molde 05.01.15 

Med vennlig hilsen 

 

 
Torgeir Dahl   Geir Inge Lien    Einar Øien 
Molde kommune     Vestnes kommune   Midsund kommune 
         sign    sign    sign 
 
Lars Olav Hustad  Bernhard Riksfjord  Rolf Jonas Hurlen 
Rauma kommune  Aukra kommune  Nesset Kommune 
         sign    sign    sign 
 
 
Nils Johan Gjendem  Ove Silseth 
Fræna Kommune  Eide kommune 
         sign    sign     
 
 
Ulrik Molton   Gunnar Kvalsund  Roald Fiksdal 
Nesset Næringsforum AS Midsund Næringsforum Vestnes Næringsforum 
         sign    sign    sign 
 
 
Anne Helen Rødal  Helene Rødseth  Steinar Melbø 
Fræna Næringsforum AS Nordveggen AS  Aukra Næringsforum 
         sign    sign    sign 
 
 

Marit Eide   Britt Flo 
Eide Næringsforum AS Molde Næringsforum  
         sign    sign     
 

*Alle tall det er referert til er fra Fjord 1 og den offentlige fergestatistikken 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Elisabeth Torkildsen 

 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

 

 

Kommunene 

Fylkeskommunene  

Fylkesmannsembedene  

Justisdepartementet 

NKRF 

     

 

 

 

     

Deres ref Vår ref Dato 

 -    19.12.2014 

 

Sanksjon og ikrafttredelse av endringer i kommuneloven og offentleglova  

 

I statsråd i dag, 19. desember 2014, sanksjonerte Kongen endringene i kommuneloven 

og offentleglova som Stortinget vedtok 2. desember 2014. Lovendringene trer i kraft 1. 

januar 2015.  

Endringene i kommuneloven gjelder § 39 a om innbyggerforslag og § 78 nr. 7 om 

revisors taushetsplikt. Endringen i offentleglova § 5 annet ledd innebærer  at det gis 

mulighet for utsatt innsyn i foreløpige revisorrapporter. I det følgende gir vi en 

kortfattet beskrivelse av endringene. For øvrig er det lenket til utfyllende informasjon 

om lovendringene (lovproposisjonen og lovvedtaket) sist i dette brevet. 

Innbyggerforslag 

I medhold av kommuneloven § 39 a kan innbyggere fremme forslag til kommunestyret på 

visse vilkår. Det har hittil ikke vært spesifisert i loven hvilket organ som skal ta stillingen til 

om forslagene skal avvises. Endringen innebærer at kommunestyret selv må treffe avgjørelse 

om et innbyggerforslag skal avvises. I tillegg skifter ordningen navn fra innbyggerinitiativ til 

innbyggerforslag. 

 

Revisors taushetsplikt 

Endringen i kommuneloven § 78 nr. 7 om revisors taushetsplikt innebærer at revisor nå skal 

omfattes av forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt. Slik 

bestemmelsen har vært frem til nå, har revisor hatt taushetsplikt om alt vedkommende har fått 

kjennskap til under utførelsen av sitt oppdrag. Forvaltningsloven har en balansert avveining 

mellom beskyttelsesverdige og ikke-beskyttelsesverdige opplysninger, og sikrer at revisor har 

taushetsplikt om det som er nødvendig.  



Side 2 

 

 

Utsatt innsyn i foreløpige revisjonsrapporter 

Endringen i offentleglova § 5 annet ledd gir en ny hjemmel i offentleglova  slik at det blir 

mulig å utsette offentlig innsyn i foreløpige revisjonsrapporter inntil den endelige rapport 

foreligger. Endringen innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten i revisjonsrapporter; 

det er kun tidspunktet for når en kan få innsyn som endres.  

 

Lovproposisjonen finnes her:  

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-113-L-20132014/id761455/ 

 

Innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen finnes her:  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/ 

 

Og lovvedtakene finnes her:  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-

2015/vedtak-201415-006/ 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-

2015/141202/ 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Halvorsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Elisabeth Torkildsen 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 

  
 

Navn Adresse Postnr  Poststed 

 

 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Prop-113-L-20132014/id761455/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-048/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-2015/vedtak-201415-006/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2014-2015/vedtak-201415-006/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/141202/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2014-2015/141202/
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 5/14 

Møtedato: 08.12.2014 

Tid: kl. 13.00 – kl. 14.50 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 29/14 – 35/14 

Møteleder: Paul E. Nauste, leder (Ap) 

Møtende medlemmer: Lars Myrset, nestleder (Frp) 

 

Forfall: 

Vigdis Fjøseid (Ap) 

Ingen 

Ikke møtt: Ingen 

Møtende vara: Ingen 

Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, rådgiver 

Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Av øvrige møtte: Liv F. Husby, rådmann (under sak 31/14 – 35/14) 

Rolf Jonas Hurlen, ordfører 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. 2014 

PS 30/14 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 31/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING 

PS 32/14 NKRF’S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2015. DELTAKELSE 

PS 33/14 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 34/14 EVENTUELT 

PS 35/14 SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS. GJENNOMGANG AV 

PROSJEKTPLAN 
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PS 29/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. NOVEMBER 2014 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 3. november 2014 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 30/14 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
 

Orienteringssaker: 

 

OS 13/14 Korrekt og forsvarlig saksbehandling? «Bernt svarer: Kan ikke avfeie 

opplysninger som kommer sent» - artikkel fra Kommunal Rapport, 03.11.2014  

 

OS 14/14 Lukket prosess om sammenslåing omgår kommuneloven - artikkel fra Kommunal 

Rapport, 10.11.2014 

 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 31/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

«Samhandlingsreformen i Nesset kommune» 

2. Undersøkelsen skal bygge på aktuelle problemstillinger som er skissert i 

saksframstillingen. 

3. Prosjektet bestilles utført hos Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. 

4. Prosjektplan utarbeides og legges fram for kontrollutvalget.      

 

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets medlemmer drøftet hvilket prosjekt som skulle bestilles og samlet seg til 

slutt om følgende prosjekt: 

 

 Samhandlingsreformen i Nesset kommune 

 

Prosjektet kommer inn under pkt. 3.2 Gode og effektive tjenester i Plan for 

forvaltningsrevisjon for 2012 – 2015.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

PS 32/14 NKRF’S KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2015. DELTAKELSE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Paul Nauste, Lars Myrset og Vigdis Fjøseid deltar på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på 

Gardermoen 4. og 5. februar 2015. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

….. deltar på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 4. og 5. februar 2015. 

 

 

PS 33/14 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 
Rutiner for avlegging av byggeregnskap/investeringsregnskap 
Rutiner for avlegging av sluttregnskap for investeringsprosjekt bør være nedfelt i kommunens 

sentrale styringsdokument. Nesset kommune har nedfelt sitt Reglement for investerings-

prosjekt i Økonomireglementet. Kontrollutvalget har anmodet administrasjonen om å sørge for 

at rutinene for avlegging av byggeregnskap innskjerpes og eventuelt revideres.  

I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2012 var det tenkt å se på økonomireglementet 

i sin helhet. Revidert Investeringsreglement for Nesset kommune ble behandlet og vedtatt av 

kommunestyret i møte 02.10.2014 i k-sak 74/14. 

I kontrollutvalgets møte 03.11.2014 ble det vist til reglementets pkt. 12 Sluttrapport med 

sluttregnskap og kommentert at kontrollutvalgets rolle i behandling av sluttrapporter ikke var 

tatt med i reglementet. Kontrollutvalget ønsket at Nesset kommune vurderer innholdet i dette 

punktet på nytt og ba sekretariatet sende et brev til kommunens administrasjon og anmode om 

dette. 

 

08.12.14: Rådmann orienterte. Det vil ikke bli fremmet ny sak til kommunestyret på 

bakgrunn av merknad fra kontrollutvalget til reglementets pkt. 12 da prosedyre-
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beskrivelsen dekker kontrollutvalgets merknad. Kontrollutvalget godkjenner 

rådmannens forklaring og anser saken som avsluttet.  

 
Naustområde i Høvik Nesset kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nesset 

formannskap og kommunestyre 

Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra 

grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i 

saken. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få 

skriftlig svar fra Nesset kommune. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget 

igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke 

var tilfredsstillende. 

Det har vært jevnlig kontakt mellom rådmann og nåværende eier av Høvik Fiskeanlegg. Det 

arbeides med en helhetlig plan for området. Det foreligger et vedtak i Nesset kommunestyre 

om at kommunen skal besørge opprydning av området på eiers regning dersom eier ikke gjør 

det. Rådmann har løpende orientert kontrollutvalget i møter i 2014. Kontrollutvalget ønsket å 

følge denne saken videre. 

 

08.12.14: Rådmann orienterte. Eierforholdet for området er avklart og det er 

Skarshaug Invest AS som står registrert som eier. Nesset kommune har sendt et varsel 

til eier av naustområdet med pålegg om å fjerne den ulovlig bygde moloen og det 

midlertidige deponiet, samt tilbakeføre arealet slik det var før moloen var bygd og 

steinfyllingen etablert. Frist for å utføre dette arbeidet er satt til 1. april 2015. 

Overskridelse av fristen vil medføre tvangsmulkt for eier.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte. Utvalget gikk igjennom de saker som står på oppfølgingslisten. 

 

Rådmann Liv F. Husby orienterte om status i den enkelte sak og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Det ble ikke foreslått noen nye saker til oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (3 voterende) 

 

 

PS 34/14 EVENTUELT 

 

Fastsettelse av dato for kontrollutvalgets første møte i 2015 
Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i deres første møte i 

nytt år.  

Det kan være formålstjenlig at kontrollutvalgets første møte i nytt år avtales i det siste møtet i 

inneværende år. 

 

I saksframlegget var det fra sekretariatet foreslått at dato for første møtet i 2015 skulle være 

21. januar. Av forskjellige grunner måtte dette endres og kontrollutvalgets medlemmer ble 

enige om at dato for første møte i 2015 skal være tirsdag 17. mars.   
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PS 35/14 SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS. GJENNOMGANG AV 

PROSJEKTPLAN 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for selskapskontroll av Nesset Kraft 

AS med de merknader og tilføyelser som måtte fremkomme i møtet. Prosjektplanen danner 

grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om oppstart av arbeidet med prosjektet og 

redegjorde for problemstillingene som fremgår av prosjektplanen. 

 

Kontrollutvalget presiserte at de ønsker at revisjonen i rapporten skal se nærmere på 

lovligheten av salget av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (3 

voterende) 

 

 

 

 

      

Paul E. Nauste  Lars Myrset  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

     

 

 

 

    

Åse Solveig Eriksen     

sekretær     

 



 



 



 

Nesset kommune Arkiv: S10 

Arkivsaksnr: 2011/1646-5 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 136/14 18.12.2014 

Nesset kommunestyre 4/15 14.01.2015 

 

Høringsuttalelse - Medlemshøring i LVK - landsstyrets forslag til endring av 

valgordning 

Vedlegg 

1 Medlemshøring i LVK - landsstyrets forslag til endring av valgordning 

2 Forslag til endringer av LVKsvedtekter —høringsforslag fra landsstyret til medlemskommunene 

3 Kommentarer til foreslåtte vedtektsendringer 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune støtter landsstyre i LVK sitt forslag til endringer i vedtekter for 

Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar.   

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Nesset kommune støtter landsstyre i LVK sitt forslag til endringer i vedtekter for 

Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar.   

 

 

 

Saksopplysninger 

I etterkant av LVKs landsmøte i Bergen august 2013 har landsstyret vurdert behovet for å endre 

ordningen for valg av LVKs landsstyre, samt presisere i vedtektene hvorvidt det er tillatt med bruk av 

fullmakter på vegne av ikke-møtende kommuner. 

 



Det er uttalt at landsstyrets sammensetning etter siste landsmøte er skjev, både partipolitisk og 

kjønnsmessig. Med gjeldende ordning er hvert fylke suveren i sitt valg av landsstyrekandidater, hvilket 

gjør at man risikere at den totale sammensetningen av landsstyret ikke gir tilstrekkelig politisk bredde 

og kjønnsbalanse. I henhold til dagens vedtekter har ikke landsmøtet myndighet til å korrigere dette. 

Det foreslås derfor endringer av §§ 4, 6 og 8 i vedtektene, slik at det er landsmøtet som velger både 

leder, landstyremedlemmer og varamedlemmer til landsstyret.   

 

Et annet spørsmål som medlemskommunene er bedt om å ta stilling til er bruk av fullmakter på vegne 

av medlemskommuner som ikke er tilstede på et landsmøte. Dette spørsmålet er ikke regulert i 

gjeldende vedtekter. Det foreslås at det nedfelles i vedtektene at det ikke er adgang til å benytte 

fullmakt på vegne av andre medlemskommuner. 

Vurdering 

Forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått og diskutert på LVK sitt fylkesmøte i Møre og Romsdal 

torsdag 4. desember 2014. Hver enkelt medlemskommune ble oppfordret til å komme med sin uttalelse 

til foreslåtte vedtektsendringer innen fristen 31.12.14.  

 

De viktigste endringene gjelder valg og sammensetning av medlemmene til LVK sitt landsstyre, se §4 

og § 6.  Disse endringene går på at valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas 

av landsmøtet etter innstilling fra fylkene og valgkomiteen. Slik det er i dag er hvert fylke suveren i 

sitt valg av landsstyrekandidater. Nesset kommune ser at dette kan føre til en skjev sammensetning av 

landsstyre, både politisk og i forhold til kjønnssammensetning. Det foreslås at fylkesmøte velger 4 

kandidater som innstilles til landsstyre. Vi mener at dette bidrar til å opprettholde fylkene sin 

innflytelse på valg av landsstyremedlemmer.  

 

Det vil videre dersom vedtektsendringene blir vedtatt, ikke være adgang for kommuner som ikke 

deltar på fylkesmøte å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres 

vegne, se § 6. Samme formulering finner vi igjen i § 4 som gjelde for landsmøtet. Hver kommune har 

en stemme på landsmøtet, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er viktig at de som skal 

ta del i beslutninger deltar selv på de møter hvor diskusjonene tas og beslutningene fattes. Nesset 

kommune ser det som uheldig at delegater stiller på landsmøte med forhåndsavgitt fullmakt og støtter 

forslag til at det nedfelles i vedtektene at det ikke blir adgang til at delegater som møter på landsmøte 

kan stemme på vegne av andre kommuner.  

 

Nesset kommune mener det er viktig med kjønnsbalanse i styrer. Flere lover regulerer dette, mellom 

annet selskapsloven og likestillingsloven. I følge likestillingsloven § 13 skal begge kjønn være 

representert i styrer og offentlig utvalg. Har et utvalg flere medlemmer, skal hvert kjønn være 

representert med minst 40 %.  

 

Nesset kommune støtter derfor at LVK sine vedtekter § 6 endres til at begge kjønn skal være 

representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer. Vedtektene tilpasses med dette 

gjeldende rett.  

 

Ut over dette har Nesset kommune ikke ytterligere merknader til de endringer som er forslått. 

Kommunen støtter landsstyre sitt forslag til vedtektsendringer.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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LVKs medlemskommuner

Deres ref: Vår ref: 138463 - 1140 Oslo, 30. september 2014

MEDLEMSHØRING I LVK - LANDSSTYRETSFORSLAGTIL ENDRING AV VALGORDNING

I etterkant av LVKs landsmøte i Bergen august 2013 har landsstyret vurdert behovet for å endre

ordningen for valg av LVKs landsstyre, samt presisere i vedtektene hvorvidt det er tillatt med bruk
av fullmakter på vegne av ikke-møtende kommuner.

Som mange vil huske, ble landsstyrets sammensetning etter siste landsmøte skjev, både
partipolitisk og kjønnsmessig. Med gjeldende ordning er hvert fylke suveren i sitt valg av
landsstyrekandidater, hvilket gjør at man risikerer at den totale sammensetningen av landsstyret

ikke gir tilstrekkelig politisk bredde og kjønnsbalanse. I henhold til dagens vedtekter har ikke
landsmøtet myndighet til å korrigere dette.

Etter å ha drøftet saken i landsstyret og på samtlige regionmøter, synes det å være bred

oppslutning i organisasjonen om å endre valgordningen slik at landsmøtet velger landsstyret —
etter innspill fra fylkesmøtene og innstilling fra valgkomiteen.

Et annet spørsmål som kom opp på landsmøtet i Bergen, var adgangen til bruk av fullmakter på
vegne av medlemskommuner som ikke var til stede på landsmøtet. Dette er ikke omtalt i

gjeldende vedtekter, og det rådet ulike oppfatninger om dette. Regionmøtene har drøftet dette,

og tilbakemeldingene fra regionmøtene viste stor tilslutning til at fullmakter på vegne av ikke
møtende kommuner ikke bør tillates. I forslaget til vedtektsendringer foreslår landsstyret at dette

også fremgår av vedtektene.

Vedtektsendringene er godt forankret i organisasjonen gjennom diskusjon på alle regionmøtene

vinter/vår 2014, og ved at forslaget nå sendes på høring til samtlige medlemskommuner før et

endelig forslag utformes til behandling på landsmøtet i august 2015. Landsstyret vil foreslå at

vedtektene vedtas på landsmøtet i august 2015 med umiddelbar virkning for de valgene som skal
gjøres på dette landsmøtet. Det innebærer at landsmøtet i 2015 velger landsstyret for de neste to

årene i henhold til de nye vedtektene. Det legges da opp til atfør neste års landsmøte skal fylkene

velge sine kandidater og valgkomiteen utarbeide en innstilling på nytt landsstyre i henhold til de

vedtektene som er foreslått.
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Vedlagt er følgende:

Forslag til vedtektsendringer

Kommentarer til foreslåtte vedtektsendringer

Forslag til retningslinjer for valgkomiteen i henhold til foreslåtte vedtektsendringer

Landsstyret inviterer medlemskommunene til å komme med innspill og synspunkter til forslagene.

Disse vil så bli i vurdert av landsstyret før landsstyret utformer endelige forslag til vedtektsendringer
til landsmøtet 2015.

Høringsfristen er satt til 31. desember 2014. lnnspillene sendes sekretariatet per post, eller på e-

post til Vigdis Ekeland (ve@lundogco.no).

Med vennlig hilsen

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

,
Totlinn Opheim

leder
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Forslag til endringer av LVKsvedtekter —høringsforslag fra landsstyret til medlemskommunene.

Forslag til endringer markert med ever.stfykligg av ord/setninger som er strøket, og understreking

av nye ord/setninger.

Noen deler av vedtektene er flyttet for å rydde i bestemmelsene, men er ikke endret. Dette er

ikke markert.

1. Navn, medlemskap

Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

består av primærkommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte
eller konsederte kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg,
magasin, utbygde, overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Kommuner som har overveiende eierinteresser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.

Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen

1. juli før det år medlemskapet opphører.

Formål

LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med

tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av

kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen

står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve

de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.

LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom,

med mindre de berørte kommuner ønsker det.

IVK er partipolitisk nøytral.

Arbeidet skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har

vedtatt.

Organisatorisk oppbygging

i

1



LVKharfølgendeorganisatoriskeoppbygging:

Landsmøte
Landsstyre
Arbeidsutvalg
Valgkomite

§ 4. Landsmøte

Landsmøtet er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert 2. år, og alle
medlemskommunerhar rett til å delta. Landsmøtetholdestil tid og sted som landsstyret
fastsetter. Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for de to
forutgåendeogfastsetterbudsjettfor de to kommendeår.

Landsmøtetvelger LVKsfaste landsstremedlemmer et ersonli varamedlem for hvert
landsst remedlemog leder, etter forslagfra valgkomiteen,jf § 8.

Fastelandsst remedlemmer ersonli e varamedlemmerog ledervelgesfor 2 år.

Fastelandsstremedlemmer ersonli e varamedlemmerog leder kangjenvelgesfor inntil
4 perioderi sammefunksjon,slikat maksimalfunksjonstidi sammefunks'onblir 10 år-seffl
1€44eF.

Landsmøtetvelger en valgkomitepå 5 medlemmer, begge kjønn skalvære representert.
Minst te tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret.
Valgkomiteensleder kan ikkevære medlem av landsstyret.

Valgkomiteenvelgesfor 2 år.

Innkallingtil landsmøtet utsendesminst 3 måneder i forveien. Saksdokumenterutsendes
minst1 månedi forveien.

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for
organisasjonensdagligevirksomhet.

Landsmøtetledesav en dirigent,somvelgespå møtet. Dagsordenfastsettesav landsstyret
og utsendesmedlemskommunenesamtidigmed innkallingentil landsmøtet.

Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én
stemme,men samtligedelegaterhar tale- ogforslagsrett.Det er ikkead an for kommuner
som ikke deltar å landsm tet å i en annen kommuneeller andre dele ater fullmakttil å
stemme å deres ve ne. Det er ordf rer eller den m tedele at fra kommunen som
ordf rer har itt fullmakt somkanav i kommunensstemme å landsm tet.

Landsstyretkan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig,
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eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.

Fylkesmøter/Regionmøter:

I det året det ikke er landsmøte, skal det holdes fylkesmøte eller et felles møte for

medlemskommunene i flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møte er å gi høve til

nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og LVK-kom-

munene. Landsstyremedlemmet i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til fylkesmøte

samråd med sekretariatet. Ekstraordinære fylkesmøter eller regionmøter holdes ved behov.

I det året det er landsm te skal det avholdes Ikesm te som innstiller til val komiteen å

medlemmer til landsst ret.

Landsstyre:

Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og

forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding
om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan besluttes nedsatt

underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.

Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og

konsultasjonsvirksomhet.

Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

lnnkalling til landsstyremøter bør utsendes senest 2 uker i forveien.

Landsstyret består av en representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke samt

eg leder . Be e k'ønn skal være re resentert med minst 40 % blant

landsst rets faste medlemmer.

Landsstyremøtene ledes av LVKs leder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av

stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Dersom LVKs valgte leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til

arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og

eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

Leder valgt av landsmøtet er arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av

arbeidsutvalget blant sine fylkcv3lgte-medlemmer, til sammen tre fRe4lemfflefpersoner-t14

hvorav en vel es som landsstyrets nestleder.,

at-Arbeidsutvalget skal bestå av en representantef for dct fra hver av føl ende landsdeler:

Nordafjelske (Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark), 4et Østafjelske

(Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) og det—Vestafjelske (Vest-

Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Arbeidsutvalget
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velges for 2 år.

Om val av landsst remedlemmer o ersonli e varamedlemmer:

Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av landsm tet etter
innstilling fra Ikene o val komiteen 'f. 4 annet ledd.
iaxi-l.andsmait-et,

Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale
stillinger i LVK-kommune.

Senest tre måneder f r landsm tet skal det avholdes Ikesm te i hvert Ike hvor det
innstilles å fire kandidater til landsst ret fra Iket. Blant de fire kandidatene skal be e
k nn være re resentert o kandidatene med arti olitisk bak runn skal re resentere en

arti olitisk bredde. F Ikesmøtet kan vel e om kandidatene skal innstilles i rioritert
rekkefølge. 


Det er sittende landsst rere resentant i hvert Ike som har ansvar for å forberede o
innkalle til Ikesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftli til Ikesmøte med
minst en måneds varsel. F Ikesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke ad an for kommuner som ikke deltar å Ikesm tet å i en annen kommune
eller andre dele ater fullmakt til å stemme å deres ve ne. Det er ordf rer eller den
møtedele at fra kommunen som ordf rer har itt fullmakt som kan av i kommunens
stemme å Ikesm tet.

Resultatet fra Ikesm tene skal sendes val komiteen straks det er klart. Val komiteen skal
blant de innstilte kandidatene fra f Ikesm tene sette sammen et forsla til landsst re for
landsm tet. Både faste medlemmer o varamedlemmer som innstilles skal vel es blant de
kandidatene som er innstilt av Ikesm tene. Dersom et Ike ikke har innstilt kandidater i
henhold til tred'e avsnitt ovenfor kan val komiteen foreslå andre kandidater fra det
aktuelle fylket. 


Landsm tet vel er landsst rets medlemmer o varare resentanter. Landsm tet kan fravike
innstillin ene o vel e andre kandidater til landsst ret enn de som er innstilt av Ikene o
valgkomiteen. 


.1;et Sittende  landsstyremedlem som vil frasi seg gjenvalg, bør gi beskjed om dette senest
fire måneder før landsmøtet.

§ 7. Arbeidsutvalg:

Arbeidsutvalget, bestående av 4 medlemmer, jfr. § 6, har ansvaret for landsstyrets
dagsorden. For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av
landsstyret.
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§ 8. Valgkomite:

Valgkomiteen —bestående av fem medlemmer, jf. § 4 femte ledd —har som oppgave:

Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder, jf. § 4 annet ledd

Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsst remedlemmer med ersonli vara

jf § 4, annet ledd
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Å fremme forslag på valgkomite, jf. § 4, femte ledd, annen og tredje setning. Ved valg av
valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør
komme fra henholdsvis det nordafjelske, østafjelske og vestafjelske.

Val komiteens innstillin å leder landsst re o val komite skal sendes ut til
medlemskommunene sammen med de øvri e saksdokumenter minst en måned før
landsm tet *f. 4 s vende ledd.

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og
arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og
saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKsorganer.

Rådgivning til medlemskommunene

Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik
rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til 2 timers arbeid årlig.

Kontingent

LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til
sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.

Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

Egenkapitalreserve

LVK ønsker å ha en robust egenkapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til
viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for
organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til
enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter egenkapitalen skal brukes til.
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Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

Årsmelding

Arbeidsutvalget fremlegger forslag til årsmelding på landsstyremøte. Årsmeldingen skal

bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i foregående år.

Årsmelding sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.

I de år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen til medlemskommunene samtidig

med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding for foregående

år.

På samme måte forholdes med regnskapet.

Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

Revisjon

Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

Vedtektsendringer

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.
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Kommentarer til foreslåtte vedtektsendringer

	

1 Hovedgrepene 1forslag til vedtektsendringer er følgende:

Det innføres en ny valgordning som innebærer at landsmøtet velger landsstyremedlemmer
og varamedlemmer. Fylkene skal beholde en viss innflytelse på valg av

landsstyrerepresentant og vara fra sitt fylke gjennom å velge fire kandidater fra fylket til

valgkomiteen.

Det er også foreslått at vedtektene klargjør at det ikke er adgang til å benytte fullmakt på

vegne av ikke møtende kommuner på fylkesmøter eller på landsmøtet.

	

2 Endringer av §§ 4, 6 og 8 - ny valgordning

Endringer § 4 Landsmøte - andre, tredje, fjerde og femte avsnitt:

Her er inntatt at landsmøtet velger både leder, landsstyremedlemmer og varaer til

landsstyret. At leder og samtlige landsstyremedlemmer velges for en funksjonstid på to

år, det vil si på hvert landsmøte, er i samsvar med gjeldende valgperiode for leder og

landsstyremedlemmer med vara.

I femte avsnitt er det foreslått å øke andelen medlemmer i valgkomiteen som ikke kan
sitte i landsstyret. Dagens krav til minst to utenfor landsstyret foreslås økt til minst tre,

for å sikre at flertallet i valgkomiteen ikke sitter i landsstyret.

Endringer i § 5 Fylkesmøter/regionmøter:
Det inntas her at det skal avholdes fylkesmøte som innstiller kandidater til valgkomiteen i de

år det er landsmøte. Nærmere om hvordan fylkesmøter og valg skal foregå er

vedtektsfestet i § 6 om landsstyret.

Endringav § 6 Landsstyre
Her er det foreslått store endringer som omhandler hvordan en ny valgordning for

landsstyret skal organiseres på en måte som også ivaretar fylkenes innflytelse på valg av

landsstyrerepresentant. Det har vært viktig å finne en ordning som gir fylkene innflytelse på

valg av landsstyrerepresentant for sitt fylke, samtidig som det nå er landsmøtet som

skal velge landsstyre.

Forslaget til ny bestemmelser i vedtektene er nokså utførlige for hvordan valgordningen er

tenkt praktisert, og er derfor i stor grad selvforklarende. Som det fremgår innebærer en

valgordning hvor fylkene skal fremme kandidater til landsstyret at fylkenes valg må skje i god

tidfør landsmøtet (senest tre måneder). Dette for at valgkomiteen skal få kandidater fra

fylkene i forkant av sitt forberedende arbeid, og kan sende ut et forslag til landsstyre

sammen med de øvrige saksdokumenter senest en måned før landsmøtet.

1



el»
Det er med dette også foreslått at fylkesmøtene som innstiller på landsstyrekandidater
formaliseres i vedtektene. For at fylkesmøtene ikke skal innebære for store kostnader
økonomisk og tidsmessig, er det åpnet for at møtene kan avholdes som telefon- eller

videokonferanse.

For å sikre en bedre kjønnsfordeling i LVKs landsstyre er det også foreslått å vedtektsfeste at
begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer (§
4 femte ledd).

Endring av § 8 Valgkomite

Som følge av endret valgordning, er også valgkomiteens oppgaver endret. Valgkomiteen skal
ikke lenger koordinere valg av landsstyremedlemmer i fylkene, men innstille til landsmøtet
på valg av både leder og landsstyre.

Videre foreslås det vedtektsfestet at valgkomiteen skal sende ut sin innstilling på både leder,
landsstyre og valgkomite til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter
senest &elmåned før landsmøtet.

3 Endring av §§ 4 og 6 vedrørende fullmakter
Det foreslås at det nedfelles i vedtektene at det ikke er adgang til å benytte fullmakt på
vegne av andre medlemskommuner. Dette fremgår i forslagets § 4 tiende avsnitt (på
landsmøtet) og § 6 fjortende avsnitt (ved valg av landsstyrekandidater).

I mange av fylkene har det vært praktisert adgang til å innhente fullmakter fra ikke-møtende
medlemskommuner i forbindelse med valg av landsstyrekandidater. På forrige landsmøtet
fremkom det at det var uenighet om det var adgang til å innhente og benytte fullmakter i
forbindelse med valgene. Vedtektene sier ingenting om bruk av fullmakter.

I etterkant av landsmøtet har landsstyret ønsket å regulere dette spørsmålet i vedtektene.
Landsstyrets innstilling er i tråd med det dominerende syn som fremkom på regionmøtene:
Det bør ikke være adgang til å opptre på fylkesmøter og på landsmøtet med fullmakt til å
stemme på vegne av andre kommuner.

Landsstyret mener også at det er rimelig å kreve at de som skal ta del i beslutninger for
LVK prioriterer å stille på de møter hvor diskusjonene tas og beslutningene fattes. Videre
mener landsstyret at slike fullmakter er demokratisk uheldig, fordi en forhåndsavgitt

fullmakt ikke tar hensyn til de synspunkter og argumenter som fremkommer i debatten på
møtet i forbindelse med en beslutning. LVK er også avhengig av aktive medlemskommuner
som deltar aktivt i de fora hvor diskusjonene tas.

Som det fremgår av forslaget er det ikke et forbud mot å delegere fullmakt internt i
kommunen. På landsmøtet og i fylkesmøtet har hver kommune ål stemme, og det er i
utgangspunktet ordfører som stemmer på vegne av sin kommune. Ordfører står fritt til å gi
en annen delegat fra kommunen fullmakt til å avgi stemme på vegne av kommunen.
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Forslag til retningslinjer for valgkomiteen I LVK
Disseretningslinjeneer basertpåforslag til nyvalgordning,ogskalgiveiledningtil
valgkomiteenom hvordanvedtekteneskalforståsog hvordanvalgkomiteenbør leggeopp
sitt arbeidi henholdtil vedtektene.

Retningslinjer for valgkomiteen i LVK

	

1 Valgkomiteens oppgaver
I henholdtil vedtektenes§ 8 er valgkomiteentillagt følgendeoppgaver:

§ 8. Valgkomiteen—beståendeavfem medlemmer,jf § 4 —harsomoppgave:
Å fremmeforslagfor landsmøtetpå valgav leder, jf. § 4 annetledd

- Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmermed personlig
vara,jf § 4, annet ledd

- Å fremme forslagpå valgkomite,jf § 4, femte ledd, annenogtredje setning.Ved valg
av valgkomitebør det tilstrebesen geografiskspredning,det vil si at medlemmene
bør kommefra henholdsvisdet nordafjelske,østafjelskeogvestafjelske.

- Valgkomiteens innstilling på leder, landsstyre og valgkomite skal sendes ut til
medlemskommunenesammen med de øvrige saksdokumenterminst en månedfør
landsmøtet,jf. § 4.

	

2 Forslagpå valg av leder
Ledervelgesuavhengigavfylkesrepresentantene,ogvelgesikkesomrepresentantfor sitt
hjemfylke.

Lederspartitilknytningog kjønnteller med i vurderingenav landsstyretspartipolitiske
breddeogkjønnsfordeling.

Lederenvelgesfor to år og kan gjenvelgesinntilfire ganger,det vilsimaksimalfunksjonstid
som leder er ti år.Tidligerefunksjonstidsomlandsstyrerepresentantteller ikke med.

	

3 Forslagpå valg av landsstyremedlemmer med personlig vara
Bestemmelserom valgav landsstyremedlemmerer nedfelt i vedtektenes§ 6.

Landsstyretbestårav ett landsstyremedlemmed personligvare fra hvert fylke hvorLVKhar
medlemskommuner(det vil si landsstyremedlemog vara fra 16 fylker, per 2014 ikke Oslo,
AkershusellerVestfold).

Landsstyretsmedlemmer og varamedlemmer velges for en periode på 2 år, og kan
gjenvelgesinntilfire gangeri sammeposisjon.

I henholdtil tidligerevedtekter var det fylkenesomselvvalgtesinelandsstyrekandidater.
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Når valgene i henhold til nye vedtekter er flyttet til landsmøtet, er det for å sikre at ikke

summen av fylkenes valg medfører en skjev sammensetning av landsstyret som helhet —

både partipolitisk og kjønnsmessig.

For at fylkene fortsatt skal ha en viss innflytelse over valgte kandidater til landsstyret, skal

hvert fylke avholde fylkesmøte hvor det velges fire kandidater til landsstyret som oversendes

valgkomiteen. Blant de fire kandidatene fra hvert fylke skal begge kjønn være representert,

og blant kandidatene med partipolitisk bakgrunn det være partipolitisk bredde.

Fylkene skal i forbindelse med sine valg avklare at de fire kandidatene som velges og

oversendes valgkomiteen står til disposisjon som landsstyremedlem og varamedlem.

Valgkomiteen kan dermed legge til grunn at alle de fire kandidatene er tilgjengelig til

vervene.

Valgkomiteen skal sette sammen et forslag til landsstyre basert på de kandidater som er

fremmet av fylkene. Dette utgjør derfor en begrensning for hvem valgkomiteen kan

forelå til landsmøtet. Samtidig er valgkomiteen med denne ordningen sikret et bredt utvalg

med klarerte kandidater. Kun dersom et fylke ikke fremmer fire kandidater i henhold til

vedtektene, kan valgkomiteen finne andre kandidater fra fylket.

Fylkesmøtet kan velge om de fremmer de fire kandidatene i prioritert eller uprioritert
rekkefølge. Valgkomiteen må vurdere i hvilken grad man i sitt forslag til

nytt landsstyre kan ta hensyn til fylkenes prioriteringer, helheten tatt i betraktning. Det vil

blant annet bero på hvor mange av fylkene som velger å prioritere, og i hvilken grad det er

mulig å ta hensyn til de samlede prioriteringer, og samtidig oppfylle krav til
kjønnsrepresentasjon, partipolitisk bredde og kandidater i høyest mulig posisjon.

Sammen med valgkomiteens innstilling, bør også fylkesmøtenes valgte kandidater til

landsstyret (og fylkenes eventuelle prioritering av disse) legges ved som orientering til

landsmøtet.

	

3.1 Kjønnsbalanse
Det er vedtektsfestet at det blant landsstyrets faste medlemmer skal begge kjønn være

representert med minst 40 %, og valgkomiteens forslag for landsmøtet skal oppfylle dette.

Vedtektenes krav om 40 prosent innebærer at det med 17 landsstyremedlemmer (16

fyikesrepresentanter og leder) må velges minst 7 av hvert kjønn til landsstyret.

	

3.2 Partipolitisk bredde
Det er avgjørende for å sikre LVKs innflytelse å forhindre en partipolitisk slagside. LVKs

partipolitiske nøytralitet er viktig for organisasjonens omdømme og troverdighet.

Valgkomiteen skal foreslå for landsmøtet et landsstyre som ivaretar en god partipolitisk

bredde. Landsstyrerepresentanter fra sentrale partier i både regjeringsposisjon og

opposisjon skal være representert. Den partipolitiske bredden skal ivaretas blant

landsstyrets faste medlemmer.
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3.3 Sentralepolitiskeverv eller sentralekommunalestillinger
Valgbare til landsstyret (både faste og vara) er de som bekler sentrale politiske verv eller
sentrale kommunale stillinger i en medlemskommune i LVK. Dette kriteriet må være oppfylt
både ved første gangs valg og ved gjenvalg av sittende landsstyremedlemmer.

Kriteriet om sentrale politiske verv innebærer at man bør være medlem av formannskapet.
Det er ønskelig at en stor andel av landsstyrets medlemmer er ordførere. Det er et absolutt
minstekrav for valg av personer med politiske verv at kandidat for landsstyret i LVKsitter i
kommunestyret.

Med sentrale kommunale stillinger forstås personer i kommunenes administrative ledelse,
helst rådmann.

Dette kravet er begrunnet i hensynet til LVKsgjennomslagskraft som organisasjon.
Det er avgjørende for LVKsvirksomhet og gjennomslagskraft at landsstyremedlemmene
gjennom sin sentrale posisjon kan forankre LVK-sakene både i egen kommune og i
medlemskommunene i sitt fylke. Det er viktig at landsstyremedlemmene gjennom sitt virke
har en god kontaktflate mot de øvrige medlemskommuner i det fylket han/hun
representerer, og særlig ordførere vil i kraft av sin posisjon være et sterkt talerør mot det
sentrale politiske miljø. Valgkomiteen skal derfor legge vekt på landsstyrekandidatenes
posisjoner i sitt forslag til landsmøtet.

4 Forslag på valgkomit
Valgkomiteens sammensetning fremgår av vedtektenes § 4 femte ledd:

«Landsmøtet velger en valgkomite på 5 medlemmer, begge kjønn skal være representert.
Minst tre av medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens
leder kan ikke være medlem av landsstyret.»

Bestemmelsen stiller ikke krav til at noen fra landsstyret skal sitte i valgkomiteen, kun at
minst tre ikke skal sitte landsstyret. Man ser derimot verdien av at det også er medlemmer i
valgkomiteen som kjenner til hvordan det sittende landsstyret fungerer og hvilke behov
landsstyret har. Samtidig er det viktig å sikre at valgkomiteen er tilstrekkelig uavhengig
av styret, og landsstyremedlemmer kan derfor ikke utgjøre et flertall i valgkomiteen.

5 Valgkomiteens innstilling til landsmøtet
Valgkomiteens innstilling til landsmøtet med forslag på leder, landsstyre med både faste
medlemmer og vara, samt ny valgkomite, må være ferdig senest &I måned før landsmøtet.

Innstillingen blir offentliggjort ved at den sendes ut til medlemskommunene med de øvrige
saksdokumenter, og legges også ut på LVKs hjemmesider etc.

6 Valgkomiteens arbeid — plan og fremdrift

Valgkomiteen bør komme i gang med sitt arbeid i god tid. Vedtektene setter tidsrammer
for når valgkomiteen må gjøre sitt arbeid.
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Vedtektene kreverat valgkomiteenfremmer sittforslagsenesten månedfør landsmøtet.I
og med at LVKpleierå leggesitt landsmøterundt20. august,betyrdette at dennefristen
normaltvil falle i sistehalvdelavjuli. Avhensyntil ordinærferieavviklinginnebærerfristen
at valgkomiteenbørta siktepå å sluttføresitt arbeidinnensistehalvdelavjuni.

Når det gjelderforslagtil landsstyre,vilvalgkomiteensarbeidforegåi periodenetter at
fylkesmøtenehar avholdtsinefylkesmøtermedfire kandidaterfra sitt fylke. Fylkeneskali
henholdtil vedtektene avholdesitt fylkesmøtesenesttre månederfør landsmøtet,og
oversendesinekandidaterumiddelbarttil valgkomiteen.Med landsmøterundt 20. august
betyr dette at fylkeneskalha avholdtsinevalginnensistehalvdelav mai.

Valgkomiteenarbeidmedforslagtil landsstyrevilderfor foregåi periodenfra sluttenav mai
ogfrem til omtrent 1. juli.

Valgkomiteenvet påforhåndnår fristenfor fylkesmøtenesvalgav landsstyrekandidater
utløper, ogbør derfor av hensyntil fremdrifteni godtid berammeet møte korttid etter at
fylkeneskandidaterforeligger.

Valgkomiteenbørtidligavklaremed sittendelederhvorvidtvedkommendestillertil gjenvalg
dersomvedtekteneåpnerfor at vedkommendefortsetter. Dersomsittendeledertar
gjenvalg,børvalgkomiteenlikevelta stillingtil om det er aktueltå vurdereandre
kandidatertil lederposisjonen.Valgkomiteenkani den forbindelsevurdereom de vil
innhentesynspunkterfra medlemskommunene.

Dersomvalgkomiteenskalfinne ny leder, børvalgkomiteensarbeidstarteopptidligere.
Minst et halvtår før landsmøtetforveienbørvalgkomiteenavklareom den skalfinne
ny lederkandidat.Valgkomiteenbør gi medlemskommuneneanledningtil å fremme forslag
på lederkandidaterdersomdet er aktuelt.

Sekretariatetyter sekretærbistandtil valgkomiteeni den gradvalgkomiteenber om det, og
kangivalgkomiteenveiledningi densarbeiddersomdet ønskes.
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Nesset kommune Arkiv: 002 

Arkivsaksnr: 2014/579-18 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 5/15 14.01.2015 

 

Kommunereformen - prosess i Nesset kommune 

Vedlegg 

1 Særutskrift Kommunereformen - videre prosess i Nesset kommune 

2 Kommunestruktur i Molde-regionen - delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

- Telemarksforsking 

3 Interkommunale samarbeid i Nesset 

4 LVKs delutredning I om kommunereform og kraftinntekter 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Mandat 

Nesset kommune skal arbeide med å utrede 4 alternativer i arbeidet med kommunereformen: 

a) Nesset som egen kommune 

b) Nesset og Sunndal 

c) Romsdalshalvøya med Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Gjemnes, Molde 

og Nesset kommune 

d) Romsdal med Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde og 

Nesset 

 

2. Kunnskapsgrunnlag 

Nesset bruker de utredningene av alternativene b, c og d som Telemarkforskning utfører på 

oppdrag fra ROR.  

 

Kommunestyret ber om at også alternativ a med Nesset som egen kommune blir utredet av 

Telemarkforskning. Det er antydet en pris på kr 60 000 for utredningen. 

 

Nesset sine interesser som kraftkommune og utmarkskommune skal vurderes i egne 

utredninger. 

 

3. Framdrift 

I Nesset kommune gjennomføres kommunereformen etter LØP 2 med vedtak i kommunestyret 



våren 2016. 

 

4. Organisering 

Arbeidet med kommunereformen fram til kommunestyrevedtaket våren 2016 organiseres som 

prosjekt med følgende ansvarsfordeling: 

 

a) Kommunestyret er prosjekteier og prosjektets styringsgruppe. 

Kommunestyret skal holdes orientert om arbeidet med 

kommunereformen og diskuterer og ta stilling til nødvendige prinsipielle 

beslutninger underveis. 

 

b) Formannskapet + representant fra Frp og I, 2 representanter fra HTV 

samt rådmann, er prosjektgruppe. 

 

c) Rådmannen er sekretariat for styringsgruppen og prosjektgruppen.  

 

d)  Ordfører er kontaktperson og prosjektansvarlig overfor Fylkesmannen. 

 

5. Informasjonsstrategi 

Arbeidsgruppa har ansvaret for all informasjon til innbyggerne. Rådmannen har ansvaret for all 

informasjon internt i organisasjonen i Nesset kommune. 

 

6. Medvirkning og involvering 

Det er et mål at det skal legges til rette for gode lokale prosesser hvor innbyggerne skal 

involveres og høres. Dette skal skje gjennom aktiviteter som: 

a) Folkemøter rundt om i bygdene 

b) Møter med næringsforum og andre lag og organisasjoner 

c) Møter med Ungdommens kommunestyre 

d) Kommunens nettside 

e) Ordførerens Facebookside 

f) Bruk av lokale media og andre kanaler 

g) Innbyggerundersøkelse høsten 2015 

 

7. Arbeidet med kommunereformen gjennomføres i samsvar med prosessplan datert 06.01.2015 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Nasjonal målsetning, fremdriftsplan og forutsetninger.  
I brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren i august 2014 ble alle landets kommuner invitert 

til å delta i kommunereformen. Målene for reformen er  

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne  

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver  

 

I arbeidet med kommunereformen er det en forventning om at kommuner slår seg sammen for at de 

skal kunne svare ut de fire definerte målene for reformen.  



Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til to ulike valgfrie løp for 

kommunesammenslåing:  

 

 

 

 

 

LØP 1  

• Vår 2015 Stortingsmelding om evt nye oppgaver til kommunene  

• Høst 2015 Kommuner kan gjøre vedtak  

• Vår 2016 Vedtak i Kgl. Resolusjon om sammenslåing av de første kommunene  

• 1. jan 2018 Sammenslåing kan tre i kraft  

 

 LØP 2  

• Vår 2015 Stortingsmelding om evt nye oppgaver til kommunene  

• Vår 2016 Kommunestyrevedtak om sammenslåing  

• Vår 2017 Samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. Lovprop, nye oppgaver  

• 1. jan. 2020 Nye kommuner trer formelt i kraft  

 

Det forutsettes at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommuner for sammenslåing. 

Vedtak om sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke kan ikke 

avgjøres ved kongelig resolusjon. Slike sammenslåinger må således følge LØP 2. 

 

Fylkesmannens fremdriftsplan i Møre og Romsdal  
Fylkesmennene har fått i oppgave å igangsette, følge opp og legge rammene for fylkesvise prosesser. I 

vårt fylke er dette fulgt opp med Forventningsbrevet av 15.10.2014 fra fylkesmannen. Her skisseres 

bl.a. fremdriftsplan, nasjonale verktøy som man har til rådighet, tilskudds muligheter, bidrag fra 

fylkesmannen og tidsfrister.  

 

Lokalt arbeidet med kommunerformen inndeles i tre faser:  

Fase 1 Oppstartsfase – høst 2014  

I løpet av høsten 2014 skal alle kommunestyrer i fylket ha diskutert og gjort vedtak om hvordan de vil 

kjøre prosessen i sin kommune. Det understrekes viktigheten av å etablere god dialog med 

innbyggerne, ungdom, organisasjoner, næringsliv, medarbeidere og tillitsvalgte. Det fremheves at det 

kan være en fordel å samkjøre dette med aktuelle nabokommuner for sammenslåing, slik at man kan 

ha noen felles milepæler i sine prosessplaner.  

 

Vedtakene om prosess i kommunen sendes fylkesmannen innen 31.12.2014. Fylkesmannen utbetaler 

kr. 200 000 til kommunen i prosess-støtte på bakgrunn av vedtak.  

Sunndal og Nesset kommune har etter forespørsel pr mail fra fylkesmannen den 21.11.2014, fått utsatt 

frist for prosessvedtak i kommunestyret til 15.januar 2015. Bakgrunnen for utsettelsen er mer tid til å 

samkjøre og vurdere om LØP 1, med kommunesammenslåing fra 01.01.2018, er et alternativ for 

Sunndal og Nesset.  

 

Fase 2 Utredningsfase – 2015  

I denne fasen skal kommunene kartlegge kommunens utfordringsbilde med tanke på bærekraftighet på 

sikt. Ulike alternativer for sammenslåinger vurderes og analyseres. Nesset kommunestyre fattet vedtak 

om alternative kommunesammenslåinger 02.10.2014.  

Departementet har laget et enkelt verktøy (www.nykommune.no ) hvor man kan få frem viktige 

faktaopplysninger om aktuelle kommunesammenslåinger.  

Kommunene skal levere en kort statusrapport til fylkesmannen innen 01.07.2015.  

 

http://www.nykommune.no/


Nytt kommunestyre konstitueres i oktober. Kommunereformen vil få en sentral plass i 

folkevalgtopplæringen som gjennomføres for det nyvalgte kommunestyret. Kommuner som velger å 

følge LØP 1 med iverksetting fra 01.01.2018, må fatte likelydende kommunestyrevedtak om valg av 

kommune for sammenslåing innen utgangen av 2015. I praksis vil det for mange bety før 

kommunevalget til høsten. 

 

 

Fase 3 Beslutningsfase – vår 2016  

Kommuner som velger LØP 2 med iverksetting fra 01.01.2020 må fatte likelydende vedtak innen 

sommeren 2016. Vedtak meldes via fylkesmannen.  

 

 

Prosjekt Romsdal regionråd (ROR)  

  Romsdal regionråd gjennomførte i 2013 et forprosjekt om de interkommunale samarbeidene   

og alternativer for videre samarbeid i regionen.  

 Alle ROR-kommuner har fattet vedtak om å delta videre i Hovedprosjekt. Ett av tre 

delprosjekter i hovedprosjektet er å utrede alternativer for kommunestruktur i Molderegionen. 

Alle kommuner har levert inn sine alternativer til kommunesamarbeid som ønskes utredet i 

hovedprosjektet.  

 Alternative utredninger for Nesset i hovedprosjektet er Sunndal –Nesset og storkommunen 

«Romsdal», sammenslåing av 8 kommuner.  

 

Utredningsarbeidet vil gjennomføres av Telemarksforsking i samarbeid med NIVI analyse. 

Telemarkforskning startet arbeidet høsten 2014 og avsluttes med sluttrapport våren 2015.  

 

Utredningen består av 5 hoveddeler som besvarer de 4 hovedmålene i kommunereformen:  

• Helhetlig og samordning samfunnsutvikling (mål 2) –leveres 12.12.14  

• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner (mål 3) –leveres 20.02.14  

• Gode og likeverdige tjenester (mål 1) –leveres 20.03.14  

• Styrket lokaldemokrati (mål 4) –leveres 20.04.14  

• Sluttrapport –levers 18. mai 2014  

• Opsjoner:  

–Innbyggerundersøkelser i kommunene –gjennomføres av NIVI analyse  

–Utfordringsnotat –skrives av Telemarksforsking 

 

Økonomiske virkemidler  
Departementet legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden skal få dekket 

sine engangskostnader ved sammenslåing etter en standardisert modell.  

 

Engangskostnader:  

En sammenslåing vil generere ulike engangskostnader som drift av prosjektet, nemd, 

informasjonstiltak, lønn prosjektledelse, samordning av IKT- systemer mm. Kommuneproposisjonen 

2015 legger til grunn et grunnbeløp på kr 20 mill pr sammenslåing. Kostnadene vil øke med antall 

kommuner og i vår kommunegruppestørrelse opptil 19 999 innbyggere vil det bli gitt tilskudd til 

engangskostnader som følger:  

2 kommuner 20 mill  

3 kommuner 30 mill  

4 kommuner 40 mill  

5 eller flere   50 mill  

For kommuner med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere er tilskuddene økt med kr 5 mill i hver av de 

4 sammenslåingsalternativene, dvs. 25 mill for 2 kommuner etc. Beløpet utbetales når nasjonale 

vedtak om sammenslåing er gjort. 



 

Inndelingstilskudd: 

Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye 

sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år 

etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig 

ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.  

 

Reformstøtte: 

Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5 mill. kroner per sammenslåing. 

Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. kroner for de mest folkerike 

sammenslåingene. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på 

tidspunktet for sammenslåingen. 

 
Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner).  

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 

0-14 999 innbyggere 5 mill.  

15 000- 29 999 innbyggere 20 mill.  

30 000- 49 999 innbyggere 25 mill.  

Over 50 000 innbyggere 30 mill. 

 

De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, 

det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018. 

 

Innbyggerundersøkelser  

Kommunene vil få tilbud om et opplegg for innbyggerundersøkelser til bruk i høringen av 

innbyggerne. 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 sammenslåingsalternativer.  

 

Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes råd 

ved folkeavstemning, eller benytte en innbyggerundersøkelse. Departementet vil dekke inntil 100 000 

kr til hver kommune i forbindelse med høring av - og informasjon til innbyggerne.  

 

Det er ikke tilrettelagt med økonomisk bistand til infrastruktur tilknyttet kommunesammenslåingen 

som veier, bruer, tuneller mm. 

 

Organisering – involvering  

Lokalt politisk lederskap av kommunereformen er viktig. Kommunestyret må delta aktivt i  

prosessen og holdes løpende orientert og gis mulighet til å diskutere fremdriften i prosjektet.  

Videre må kommunestyret ta stilling til hvordan prosessen skal organiseres i egen kommune:  

referansegruppe? prosjektgruppe? prosjektsekretær/-leder?  

Det må også tas stilling til hvem som skal delta i prosessen fra politisk nivå (posisjon og opposisjon), 

fra administrasjonen, tillitsvalgte og interessegrupper som f.eks. ungdom, næringsforum, NHO/LO 

lokalt etc.  

 

Det er viktig at kommunestyret fra starten av prosessen tar stilling til hvordan man vil involvere 

innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Det anbefales at innbyggerne får si sin mening i 

spørsmålet om kommunesamarbeid. Dette bør skje når sammenslåingsalternativene er klare. Dette kan 

gjøres gjennom en spørreundersøkelse som kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge 

tilgjengelig på sine nettsider. Denne undersøkelsen er enda ikke tilgjengelig og vil sannsynligvis ikke 

foreligge før våren 2015. Eventuelt kan Telemarkforskning eller NIVI ha alternative undersøkelser.  



Alternativt, eventuelt i tillegg, kan man spørre innbyggerne om råd ved folkeavstemming, et verktøy 

som er av rådgivende karakter i Norge.  

 

 

 

 

Intern og ekstern informasjon  
Det vil være viktig å ta stilling til hvordan man får informasjon ut til ansatte, næringsliv og 

innbyggerne.  

Det må her klargjøres hvor informasjonsansvaret ligger og hvilke kanaler man skal bruke:  

informasjonsmøter, bruk av aviser, hjemmeside, facebook, diskusjonsforum på nett etc.. 

 

Sammenslåingsalternativer for Nesset kommune  

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 2.10.14, sak 79/14:  

1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av 

interkommunalt samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles 

beslutningsgrunnlag for ny kommunestruktur i Romsdal.  

2. Kommunestyret i Nesset ber om at følgende alternativer i prioritert rekkefølge for 

framtidige kommunestrukturer for Nesset blir utredet i fellesutredningen:  

1. Nesset som selvstendig kommune  

2. Nesset og Sunndal  

3. Nesset, Sunndal og Rauma  

4. Nesset, Molde og Sunndal  

5. Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma  

6. Storkommunen Romsdal  

 

Medlemsmøtet i ROR behandlet 17.oktober sak 29/14, Prosjekt samfunnsutvikling og 

kommunestruktur  

Noen innledende kommentarer:  

 Molde kommune anser Gjemnes som et aktuelt samarbeidsalternativ i en kommune med flere 

ROR-kommune, men dette utredes ikke i dette prosjektet.  

 Nesset kommune ønsker Sunndal kommune inkludert i et av sine alternativer. Sunndal 

kommune var invitert til møtet, siden de hadde ytret ønske om å delta i prosjektet.  

 

Medlemsmøtet godkjente følgende innretning for diskusjonen og konklusjon om alternativer for 

utredning:  

 Alle kommuner som er inkludert i et alternativ må ønske å være en del av det alternativet. Hvis 

ikke tas ikke alternativet med i utredningen.  

 Utredninger som inkluderer kommuner utenfor ROR skal finansieres separat  

 

Medlemsmøtet i ROR stiller seg bak at følgende alternativer skal utredes:  

1. Alle kommunene i ROR  

2. Aukra- Eide-Fræna-Midsund-Molde-Gjemnes (Romsdalshalvøya) 

3. Aukra-Eide-Fræna-Midsund  

4. Aukra-Fræna-Midsund  

5. Aukra-Midsund-Vestnes  

6. Eide-Fræna-Molde  

7. Nesset-Sunndal  

8. Rauma-Vestnes  

9. Fræna-Molde  



10. Eide-Fræna  

11. Aukra-Molde  

12. Aukra Misund  

 

Det vil si at i hovedprosjektet til ROR er det kun alternativ 2 og 6 fra kommunestyret vedtak som blir 

utredet. Formannskapet/ ROR deltakere, vurderte at en burde forespørre om Nesset kommune også 

kunne få delta i utredning av alternativet « Romsdalhalvøya». Medlemsmøte i ROR, 12.12.14, ga 

aksept for dette og Telemarkforskning tok dette inn allerede i Delrapport 1. 

 

Ekspertutvalget la frem sin sluttrapport 1.desember. Her opprettholder utvalget sin anbefaling fra 

delrapporten ang. kommunestørrelse med 15 000 til 20 000 innbyggere og mener det er en forutsetning 

for at kommunene kan ta på seg nye oppgaver. Kommunestyret foreslåtte kommunesammenslåinger 

gir følgende innbyggertall. 

 Nesset som selvstendig kommune (3 001)  

Nesset og Sunndal (3 001 + 7 171= 10 172)  

Nesset, Sunndal og Rauma (3 001 + 7 171 + 7 453= 17 633)  

Nesset, Molde og Sunndal ( 3 001 + 26 048 + 7 171= 36 220)  

Nesset, Angvik, Osmarka og Rauma (3 001 + 7 453 + ikke tall for Angvik og Osmarka) 

Storkommunen Romsdal (61 721)  

 

Som en hjelp til analyse og vurdering av ulike sammenslåingsalternativer har Kommunal- og  

moderniseringsdepartementet laget et verktøy som på en rask og enkel måte får fram viktige  

faktaopplysninger om aktuelle kommunesammenslutninger. Dette finner man på nettstedet  

www.nykommune.no.  

 

Som vedlegg er oversikt over interkommunale samarbeid som Nesset er med i pr. 01.01.14. Denne gir 

en bilde over hvem kommunen bl.a. samarbeider med om tjenesteleveranser.  

Andre informasjonskanaler og datakilder er blant annet SSB (med eksempelvis KOSTRA-tall) samt  

kommunenes såkalte «utfordringsbilde» som er utarbeidet av Fylkesmannen og som ligger på  

deres hjemmeside.  

 

Telemarksforsknings første delrapport Helhetlig og samordning samfunnsutvikling (mål 2) ligger ved 

som vedlegg. 

 

Vurdering 

Fremdriftsplan    

Som tidligere nevnt foreligger det to alternative gjennomføringsløp: 

LØP 1: kommunestyret gjør vedtak om ny kommune høst 2015, nasjonalt vedtak gjøres vår 2016 og 

ny kommune er gjeldende fra 1.1.2018.  

LØP 2: kommunestyret gjør vedtak vår 2016, nasjonalt vedtak gjøres vår 2017 og ny kommune er 

gjeldende fra 1.1.2020. 

 

LØP 1 innebærer i praksis at vedtak om ny kommune gjøres i kommunestyrets møte i september 2015, 

dvs. før kommunevalget medio september. Og det skal gjøres likelydende vedtak i de aktuelle 

kommunene. Rådmannen vurderer at en slik rask prosess kan gjennomføres med det alternativet som 

er mest «modent» pr. i dag, nemlig Sunndal og Nesset. Fylkesmannen deler dette synet og vi er tilbudt 

ekstra støtte/assistanse fra Fylkesmannen om vi ønsker å delta i LØP 1.  

 

http://www.nykommune.no/


Å gjennomføre er raskt løp med beslutning i september 2015 kan ha sine fordeler. Vi får blant annet 

ekstra bistand fra Fylkesmannen og så vil perioden med uro og usikkerhet bli kortere for ansatte og 

innbyggere. På den annen side gir LØP 1 mindre tid til forankring blant innbyggere, det blir kortere tid 

og mindre handlingsrom til å vurdere andre alternativer etc..  

 

En løsning på dette er å gjennomføre en innbyggerundersøkelse i både Sunndal og Nesset i januar 

2015 hvor man bl.a. ber om synspunkter på alternative kommunesammenslåinger. Undersøkelsen som 

departementet skal utarbeide er p.t. ikke tilgjengelig. Men Fylkesmannen vil kunne bistå med ekstern 

kompetanse for å få dette gjennomført i januar 2015.  

 

Parallelt med at en slik undersøkelsen gjennomføres må vi samtidig drive et aktivt informasjonsarbeid 

med folkemøter, aktiv bruk av hjemmesiden vår, aviser etc..  

 

Forannevnte fremgangsmåte ble diskutert i et møte den 2.12.14 med representanter fra Fylkesmannen 

samt representanter fra politisk nivå (ordfører, varaordfører og representant for opposisjonen) og 

administrativt nivå (rådmann og ass. rådmann) fra Sunndal og Nesset. Framgangsmåten har fått sin 

tilslutning fra Fylkesmannen og kommunene har fått en utsatt frist for vedtak om prosessplan til 14. 

januar 2015.  

 

Formannskapet diskuterte kommunereformen og arbeides fremdrift i møte 18.12.14. Følgende signaler 

ble gitt rådmannen til utarbeidelse av sak til kommunestyret:  

 

1. Det er viktig med informasjon til innbyggerne;  

a. Folkemøter i bygdene; Eikesdal/Eresfjord/Bugge? - Vistdal - Eidsvåg/Rød - 

Gussiås/Ranvik/     Tjelle - Rausand/Eidsøra  

b. Innbyggerundersøkelse  

c. Ordførers facebook-side  

d. Frokostmøte med næringslivet  

e. Fast tema på alle kommunestyremøter og UKS 

f. Egen fane på kommunens hjemmeside  

 

2. Fremdriftsplan  

a. Er avhengig av valg av LØP 1 eller 2, rådmannen lager forslag til fremdrift for begge 

løps alternativer.  

 

3. Organisering av arbeidet  

Arbeidet organiseres som prosjekt.  

Fase 1: Den første fasen går frem til at man har blitt enige om hvilke kommuner som skal slå 

seg sammen.  

- Prosjekteier: kommunestyre  

- Prosjektleder og kommunens kontaktperson til fylkesmannen: ordfører  

- Prosjektsekretær: rådmann  

- Styringsgruppe: formannskapet + leder fra Innbyggerlista og Frp, en representant for HTV 

og Hovedverneombud. 

 

Fase 2: Etter valg av kommune, bør prosjektet endres slik at samarbeidskommunene får felles 

organisering i det videre arbeidet med reformen 

 

 



Valget av LØP 1 er avhengig av at en annen kommune har det samme ønske om en rask beslutning 

ang kommunesammenslåing. Sunndal og Nesset har sondert muligheten for sammenslåing og har i 

møte med ass. fylkesmann blitt orientert om dette alternativet, hvilke økonomiske tilskudd og hjelp 

kommunene vil få om de ønsker LØP 1.  

 

Valg av LØP 1 bør tas av kommunestyrene i april i år. I tiden april til september må man bruke til 

analyse av faktaopplysninger, tjenestesamarbeid og økonomi. Det er viktig med et godt grunnlag før 

en endelig beslutning om sammenslåing. Begge kommunestyrene må fatte like vedtak i forhold til 

kommunesammenslåing, dette bør gjøres før kommunevalget i september. Hvis kommunene ikke kan 

fatte like vedtak, er valget å gå videre med LØP 2.    

 

Økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune behandlet 10.12.14 DIS 3/14 Kommunereformen - 

prosessplan for Sunndal kommune og fattet oversendelsesforslag i 7 punkt til kommunestyret. Punkt 6 

hadde følgende ordlyd: 
 

6. Sunndal bør ta sikte på en prosess som konkluderer med beslutning og kommunestyrevedtak om hvem 

man eventuelt ønsker å slå seg sammen med våren 2016.  

 

Kommunestyret i Sunndal skal behandle saken om kommunereformen i sitt møte 14.01.15. Rådmannen i 

Sunndal har i sin saksutredning innstilt på prosess i LØP 2 på bakgrunn av de signaler som ble gitt fra 

økonomi- og planutvalget. Politikere fra alle partier har uttrykt ønske om nok tid før en endelig beslutning 

om kommunevalg skal fattes - en god prosess med folkelig forankring. Dermed er holdningen at LØP 1 

ikke gir tid nok til dette. 

 

Med dette som bakgrunn, vurderer rådmannen at LØP 1 med Sunndal kommune og vedtak høsten 

2015 er mindre aktuelt.  I stedet foreslås at Nesset velger en fremdriftsplan etter LØP 2 med vedtak i 

kommunestyret våren 2016 og «ny kommune» som er operativ fra 1.1.2020.  

 

Rådmannens foreslår videre at prosjektgruppe for kommunereformen skal bestå av Formannskapet + 

representant fra Frp og I samt 2 representanter fra Hovedtillitsvalgte oppnevnt av og blant kommunens 

fagforeninger og rådmann. Rådmannen er gruppens sekretær. Kommunestyret anbefales oppnevnt som 

styringsgruppe. De skal holdes løpende orientert, diskuterer og fatte prinsipielle beslutninger underveis 

i prosessen.  

 

Ordfører er kontaktperson og prosjektansvarlig overfor Fylkesmannen. 

 

Vedlagte forslag til prosessplan datert 6.1.2015 gir en nærmere oversikt over hvordan 

kommunereformen planlegges gjennomført i Nesset kommune.  

 

Økonomiske konsekvenser 

På bakgrunn av vedtak ang prosess og fremdrift i kommunen utbetaler Fylkesmannen kr. 200 000 til 

kommunen i prosess-støtte.  

Det gis kr. 100.000,- i støtte til alle kommuner som har tatt innbyggerne med på høring. Det er ikke 

satt krav til metode for dette arbeidet. 

 

Ved valg av LØP 1 vil fylkesmannen gi ekstra tilskudd til dekning av 50 % av 100% stilling som 

prosjektleder. Kommunene forplikter seg til å dekke de resterende 50%.  
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Kommunereformen - videre prosess i Nesset kommune 

Vedlegg 

1 Forventningsbrev - Kommunereformen i Møre og Romsdal (ettersendt 16.12.2014) 

2 Kommunestruktur i Molde-regionen - delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – 

Telemarksforsking (ettersendt 16.12.2014) 

3 Interkommunale samarbeid i Nesset (ettersendt 16.12.2014) 

 

Rådmannens innstilling 

Saken legges frem til diskusjon. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 18.12.2014  

Følgende vedlegg ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 16.12.2014: 

 

 Forventningsbrev fra Fylkesmannen – Kommunereformen i Møre og Romsdal 

 

 Kommunestruktur i Molderegionen – delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling – 

Telemarksforsking 

 

 Interkommunale samarbeid i Nesset 

 

Kommunens tillitsvalgte var invitert til å være med i diskusjonen, Delta v/Anita Storholt Mittet møtte. 

 

Formannskapet tok opp saken til diskusjon og rådmannen fikk følgende signaler: 

 

1. Det er viktig med informasjon til innbyggerne; 

a. folkemøter i bygdene; Eikesdal/Eresfjord/Bugge? – Vistdal - Eidsvåg/Rød - 

Gussiås/Ranvik/Tjelle – Rausand/Eidsøra 

b. Innbyggerundersøkelse 

c. Ordførers facebook-side 

d. Frokostmøte med næringslivet 

e. Fast tema på alle kommunestyremøter og UKS 



f. Egen fane på kommunens hjemmeside 

 

2. Fremdriftsplan  

a. Er avhengig av val av LØP 1 eller 2, rådmannen lager forslag for begge løp 

 

3. Organisering av arbeidet 

Arbeidet organiseres som prosjekt.  

Fase 1: Den første fasen går fram til at man har blitt enige om hvilke kommuner som skal 

slå seg sammen. 

-  Prosjekteier: kommunestyre 

- Prosjektleder og kommunens kontaktperson til fylkesmannen: ordfører 

- Prosjektsekretær: rådmann 

- Styringsgruppe: formannskapet+ leder fra Innbyggerlista og Frp, en representant for HTV, 

Hovedverneombud, samt fra administrasjonen 

Fase 2:  
Etter valg av kommune, bør prosjektet endres slik at samarbeidskommunene får felles 
organisering i det videre arbeidet med reformen 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 18.12.2014 

Rådmannen fikk følgende signaler: 

 

1. Det er viktig med informasjon til innbyggerne; 

a. folkemøter i bygdene; Eikesdal/Eresfjord/Bugge? – Vistdal - Eidsvåg/Rød - 

Gussiås/Ranvik/Tjelle – Rausand/Eidsøra 

b. Innbyggerundersøkelse 

c. Ordførers facebook-side 

d. Frokostmøte med næringslivet 

e. Fast tema på alle kommunestyremøter og UKS 

f. Egen fane på kommunens hjemmeside 

 

2. Fremdriftsplan  

a. Er avhengig av val av LØP 1 eller 2, rådmannen lager forslag for begge løp 

 

3. Organisering av arbeidet 

Arbeidet organiseres som prosjekt.  

Fase 1: Den første fasen går fram til at man har blitt enige om hvilke kommuner som skal 

slå seg sammen. 

-  Prosjekteier: kommunestyre 

- Prosjektleder og kommunens kontaktperson til fylkesmannen: ordfører 

- Prosjektsekretær: rådmann 

- Styringsgruppe: formannskapet+ leder fra Innbyggerlista og Frp, en representant for HTV, 

Hovedverneombud, samt fra administrasjonen 

Fase 2:  
Etter valg av kommune, bør prosjektet endres slik at samarbeidskommunene får felles 
organisering i det videre arbeidet med reformen 

 

 

 



Saksopplysninger 

Nasjonal målsetning, fremdriftsplan og forutsetninger. 

I brev fra Kommunal- og moderniseringsministeren i august 2014 ble alle landets kommuner invitert 

til å delta i kommunereformen. Målene for reformen er 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver 

 

I arbeidet med kommunereformen er det en forventning om at kommuner slår seg sammen for at de 

skal kunne svare ut de fire definerte målene for reformen. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til to ulike valgfrie løp for 

kommunesammenslåing: 

LØP 1 

• Vår 2015   Stortingsmelding om evt nye oppgaver til kommunene 

• Høst 2015  Kommuner kan gjøre vedtak 

• Vår 2016     Vedtak i Kgl. Resolusjon om sammenslåing av de første kommunene 

• 1. jan 2018  Sammenslåing kan tre i kraft 

LØP2 

• Vår 2015   Stortingsmelding om evt nye oppgaver til kommunene 

• Vår 2016   Kommunestyrevedtak om sammenslåing 

• Vår 2017    Samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur. Lovprop, nye

       oppgaver 

• 1. jan. 2020   Nye kommuner trer formelt i kraft 

 

Det forutsettes at de kommunale vedtakene er likelydende i de aktuelle kommuner for sammenslåing. 

Vedtak om sammenslåing som medfører at mer enn en kommune må flyttes til et nytt fylke kan ikke 

avgjøres ved kongelig resolusjon. Slike sammenslåinger må således følge LØP 2. 

 

Fylkesmannens fremdriftsplan i Møre og Romsdal 

Fylkesmennene har fått i oppgave å igangsette, følge opp og legge rammene for fylkesvise prosesser. I 

vårt fylke er dette fulgt opp med Forventningsbrevet av 15.10.2014 fra fylkesmannen. Her skisseres 

bl.a. fremdriftsplan, nasjonale verktøy som man har til rådighet, tilskudds muligheter, bidrag fra 

fylkesmannen og tidsfrister.  

 

Lokalt arbeidet med kommunereformen inndeles i tre faser: 

Fase 1 Oppstartsfase – høst 2014 

I løpet av høsten 2014 skal alle kommunestyrer i fylket ha diskutert og gjort vedtak om hvordan de vil 

kjøre prosessen i sin kommune. Det understrekes viktigheten av å etablere god dialog med 

innbyggerne, ungdom, organisasjoner, næringsliv, medarbeidere og tillitsvalgte. Det fremheves at det 

kan være en fordel å samkjøre dette med aktuelle nabokommuner for sammenslåing, slik at man kan 

ha noen felles milepæler i sine prosessplaner. 

 

Vedtakene om prosess i kommunen sendes fylkesmannen innen 31.12.2014. Fylkesmannen utbetaler 

kr. 200 000 til kommunen i prosess-støtte på bakgrunn av vedtak. 

Sunndal og Nesset kommune har etter forespørsel fra ordførerne i mail fra fylkesmannen den 

21.11.2014, fått utsatt frist for prosessvedtak i kommunestyret til 15.januar 2015. Bakgrunnen for 

utsettelsen er mer tid til å samkjøre og vurdere om LØP 1, med kommunesammenslåing fra 

01.01.2018, er et alternativ for Sunndal og Nesset. 

 

Fase 2 Utredningsfase – 2015 



I denne fasen skal kommunene kartlegge kommunens utfordringsbilde med tanke på bærekraftighet på 

sikt. Ulike alternativer for sammenslåinger vurderes og analyseres. Nesset kommunestyre fattet vedtak 

om alternative kommunesammenslåinger 02.10.2014. 

Departementet har laget et enkelt verktøy (www.nykommune.no ) hvor man kan få frem viktige 

faktaopplysninger om aktuelle kommunesammenslåinger.  

Kommunene skal levere kort statusrapport til fylkesmannen innen 01.07.2015. 

 

Nytt kommunestyre konstitueres i oktober. Kommunereformen vil få en sentral plass i 

folkevalgtopplæringen som gjennomføres for det nyvalgte kommunestyret. Kommuner som velger å 

følge LØP 1 med iverksetting fra 01.01.2018, må fatte likelydende kommunestyrevedtak om valg av 

kommune for sammenslåing innen utgangen av 2015.  

 

Fase 3 Beslutningsfase – vår 2016 

Kommuner som velger LØP 2 med iverksetting fra 01.01.2020 må fatte likelydende vedtak innen 

sommeren 2016. Vedtak meldes via fylkesmannen. 

 

 

Prosjekt Romsdal regionråd (ROR) 

• Romsdal regionråd gjennomførte i 2013 et forprosjekt om de interkommunale samarbeidene og 

alternativer for videre samarbeid i regionen.  

• Alle ROR- kommuner har fattet vedtak om å delta videre i Hovedprosjekt. Ett av tre 

delprosjekter i hovedprosjektet er å utrede alternativer for kommunestruktur i Molderegionen. 

Alle kommuner har levert inn sine alternativer til kommunesamarbeid som ønskes utredet i 

hovedprosjektet.  

• Alternative utredninger for Nesset i hovedprosjektet er Sunndal – Nesset og storkommunen 

«Romsdal», sammenslåing av 8 kommuner. 

Utredningsarbeidet vil gjennomføres av Telemarksforsking i samarbeid med NIVI analyse. 

Telemarkforskning startet arbeidet høsten 2014 og avsluttes med sluttrapport våren 2015.  

• Utredningen består av 5 hoveddeler som besvarer de 4 hovedmålene i kommunereformen:  

• – Helhetlig og samordning samfunnsutvikling (mål 2) – leveres 12.12.14  

• – Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner (mål 3) – leveres 20.02.14  

• -  Gode og likeverdige tjenester (mål 1) – leveres 20.03.14 

• – Styrket lokaldemokrati (mål 4) – leveres 20.04.14  

• – Sluttrapport – levers 18. mai 2014  

• Opsjoner:  

– Innbyggerundersøkelser i kommunene – gjennomføres av NIVI analyse  

– Utfordringsnotat – skrives av Telemarksforsking  

 

Økonomiske virkemidler 

Departementet legger opp til at alle kommuner som slår seg sammen i reformperioden skal få dekket 

sine engangskostnader ved sammenslåing etter en standardisert modell. 

 

Engangskostnader: 

En sammenslåing vil generere ulike engangskostnader som drift av prosjektet, nemd, 

informasjonstiltak, lønn prosjektledelse, samordning av IKT- systemer mm. Kommuneproposisjonen 

2015 legger til grunn et grunnbeløp på kr 20 mill pr sammenslåing. Kostnadene vil øke med antall 

kommuner og i vår kommunegruppestørrelse opptil 19 999 innbyggere vil det bli gitt tilskudd til 

engangskostnader som følger: 

 2 kommuner 20 mill 

 3 kommuner 30 mill 

 4 kommuner 40 mill 

http://www.nykommune.no/


 5 eller flere 50 mill 

For kommuner med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere er tilskuddene økt med kr 5 mill i hver av de 

4 sammenslåingsalternativene, dvs. 25 mill for 2 kommuner etc. Beløpet utbetales når nasjonale 

vedtak om sammenslåing er gjort.  

 

Inndelingstilskudd: 

Dagens ordning med inndelingstilskuddet videreføres. Med dagens inndelingstilskudd får den nye 

sammenslåtte kommunen beholde tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år 

etter sammenslåingen, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Dette er en gunstig og langsiktig 

ordning for kommunene, som får god tid på seg til å tilpasse seg nye rammebetingelser.  

 

Reformstøtte 

Kommuner som slår seg sammen vil få reformstøtte. Reformstøtten går til alle sammenslåtte 

kommuner med vedtak i reformperioden, med et minstebeløp på 5 mill. kroner per sammenslåing. 

Støtten er differensiert etter innbyggertall. Maksimalt beløp er 30 mill. kroner for de mest folkerike 

sammenslåingene. Utbetalingen blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene, og utbetales på 

tidspunktet for sammenslåingen. 

 

Modell for reformstøtte i reformperioden (kroner). 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte  

0-14 999 innbyggere 5 mill. 

15 000- 29 999 innbyggere 20 mill. 

30 000- 49 999 innbyggere 25 mill. 

Over 50 000 innbyggere 30 mill. 

  

De økonomiske virkemidlene gjøres gjeldende for kommuner som slår seg sammen i reformperioden, 

det vil si sammenslåinger der det er fattet nasjonale vedtak innen 1.1.2018. 

 

Innbyggerundersøkelser  

Kommunene vil få tilbud om et opplegg for innbyggerundersøkelser til bruk i høringen av 

innbyggerne. 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 sammenslåingsalternativer.  

Det vil fortsatt være opp til kommunene selv å avgjøre om de ønsker å spørre om innbyggernes råd 

ved folkeavstemning, eller benytte en innbyggerundersøkelse. Departementet vil dekke inntil 100 000 

kr til hver kommune i forbindelse med høring av - og informasjon til innbyggerne. 

Det er ikke tilrettelagt med økonomisk bistand til infrastruktur tilknyttet kommunesammenslåingen 

som veier, bruer, tuneller mm. 

Organisering – involvering 

Lokalt politisk lederskap av kommunereformen er viktig. Kommunestyret må delta aktivt i 

prosessen og holdes løpende orientert og gis mulighet til å diskutere fremdriften i prosjektet. 

Videre må kommunestyret ta stilling til hvordan prosessen skal organiseres i egen kommune: 

referansegruppe? prosjektgruppe? prosjektsekretær/-leder? 

Det må også tas stilling til hvem som skal delta i prosessen fra politisk nivå (posisjon og 

opposisjon), fra administrasjonen, tillitsvalgte og interessegrupper som f.eks. ungdom, 

næringsforum, NHO/LO lokalt etc. 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/Hvorfor-kommunereform/Ovrige-tiltak/inndelingstilskudd.html?id=753001


Det er viktig at kommunestyret fra starten av prosessen tar stilling til hvordan man vil involvere 

innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte. Det anbefales at innbyggerne får si sin mening i 

spørsmålet om kommunesamarbeid. Dette bør skje når sammenslåingsalternativene er klare. Dette kan 

gjøres gjennom en spørreundersøkelse som kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge 

tilgjengelig på sine nettsider. Denne undersøkelsen er enda ikke tilgjengelig og vil sannsynligvis ikke 

foreligge før vinter/vår 2015. Eventuelt kan Telemarksforskning eller NIVI ha alternative 

undersøkelser. 

Alternativt, eventuelt i tillegg, kan man spørre innbyggerne om råd ved folkeavstemming, et 

verktøy som er av rådgivende karakter i Norge. 

 

Det gis kr. 100.000,- i støtte til alle kommuner som har tatt innbyggerne med på høring. 

Intern og ekstern informasjon 

Det vil være viktig å ta stilling til hvordan man får informasjon ut til ansatte, næringsliv og 

innbyggerne. 

Det må her klargjøres hvor informasjonsansvaret ligger og hvilke kanaler man skal bruke: 

informasjonsmøter, bruk av aviser, hjemmeside, facebook, diskusjonsforum på nett etc.. 

Sammenslåingsalternativer for Nesset kommune 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 2.10.14, sak 79/14: 

 
1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av interkommunalt 

samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles beslutningsgrunnlag for ny 

kommunestruktur i Romsdal.  

2. Kommunestyret i Nesset ber om at følgende alternativer i prioritert rekkefølge for framtidige 
kommunestrukturer for Nesset blir utredet i fellesutredningen:  

1. Nesset som selvstendig kommune  

2. Nesset og Sunndal  

3. Nesset, Sunndal og Rauma  

4. Nesset, Molde og Sunndal  

5. Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma  

6. Storkommunen Romsdal  

 

Medlemsmøtet i ROR behandlet 17.oktober sak 29/14, Prosjekt samfunnsutvikling og kommunestruktur 

Noen innledende kommentarer:  

 Molde kommune anser Gjemnes som et aktuelt samarbeidsalternativ i en kommune 

med flere ROR-kommune, men dette utredes ikke i dette prosjektet.  

 Nesset kommune ønsker Sunndal kommune inkludert i et av sine alternativer. Sunndal 

kommune var invitert til møtet, siden de hadde ytret ønske om å delta i prosjektet.  

 
Medlemsmøtet godkjente følgende innretning for diskusjonen og konklusjon om alternativer for 

utredning:  

 Alle kommuner som er inkludert i et alternativ må ønske å være en del av det 

alternativet. Hvis ikke tas ikke alternativet med i utredningen.  

 Utredninger som inkluderer kommuner utenfor ROR skal finansieres separat  

 

Medlemsmøtet i ROR stiller seg bak at følgende alternativer skal utredes:  

 Alle kommunene i ROR  

 Aukra- Eide-Fræna-Midsund-Molde-Gjemnes 

 Aukra-Eide-Fræna-Midsund  

 Aukra-Fræna-Midsund  



 Aukra-Midsund-Vestnes  

 Eide-Fræna-Molde  

 Nesset-Sunndal  

 Rauma-Vestnes  

 Fræna-Molde  

 Eide-Fræna  

 Aukra-Molde  

 Aukra Misund 

 

Det vil si at i hovedprosjektet til ROR er det kun alternativ 2 og 6 fra kommunestyret vedtak som blir 

utredet. Kommunestyret bør vurdere hvordan en ønsker de andre alternativene utredet. 

Ekspertutvalget la frem sin sluttrapport 1.desember. Her opprettholder utvalget sin anbefaling fra 

delrapporten ang. kommunestørrelse med 15 000 til 20 000 innbyggere og mener det er en forutsetning 

for at kommunene kan ta på seg nye oppgaver. Kommunestyret foreslåtte kommunesammenslåinger 

gir følgende innbyggertall.  

 Nesset som selvstendig kommune (3 001) 

 Nesset og Sunndal (3 001 + 7 171= 10 172) 

 Nesset, Sunndal og Rauma (3 001 + 7 171 + 7 453= 17 633) 

 Nesset, Molde og Sunndal ( 3 001 + 26 048 + 7 171= 36 220) 

 Nesset, Angvik, Osmarka og Rauma (3 001 + 7 453 + ikkje tall for Angvik og Osmarka) 

 Storkommunen Romsdal (61 721) 

 

Som en hjelp til analyse og vurdering av ulike sammenslåingsalternativer har Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet laget et verktøy som på en rask og enkel måte får fram viktige 

faktaopplysninger om aktuelle kommunesammenslutninger. Dette finner man på nettstedet 

www.nykommune.no.  

Som vedlegg er oversikt over interkommunale samarbeid som Nesset er med i pr. 01.01.14. Denne gir 

en bilde over hvem kommunen bl.a. samarbeider med om tjenesteleveranser. 

Andre informasjonskanaler og datakilder er blant annet SSB (med eksempelvis Kostra-tall) samt 

kommunenes såkalte «utfordringsbilde» som er utarbeidet av Fylkesmannen og som ligger på 

deres hjemmeside. 

Telemarksforsknings første delrapport Helhetlig og samordning samfunnsutvikling (mål 2) ligger ved 

som vedlegg. 

 

Vurdering 

 

Sammenslåingsalternativer for Nesset kommune 

I forhold til de tidligere nevnte sammenslåingsalternativene for Nesset har det allerede vært 

noen innledende «sonderingsmøter» mellom Sunndal og Nesset (formannskapene). 

Sunndal kommune er den enkelt kommunen som hittil har uttrykt størst interesse for en sammenslåing 

med Nesset. Som kjent er en utredning/analyse av dette alternativet allerede bestilt via hovedprosjektet 

ROR som ett av flere ulike alternative kommunesammenslutninger som skal analyseres blant 

Romsdalskommunene. Analysen gjennomføres av Telemarksforskning og første del av analysen 

presenteres for de berørte kommuner den 12. desember 2014, og endelig analyse foreligger mai 2015. 

 

Alternativ fra kommunestyrets vedtak 02.10.14. 

http://www.nykommune.no/


 Nesset som selvstendig kommune. 

I forhold til Ekspertutvalgets tilrådning ang kommunestørrelse vil Nesset vil forbli en liten 

kommune med mindre enn 3000 innbyggere. Spørsmål som bør besvares er om kommunen i 

årene fremover vil vokse, ha økonomi til den tjenesteleveranse som vil være forventet, kunne 

beholde og rekruttere kompetanse som er nødvendig, ha tilgang til arbeidskraft, næringsliv 

mm. 

 Nesset - Sunndal - Rauma,  

Hverken Sunndal eller Rauma har dette som alternativer til kommunesammenslåing i sine 

vedtak. Hverken Nesset eller Sunndal har tjenestesamarbeid med eller anser Rauma som sin 

hverdagskommune. 

 Nesset – Molde – Sunndal,  

Tilbakemeldingene fra Molde er at dette alternativet ikke har vært diskutert. Sunndal er en 

Orkide- kommune. Molde sine alternativer har først og fremst vært relatert til ROR – 

kommuner. 

 Nesset – Angvik – Osmarka – Rauma, 

Dette alternativet er ikke interessant for Rauma. Gjemnes kommune er orientert om vedtaket, 

men har ikke gitt noen tilbakemelding på dette. 

Hvilke alternativer er så ønskelig og realistisk å vurdere videre? 

 

Nesset kommune har ellers ikke fått henvendelser fra andre kommuner med invitasjon til samarbeid. 

 

Fremdriftsplan 

Som tidligere nevnt foreligger det to alternative gjennomføringsløp: 

 

Løp 1: kommunestyret gjør vedtak om ny kommune høst 2015, nasjonalt vedtak gjøres vår 2016 

og ny kommune er gjeldende fra 1.1.2018. 

Løp 2: kommunestyret gjør vedtak vår 2016, nasjonalt vedtak gjøres vår 2017 og ny kommune 

er gjeldende fra 1.1.2020. 

 

Løp 1 innebærer i praksis at vedtak om ny kommune gjøres i kommunestyremøte i september 2015, 

dvs. før kommunevalget medio september. Det skal gjøres likelydende vedtak i de aktuelle 

kommunene. Rådmannen vurderer at en slik rask prosess kan gjennomføres med det 

alternativet som er mest «modent» pr. i dag, nemlig Sunndal og Nesset. Fylkesmannen deler 

dette synet og vi er tilbudt ekstra støtte/assistanse fra Fylkesmannen om vi ønsker å delta i løp 1. 

Kommunestyret bør ta avgjørelse om kommunen skal delta i Løp 1 i april/mai etter at kommunen har 

mottatt delrapportene fra Telemarksforskning.  Disse rapportene ville kunne gi grunnlagsmateriale for 

å kunne gjøre et valg. 

 

Å gjennomføre er raskt løp med beslutning i september 2015 kan ha sine fordeler, vi får blant 

annet ekstra bistand fra Fylkesmannen og så vil perioden med uro og usikkerhet bli kortere for 

ansatte og innbyggere. På den annen side gir løp 1 mindre tid til forankring blant innbyggere, det 

blir kortere tid og mindre handlingsrom til å vurdere andre alternativer etc.. 

 

En løsning på dette er å gjennomføre en innbyggerundersøkelse i både Nesset og Sunndal i 

januar 2015 hvor man bl.a. ber om synspunkter på alternative kommunesammenslåinger. 

Undersøkelsen som departementet skal utarbeide er p.t. ikke tilgjengelig. Men Fylkesmannen vil 

kunne bistå med ekstern kompetanse for å få dette gjennomført i januar 2015. 

 

Parallelt med at en slik undersøkelsen gjennomføres må vi samtidig drive et aktivt 

informasjonsarbeid med folkemøter/ bygdemøter, aktiv bruk av hjemmesiden vår, aviser etc.. 

 

På bakgrunn av resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil kommunestyre ha et bedre grunnlag 



for å ta den endelige beslutningen om løp 1 (med Sunndal kommune) eller løp 2 (med flere 

sammenslåingsalternativer). På dette tidspunkt forventes også analysen for Nesset og Sunndal 

gjennomført av Telemarksforskning å være tilgjengelig. Kommunestyrets vedtak om løp 1 eller 

løp 2 må gjøres før sommeren 2015, dersom endelig vedtak skal kunne gjøres i september 2015. 

 

Forannevnte fremgangsmåte har vært diskutert i et møte den 2.12.15 med representanter fra 

Fylkesmannen samt representanter fra politisk nivå (ordfører, varaordfører og representant for 

opposisjonen) og administrativt nivå (rådmann og ass. rådmann) fra Nesset og Sunndal. 

Framgangsmåten har fått sin tilslutning fra Fylkesmannen og kommunene har fått en utsatt frist 

for vedtak om prosessplan til 14. januar 2015. 

 

Saken legges herved fram til diskusjon for formannskapet. 

 

Den videre saksbehandling er det ekstraordinære møtet i kommunestyret den 14. januar 2015. 

Her vil endelig forslag til prosessplan bli lagt fram for vedtak og Fylkesmannen vil være til stede å 

orientere og svare på spørsmål fra kommunestyret. Tilsvarende møte vil bli avholdt samme dag 

også i Sunndal kommunestyre. 
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Forord

• Telemarksforsking i samarbeid med NIVI har fått i oppdrag fra Romsdal 
regionråd å utrede samfunnskonsekvenser ved endret 
kommunestruktur i Molde-regionen. Det skal leveres 5 delrapporter 
med følgende tema: 
– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

– Gode og likeverdige tjenester

– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

– Styrket lokaldemokrati

– Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer 

• Denne første delrapporten omhandler helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling, og gir en vurdering av dette området for de 12 
strukturalternativene som inngår i utredningen. 

• Utredningsarbeidet av denne delrapporten er gjennomført i perioden 
oktober – desember 2014.
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Innholdsfortegnelse

• Innledning
• Dagens situasjon i kommunene
• Vurdering av strukturalternativene 

– Alternativ 1: ROR – Molde + Aukra + Midsund + Vestnes + Rauma + Fræna + Eide + 
Nesset

– Alternativ 2: Romsdalshalvøya – Aukra + Eide + Fræna + Midsund + Molde + Nesset + 
Gjemnes

– Alternativ 3: Aukra + Eide + Fræna + Midsund 
– Alternativ 4: Aukra + Midsund + Vestnes 
– Alternativ 5: Eide + Fræna + Molde 
– Alternativ 6: Nesset + Sunndal   
– Alternativ 7: Rauma + Vestnes 
– Alternativ 8: Fræna + Molde 
– Alternativ 9: Eide + Fræna 
– Alternativ 10: Aukra + Molde  
– Alternativ 11: Aukra + Midsund 
– Alternativ 12: Fræna + Aukra + Midsund 
– Oppsummering 

• Avslutning 
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Innledning
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Bakgrunn

• Romsdal regionråd har gjennomført et forprosjekt om de 
interkommunale samarbeidene og alternativer for videre samarbeid i 
regionen. 

• Ett av tre delprosjekter i hovedprosjektet er å utrede alternativer for 
kommunestruktur i Molde-regionen. Denne utredningen gjennomføres 
av Telemarksforsking i samarbeid med NIVI analyse.

• Utredningen består av 5 hoveddeler: 
– Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

– Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

– Gode og likeverdige tjenester 

– Styrket lokaldemokrati 

– Sluttrapport

• Denne rapporten er første delleveranse om helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling. 
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Samfunnsutvikling i kommunene

• Kommunene har en sentral rolle når det gjelder å skape en helhetlig utvikling av 
lokalsamfunnet og gode levekår for innbyggerne. I analyser av kommunenes rolle som 
samfunnsutviklingsaktør er det vanlig å legge til grunn en vid definisjon av 
samfunnsutvikling, noe som innebærer innsats på en rekke områder.

• En viktig målsetting med en kommunesammenslåing er å få en mer handlekraftig 
kommune som kan spille en større rolle som samfunnsutvikler både lokalt og regionalt. 
Dette er m.a. avhengig av kommunenes evne til å drive god og effektiv planlegging, og 
legge til rette for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette forutsetter også at kommunene 
har tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, 
kulturtiltak, nettverksbygging og etablering av gode partnerskap. 

• I mange kommuner er det vanskelig å drive en helhetlig og langsiktig planlegging fordi 
kommunegrensene ikke automatisk samsvarer med bo-, arbeids- og serviceregioner, 
ensartede naturområder osv. Dette kan føre til ugunstige planer og investeringer som 
kunne vært unngått dersom større områder hadde blitt sett i sammenheng.

• En viktig målsetting for kommunene er å stimulere til næringsutvikling og økt 
sysselsetting. Dette er noe som også krever kompetanse, evne til nettverksbygging, 
gode planer og god infrastruktur. Dersom flere kommuner innenfor den samme bo-, 
arbeids- og serviceregionen driver næringsrettet arbeid på hver sin måte, er det fare for 
at kommunene ender opp med konkurrerende tiltak i stedet for tiltak som støtter og 
bygger opp om hverandre. Dersom forutsetningene ellers er til stede, kan en samlet 
næringspolitikk hjelpe til med å styrke grunnlaget for næringsutviklingen i hele regionen.

• En større kommune står sterkere når det gjelder muligheter til å skaffe utviklingsmidler, 
trekke til seg nye virksomheter (både offentlige og private) og delta i samarbeids- og 
utviklingsprosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Det er en klar styrke å kunne tale til 
omverdenen med en felles stemme, i stedet for å krangle seg imellom. 
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Problemstillinger samfunnsutvikling

• For å vurdere en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling i oppdraget, har vi hatt 
følgende problemstillinger: 
– Hvordan har arbeidsplassutviklingen vært i den enkelte kommune og i regionen som 

helhet de senere årene?
– Hvordan har næringsutviklingen vært i ulike bransjer? 
– Hvilke utfordringer står kommunene overfor i dag med tanke på å fremme en langsiktig og 

helhetlig utvikling i regionen?
– Hvordan er kapasiteten og kompetansen på plan- og miljøområdet i den enkelte 

kommune?
– I hvilken grad kan det i dagens struktur sies å være administrativ oppsplitting, noe 

ekspertutvalget fremhever som en generell utfordring i flerkommunale byområder?
– Hvordan er pendlingsstrømmene mellom kommunene og ut og inn av regionen?
– I hvilken grad er det forskjeller mellom kommunene i synet på framtidig utvikling, og hva 

er det eventuelt disse forskjellene dreier seg om?
– I hvilken grad er det muligheter for økt vekst og sysselsetting, og hvilke 

utviklingsstrategier kan være aktuelle?
– I hvilken grad er kommunene og regionen som helhet attraktiv for basisnæringer, 

besøksnæringer og bosetting? 
– Hva er kommunenes eventuelle sterke og svake sider med tanke på framtidig 

samfunnsutviklingsarbeid? 
– Hvordan kan en kommunesammenslåing påvirke rollen som utviklingsaktør? 
– Hvilke fordeler og ulemper er forbundet med å styrke kommunenes rolle som 

utviklingsaktør gjennom kommunesammenslåing kontra en videreutvikling av det 
eksisterende interkommunale samarbeidet?
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Metode

• I delrapporten om samfunnsutvikling har vi brukt eksisterende statistikk 
og utredninger for å beskrive sentrale utviklingstrekk for kommunene 
knyttet til befolkningsutvikling, næringsutvikling og pendling. Vi har 
blant annet brukt SSB og utredningsverktøyet til KMD –
www.nykommune.no. 

• Vi har brukt Telemarksforskings egne datasett for å vurdere 
næringssammensetning og bostedsattraktivitet. 

• Det er gjennomført intervjuer med administrative og politiske ledere, 
hvor samfunnsutvikling var en del av intervjugrunnlaget. 

• Dokumentstudier av tilsendte dokumenter fra kommunene.

• Hvert strukturalternativ er vurdert ut fra et sett kriterier som er gitt en 
sum og en vekting. Kriteriene er både hentet fra regjeringens 
ekspertutvalg for kommunereformen, og andre kriterier vi mener er 
relevante å vurdere. Se beskrivelse på de kommende sidene. 



Regjeringens ekspertutvalg 

• Ekspertutvalget for kommunereformen ble nedsatt 3. januar 2014. De leverte sin 
første delrapport 31. mars 2014, som inneholdt kriterier kommunene bør oppfylle 
for å ivareta dagens kommunale oppgaver.  Andre delrapport kom 1. desember. 
Denne delrapporten har tatt for seg en del regionale og statlige oppgaver, som 
utvalget med utgangspunkt i kriteriene fra delrapport 1 har vurdert om kan flyttes til 
kommunene. 

• Ekspertutvalget har gitt kriterier som i sum skal ivareta kommunenes fire funksjoner 
som lokaldemokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. 

• Tabellen under viser hvilke samfunnsmessige hensyn og kriterier ekspertutvalget 
har lagt til grunn for kommunens rolle som samfunnsutvikler. 

• Vi har i våre vurderinger benyttet disse kriteriene for å vurdere muligheten for å 
drive med samfunnsutvikling ved de ulike strukturalternativene. 
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Kommunens rolle Samfunnsmessige hensyn Kriterier

Samfunnsutvikling Helhetlig ivaretakelse av areal- og 
transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn 

Tilrettelegging for positiv utvikling i lokalsamfunnet 
og storsamfunnet 

• Funksjonelle 

samfunnsutviklingsområder

• Tilstrekkelig kapasitet

• Relevant kompetanse



Vurdering av funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Vurderes ut fra: 

• Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner.

• Pendlingsdata mellom kommunene. Ekspertutvalget har i sin delrapport 
nummer to, som ble lagt fram 1. desember, sagt at arbeidsmarked er tett 
integrert når rundt 25 prosent eller flere av de sysselsatte bosatt i en 
kommune jobber i regionens senterkommune(r). Ekspertutvalget sier 
videre at et tett integrert arbeidsmarked bør utgjøre én kommune. 

• Er det oppsplittede tettsteder? Det vil si at tettsteder/byer ligger i to eller 
flere kommuner. Ekspertutvalget skriver at selv om kommunene når målet 
om 15 000 til 20 000 innbyggere, så bør en vurdere sammenslåinger i 
byområder hvor grensene gir særskilte utfordringer. 

• Vil det være et klart definert kommunesenter i en ny kommune? Eller kan 
en risikere at det blir diskusjon og intern kamp om hvor kommunesenteret 
er? Hvordan vil reiseavstandene være i en ny kommune? 

• Planlagte/snart realiserte samferdselsinvesteringer. 
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Vurdering av tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

Vurderes ut fra: 

• Spørsmål i intervjuene om kommunene har kapasitet og kompetanse til 
å drive samfunnsutvikling, og eventuelle utfordringer med å rekruttere 
kompetent personell. 

• Befolkningsgrunnlag – antall innbyggere vil ha betydning for størrelsen 
på kommuneorganisasjonen. Ekspertutvalget mener at kommunen bør 
ha 15 000 til 20 000 innbyggere for å ha tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust kommunal samfunnsavdeling. Vi har 
brukt befolkningsgrunnlag som et eget kriterium i vår vurdering. 

• Alder på kommuneplanens areal- og samfunnsdel. 
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Andre vurderinger

• I tillegg til ekspertutvalgets kriterier, har vi sett på andre forhold 
innenfor samfunnsutvikling for å vurdere de ulike strukturalternativene. 
Vi har gitt en vurdering av kommunesenter, avstander til 
kommunesenter og næringsstruktur. 
– Vi har sett på om en ny, sammenslått kommune vil ha et naturlig 

kommunesenter.  

– Under avstander til kommunesenter, har vi sett på reisetid i minutter fra 
ulike områder i den nye kommunen. Vi har tatt utgangspunkt i tettstedene 
som er definert av SSB, i tillegg til noen områder i kommunene som har 
skole. 

– Når det gjelder næringsstruktur, har vi sett på hvordan næringsstrukturen 
innenfor næringslivet er i en sammenslått kommune. Dette sier kanskje 
først og fremst noe om hvilke utfordringer og muligheter som er i en 
kommune, men gir også et bilde av hvilket utgangspunkt kommunen har 
for å jobbe med næringsutvikling. 
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Vurderingssystem

• For å gjøre rapporten mer leservennlig, og for å skille de ulike alternativene fra hverandre, har vi brukt tre ulike smileys
for å vurdere de ulike kriteriene og gi en samlet vurdering. Disse er        ,       og       .

• Innenfor hvert kriterium har vi laget et poengsystem for vurdering av ulike strukturalternativ. Det er vist i tabellen under 
og på neste slide. 
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Vurderingskriterium Grense Poeng Smiley

Befolkningsgrunnlag Under 10 000 innbyggere 0

10 000 – 14 999 innbyggere 10

Over 15 000 innbyggere 20

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse

Dårligere kapasitet og kompetanse
0

Omtrent samme kapasitet og kompetanse 5

Bedre kapasitet og kompetanse 10

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder

Ikke samme bo- og arbeidsmarkedsregion, og kommuner som har 
innpendling til en annen kommune på over 25 prosent. 

0

Ikke samme bo- og arbeidsmarkedsregion, men integrasjon mellom 
kommunene gjennom pendling. 

10

Samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Ny kommune omfatter alle kommuner 
som har innpendling på over 25 prosent.
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Vurderingssystem

Vurderingskriterium Grense Poeng Smiley

Kommunesenter Naturlig kommunesenter ut fra befolkningsstørrelse og 
innpendling. 10

Et kommunesenter er større befolkningsmessig, men andre 
forhold kan tilsi at kommunesenteret plasseres et annet sted. 5

Alternativer til kommunesenter som er omtrent like store
befolkningsmessig, og det er ikke andre forhold som naturlig 
avklarer lokalisering. 

0

Avstand til 
kommunesenter

Alle tettsteder innenfor 45 minutter reisetid.
10

Tidligere kommunesentre innenfor 45 minutter reisetid, andre 
tettsteder har lengre avstand. 5

Avstanden mellom tidligere kommunesenter er over 45 minutter. 0

Næringsstruktur Kommunen har en variert næringsstruktur med arbeidsplasser i 
både basis-, besøk- og regionale næringer, og en overvekt av 
arbeidsplasser i vekstbransjer. 

10

Kommunen har en variert næringsstruktur, men en del 
arbeidsplasser i nedgangsbransjer.

5

Kommunen har en lite variert næringsstruktur, og overvekt av 
arbeidsplasser i nedgangsbransjer. 

0
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Samlet vurdering og vekting

• Som vist til på de forrige sidene, så er det knyttet en poengsum til hver smiley. Dette er vist i tabellen under for hvert av 
kriteriene. 

• Hvert alternativ kan maksimalt få 80 poeng. Kriteriene er vektet noe ulikt. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, og 
funksjonelle samfunnsutviklingsområder er kriteriene til regjeringens ekspertutvalg. Befolkningsgrunnlag var et av 
ekspertutvalgets kriterier som spesielt er trukket fram, så vi har valgt å trekke dette ut som eget vurderingskriterium og 
gi et samlet vekt på 20. Det samme får funksjonelle samfunnsutviklingsområder. De øvrige kriteriene får en vekt på 10. 

• Vi har til slutt gitt en totalvurdering av hvert alternativ. Alternativ som får poengsum under 40 får en sur/rød smiley, 
alternativ med poengsum mellom 40-59 får en middels/oransje smiley og alternativ med poengsum fra 60 og oppover 
får en blid/grønn smiley.  
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Vurderingskriterium Blid smiley Middels smiley Sur smiley Maksimal sum

Befolkningsgrunnlag 20 10 0 20

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse

10 5 0 10

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder

20 10 0 20

Kommunesenter 10 5 0 10

Avstand til kommunesenter 10 5 0 10

Næringsstruktur 10 5 0 10

Sum 80



Utredningsalternativer

Alternativer Kommuner

1 Hele ROR – Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og Nesset

2 Romsdalshalvøya – Aukra – Eide – Fræna – Midsund - Molde – Nesset -
Gjemnes

3 Aukra – Eide – Fræna – Midsund 

4 Aukra – Midsund – Vestnes 

5 Eide – Fræna – Molde 

6 Nesset – Sunndal   

7 Rauma – Vestnes 

8 Fræna – Molde 

9 Eide – Fræna 

10 Aukra – Molde 

11 Aukra – Midsund 

12 Fræna – Aukra- Midsund



Dagens situasjon i 
kommunene
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Innbyggertall

• Når vi ser på innbyggertall per 1. januar 
2014, er Molde den største kommunen 
som inngår i utredningen med over 26 
000 innbyggere. 

• Vestnes, Rauma, Fræna og Sunndal har 
mellom 6 000 og 10 000 innbyggere. 

• Tre av kommunene, Nesset, Midsund og 
Gjemnes, er definert som småkommuner. 
Det betyr at de er mindre enn 3 200 
innbyggere og har rett på 
småkommunetilskudd.

• Aukra og Eide er litt større enn 
småkommunene med henholdsvis 3 377 
og 3 471 innbyggere.  

Kommune Innbyggertall

Molde 26 048

Vestnes 6 615

Rauma 7 453

Nesset 3 001

Midsund 2 036

Aukra 3 377 

Fræna 9 720

Eide 3 471

Gjemnes 2 565

Sunndal 7 171

Innbyggertall per 1. januar 2014. Kilde: SSB



Befolkningsutvikling i kommunene over tid

• Hvis vi ser de 10 kommunene i utredningen som helhet, har befolkningsutviklingen vært positiv siden 2000 og fram til i 
dag med en økning i befolkningen fra 68 165 til 71 968 (se figur nede til venstre). 

• Dekomponerer vi på kommunenivå, ser vi at utviklingen har vært svært ulik. De siste 10 årene har Midsund, Aukra, 
Fræna, Eide og Molde hatt en vekst på over 5 prosent. Vestnes og Rauma har hatt vekst, men den har vært mer 
moderat. Sunndal, Gjemnes og Nesset har hatt nedgang i innbyggertallet. 

• Veksten på landsbasis var fra 2004 til 2014 på 11,6 prosent. Ingen av kommunene i utredningen har en tilsvarende 
vekst i samme periode. 
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Kilde: Fylkesstatistikk Møre og Romsdal 2014. Befolkningsutvikling 
i Møre og Romsdal 1.1.2004 – 1.1.2014. 

Kilde: Telemarksforsking/SSB. Samlet befolkningsutvikling i de 10 
utredningskommunen i perioden 2000-2014, målt ved utgangen av 1. 
kvartal. 



Befolkningsutvikling dekomponert

• For å forklare befolkningsutviklingen fra 
2000 og fram til i dag har vi 
dekomponert befolkningsutviklingen i 
fødselsbalanse, innenlands flytting og 
innvandring. Figuren gjelder samlet for 
de 10 kommunene. 

• Vi ser av figuren at innenlands flytting er 
negativ. Det først og fremst innvandring, 
i tillegg til positive fødselstall, som bidrar 
til befolkningsveksten. 

• Innvandringen har siden 2008 vært 
høyere enn landsgjennomsnittet. Både 
innenlands flytting og fødselsbalansen 
er lavere enn landet generelt. 
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Figur 2: Årlige befolkningsendringer i de ti kommunene målt hvert kvartal siden 
2000. Den prosentvise befolkningsendringen er dekomponert i fødselsbalanse, 
innenlands flytting og netto innvandring. 



Forventet befolkningsvekst

• Molde er forventet å vokse 
mest av 
utredningskommunene. Det 
er ventet at Molde vil passere 
30 000 innbyggere i 2029. 

• Videre er det forventet vekst i 
Eide, Fræna, Aukra, 
Midsund, Vestnes og Rauma. 

• I Gjemnes, Nesset og 
Sunndal er det forventet 
nedgang i folketallet. 

• Framskrivningene er gjort av 
SSB. 
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Kilde: Fylkesstatistikk Møre og Romsdal 2014. Forventet befolkningsvekst i 
prosent fram mot 2024 (MMMM, mellomalternativet til SSB). 



Arbeidsplassutvikling i kommunene

• Tabellen viser det samlede antall arbeidsplasser 
(både offentlige og private) i 2004, 2008, 2012 og 
2013 i kommunene. Siste kolonnen viser 
endringen fra 2004 til 2013. Tallene er hentet fra 
SSB. 

• Molde skiller seg ut med den høyeste veksten i 
antall arbeidsplasser når vi ser på absolutte tall. 
Når det gjelder prosentvis endring (figuren under), 
så har Aukra den høyeste arbeidsplassveksten.  

• Vestnes, Rauma, Aukra, Midsund og Fræna har 
også hatt vekst i antall arbeidsplasser. 

• Gjemnes og Eide har omtrent det samme antallet 
arbeidsplasser i 2013 som de hadde i 2004. 

• Sunndal og Nesset skiller seg ut med nedgang i 
antall arbeidsplasser. Spesielt for Nesset er dette 
dramatisk når vi ser på prosentvis endring. Over 
¼ av arbeidsplassene i Nesset har blitt borte de 
siste 10 årene. For Sunndal sin del er nedgangen 
fra 2004 til 2013 på mindre enn 2 prosent. 
Årsaken er at det har vært vekst i 
arbeidsplassene fram til 2008 i Sunndal, mens i 
årene etterpå har antallet arbeidsplasser gått ned. 

• Både Sunndal (2007-2013) og Nesset (2009-
2013) har vært omstillingskommuner i nyere tid. 
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2004 2008 2012 2013
Endring 

04-13
Molde 14710 16363 17170 17236 2526
Vestnes 2699 2985 2880 2914 215
Rauma 3309 3722 3562 3563 254
Nesset 1225 1163 945 916 -309
Midsund 760 796 791 849 89
Aukra 1036 1315 1309 1365 329
Fræna 3318 3529 3545 3535 217
Eide 1215 1258 1225 1212 -3
Gjemnes 815 830 821 819 4
Sunndal 3813 3996 3813 3750 -63
Sum 34904 37965 38073 38172 3268
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Utvikling av arbeidsplasser i næringslivet

• Tabellen viser den samme perioden som forrige slide, 
men her er bare arbeidsplasser knyttet til næringslivet 
tatt med.

• Fortsatt har Molde den største veksten i antall 
arbeidsplasser når en måler i antall, mens Aukra har 
den høyeste veksten dersom man måler i prosent 
(figuren under til høyre). Aukra hadde i 2013 nesten 
dobbelt så mange arbeidsplasser i næringslivet 
sammenlignet med 2004. Dette henger sammen med 
utbygging av Ormen Lange-feltet, som er et gassfelt 
med ilandføring i Aukra kommune. Produksjonen på 
dette feltet ble satt i gang i 2007. 

• I Vestnes og Midsund har veksten i arbeidsplasser i 
næringslivet vært noe høyere enn veksten dersom en 
ser på arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. 

• For Rauma og Fræna er bildet omvendt, her har den 
totale veksten vært høyere enn veksten i antall 
arbeidsplasser i næringslivet. 

• Gjemnes og Eide er igjen omtrent på samme nivå som 
i 2004, men Eide har en mer negativ utvikling i
arbeidsplasser i næringslivet enn totalt. 

• For Sunndal og Nesset sin del har nedgangen i antall 
arbeidsplasser i næringslivet vært høyere enn den 
totale nedgangen når vi ser på både offentlige og 
private arbeidsplasser. 
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2004 2008 2012 2013
Endring 

04-13
Nesset 810 790 528 500 -310
Sunndal 2861 2968 2704 2649 -212
Eide 852 846 832 834 -18
Gjemnes 519 522 513 520 1
Fræna 2365 2485 2419 2396 31
Rauma 2465 2805 2594 2588 123
Vestnes 1684 1930 1840 1838 154
Molde 9433 10977 11170 11181 1748
Midsund 481 514 531 582 101
Aukra 639 897 857 925 286
Sum 22109 24734 23988 24013 1904
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Rangering av kommunene 
2008-2013

Figuren til høyre viser arbeidsplassvekst i privat sektor i 
prosent fra perioden 2008-2013 (etter finanskrisen) for alle 
kommunene i Møre og Romsdal. Kommunene er rangert blant 
de 428 kommunene i landet.

Vi ser at det er Midsund som gjør det best på 36. plass. Videre 
finner vi at Aukra og Molde også har hatt en positiv 
arbeidsplassvekst. 

Gjemnes, Eide, Fræna, Vestnes, Rauma, Sunndal og Nesset 
har hatt en negativ utvikling i årene fra 2008 til 2013. Spesielt 
gjelder dette Nesset som har mistet over 35 prosent av 
arbeidsplassene i næringslivet i denne perioden. Det gir 
Nesset jumboplassen, og kommunen er rangert som den 
dårligste blant landets 428 kommuner. Det er i tråd med den 
utviklingen vi har sett på de forrige sidene. 

Dersom vi hadde sett på en figur som går fra 2010 og fram til i 
dag, ville vi sett at Sunndal denne perioden har hatt en positiv 
vekst i antall arbeidsplasser. Sunndal ble hardt rammet av 
finanskrisen og mistet en del arbeidsplasser rett i etterkant av 
den. 

25

-36,7
-23,6

-18,8
-13,2
-12,4
-10,7

-8,3
-7,7
-6,2
-5,8
-5,4
-5,0
-4,8
-3,6
-2,4
-1,6
-1,4
-1,0
-0,4
-0,1

0,8
0,9
1,6
1,8
2,2
2,8
3,1
4,3
4,8
5,4
6,0
6,3

13,2
17,9

20,9
24,7

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Nesset - 428
Stordal - 422

Halsa - 415
Vanylven - 378

Tingvoll - 373
Sunndal - 359

Aure - 328
Rauma - 310

Sykkylven - 291
Norddal - 288
Hareid - 279

Surnadal - 267
Vestnes - 263

Fræna - 237
Haram - 212
Ørsta - 201
Eide - 199

Sandøy - 193
Gjemnes - 176

Volda - 170
Kristiansund - 155

Stranda - 152
Sande - 144
Molde - 142
Giske - 137

Ålesund - 127
Aukra - 120
Rindal - 104
Smøla - 97
Herøy - 89

Sula - 79
Averøy - 73

Midsund - 36
Ulstein - 18
Skodje - 13
Ørskog - 8

Arbeidsplassvekst i privat sektor i kommunene i Møre og 
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Arbeidsplasser fordelt på sektorer - forklaring

Videre er det interessant å se på hvordan arbeidsplassene i den enkelte kommune er 
fordelt mellom ulike sektorer. Arbeidsplassene er fordelt etter: 
• Fylke og stat
• Lokal og kommune

– Lokale næringer er næringsliv som leverer tjenester til den lokale befolkningen, og som i 
stor grad substituerer tjenester fra offentlig sektor. Dette er tjenester som barnehager, 
skoler, primærhelsetjenester og renovasjon. 

• Basisnæringer
– Basisnæringer er næringsliv som konkurrerer på et nasjonalt eller internasjonalt marked. 

Basisnæringene produserer varer eller tjenester på et sted, som selges og konsumeres 
hovedsakelig utenfor stedet der produksjonen foregår. Primærnæringer som landbruk, 
gruver og industri, tilhører basisnæringene. Samtidig er det en del tjenesteproduksjon 
som også defineres som basisnæringer. Dette er tjenester som IT, telekom og 
teknologiske tjenester. 

• Besøksnæringer 
– Besøksnæringer er næringsliv som kjennetegnes av at kunden må være personlig til 

stede. Besøksnæringene inkluderer all turisme, men også butikkhandel og en del 
personlige tjenester. 

• Regionale næringer
– De regionale næringene består av bransjer som både har annet næringsliv, offentlige 

institusjoner og befolkningen som kunder, og som hovedsakelig retter seg mot et regionalt 
marked. Det er bransjer som bygg og anlegg, transport og forretningsmessig 
tjenesteyting. Vi finner ofte en konsentrasjon av de regionale næringene i byer og sentra.
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Arbeidsplasser fordelt på sektorer – per kommune
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2013, og hvor stor prosentvis andel hver 
sektor utgjør i kommunen. Som vi ser varierer 
dette fra kommune til kommune. Molde skiller 
seg ut med 20 % andel av arbeidsplassene i 
fylke og stat. Dette er naturlig siden Molde 
fylkeshovedstad, og både 
fylkesadministrasjonen og statens hus ligger i 
Molde. Aukra har den høyeste andel knyttet til 
basisnæringene, det er spesielt knyttet til olje-
og gassutvinning og verkstedindustri. Både i 
Midsund, Eide og Fræna er det lokal og 
kommune som har den høyeste andelen 
arbeidsplasser. 



Arbeidsplasser fordelt på sektorer – per kommune

Her ser vi at Nesset skiller seg ut, ved at nesten 
halvparten av arbeidsplassene (45 %) i 
kommunen er knyttet til «lokal og kommune». 
Også for Gjemnes og Vestnes er «lokal og 
kommune» den største bidragsyteren til antall 
arbeidsplasser. I Rauma er det regionale næringer 
som har den største andelen arbeidsplasser, dette 
er spesielt knyttet til bygg og anlegg samt 
transport. I Sunndal er basisnæringene den 
største bidragsyteren, disse arbeidsplassene er 
spesielt knyttet til prosessindustri. Både Sunndal, 
Vestnes og Rauma har en del arbeidsplasser 
innenfor handel, noe som tyder på at de er 
handelssentrum for området rundt. Dette er 
registrert under besøksnæringer. 
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Arbeidsplasser – fordelt på sektorer

Tabellen til høyre viser en oversikt 
over arbeidsplassene knyttet til 
basis- besøks- og regionale 
næringer i de 10 kommunene. Blå 
farge indikerer høy verdi, og rød 
farge indikerer lav verdi. 

Molde har flest arbeidsplasser 
innenfor alle områdene, spesielt er 
dette knyttet til verkstedindustri, 
handel og bygg og anlegg. 

Sunndal skiller seg ut på 
prosessindustri, mens Aukra er den 
eneste kommunen som har 
arbeidsplasser knyttet til olje og 
gassutvinning. Ser vi på andre 
arbeidsplasser knyttet til olje og 
gass, så ligger disse i Molde. 

Ser vi på landbruk er det Rauma, 
Fræna, Gjemnes og Sunndal som 
har flest arbeidsplasser. 
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Antall arbeidsplasser i de ulike bransjene basis, besøk, lokal og regional, 2013. 
Kilde: Telemarksforsking 



Lokaliseringskvotient - forklaring

• Lokaliseringskvotienter sier noe om hvor store bransjene 
er i kommunen/på stedet relativt til resten av landet. 
Antall arbeidsplasser i bransjen er delt på totalt antall 
sysselsatte i kommunen. Denne andelen er delt på 
tilsvarende andel for landet. Når tallet er 1, er andelen 
den samme som for Norge. Det betyr at dersom andelen 
er lavere enn 1, er det en lavere andel som jobber i den 
bransjen sammenlignet med landet. Og omvendt dersom 
tallet er høyere enn 1. Dersom tallet er for eksempel 2, 
er det dobbelt så mange som jobber i bransjen i den 
aktuelle kommunen enn landsgjennomsnittet. 

• Figuren til høyre viser Norges vekst på landsbasis fra 
2000 til 2013. Det gir et bilde av hvilke bransjer som er i 
vekst, og hvilke som er i nedgang. 

• Bransjene som har hatt størst vekst siden 2000, er olje-
og gassutvinning, olje og gass, teknisk/vitenskap, lokale 
næringer, bygg og anlegg og utleie av arbeidsplass. 

• Det har vært størst nedgang i anna industri, 
næringsmidler, prosessindustri, fisk, landbruk og 
transport.  

• Lokaliseringskvotientene for hver av kommunene på de 
neste sidene viser arbeidsplasser i hver kommune i 
2013 relativt til landsgjennomsnittet i 2013. 
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Lokaliseringskvotient - Molde

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotienten for Molde. Molde har 
en rekke bransjer med en kvotient over 1, det betyr at en høyere 
andel av arbeidsplassene i Molde tilhører disse bransjene. 

• Innenfor basisnæringer gjelder dette verkstedindustri, olje og gass 
og teknisk/vitenskap. Anna industri er på landsgjennomsnittet. Det 
er interessant å sammenligne dette med vekst- og 
nedgangsnæringer som vist på forrige side. Olje og gass og 
teknisk/vitenskap har vært vekstnæringer i Norge siden 2000. 
Verkstedindustri har hatt en svak nedgang, mens anna industri har 
hatt en sterk nedgang siden 2000. Molde har en lavere andel 
arbeidsplasser knyttet vekstnæringer som olje- og gassutvinning og 
tele og IKT enn landsgjennomsnittet. 

• Innenfor besøksnæringer har Molde en høyere andel 
arbeidsplasser innenfor aktivitet, handel og overnatting. Dette er 
ikke unaturlig siden Molde er regionhovedstad, og dermed har en 
funksjon som handels- og aktivitetsby for flere av kommunene 
rundt. 

• Innenfor regionale næringer har Molde en høyere andel 
arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, forretningsmessig 
tjenesteyting, transport og utleie av arbeidskraft. Med unntak av 
transport, har de andre bransjene vært vekstnæringer i Norge siden 
2000. 

• Oppsummert kan man si at Molde har et variert tilfang av 
arbeidsplasser. Molde har også en større andel av arbeidsplassene 
i flere bransjer som har vært i vekst i Norge siden 2000. 
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Lokaliseringskvotient - Midsund

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Midsund. Midsund 
har flere bransjer der kvotienten er høyere enn 1, det vil si at en 
større andel av arbeidsplassene Midsund tilhører disse 
bransjene sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

• Innenfor basisnæringene har Midsund en kvotient over 1 i 
bransjene næringsmidler, verkstedindustri, fisk og landbruk.
Dersom en sammenligner med utviklingen innenfor de ulike 
bransjene i Norge fra 2000 til i dag, så har det vært nedgang i 
samtlige av disse bransjene. Midsund har få eller ingen 
arbeidsplasser i vekstbransjene innenfor basisnæringene. 

• Innenfor besøksnæringer har Midsund en mindre andel som 
arbeider innenfor alle bransjene. 

• Når vi ser på regionale næringer, så har Midsund en høyere 
andel som jobber innenfor bygg og anlegg og transport enn 
landsgjennomsnittet. Bygg og anlegg har vært i vekst siden 
2000, mens transport har hatt nedgang. 

• Oppsummert kan man si at Midsund har litt variasjon i 
næringslivet med en del arbeidsplasser både innenfor regionale 
næringer og basisnæringer. Det er en utfordring at kommunen er 
veldig ensidig innenfor fiske når det gjelder basisnæringer. 
Dessuten er fiske en næring som har hatt nedgang over tid. Det 
er sannsynlig at strukturendringer også vil påvirke antall 
arbeidsplasser i denne næringen framover. Generelt har 
Midsund færre arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet i 
næringer som har hatt vekst siden 2000 og fram til i dag. 
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Lokaliseringskvotient for Midsund. 2013.
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Lokaliseringskvotient - Aukra

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Aukra. Aukra har 
bransjer innenfor basisnæringer og regionale næringer som har en 
kvotient høyere enn 1, det vil si at en større andel av arbeidsplassene 
Aukra tilhører disse bransjene sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. 

• Innenfor basisnæringer skiller olje- og gassutvinning seg ut, hvor 
kvotienten er 8,6. Også næringsmidler, verkstedindustri og fisk har en 
høyere kvotient enn 1. Landbruk har en kvotient på 1, det betyr at en 
like stor andel i Aukra som på landsbasis jobber innenfor landbruk. 
Olje- og gassutvinning har vært en vekstnæring på landsbasis siden 
2000, mens både næringsmidler, verkstedindustri og fisk har hatt 
nedgang. 

• Innenfor besøksnæringer har Aukra en mindre andel som arbeider 
innenfor alle bransjene. 

• Når vi ser på regionale næringer, så har Aukra en høyere andel som  
jobber innenfor transport enn landsgjennomsnittet. Transport har hatt 
en nedgang på landsbasis siden 2000. 

• Oppsummert ser vi at Aukra har vært med på veksten som har vært 
innenfor olje- og gassutvinning de seneste årene, gjennom 
ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet. Utover dette har Aukra 
den største delen av arbeidsplassene i næringer som har hatt 
nedgang siden 2000. Det gjør arbeidsmarkedet i Aukra sårbart for 
ytterligere nedgang og konjunkturendringer. Hvis for eksempel 
gassprisene faller, vil det kunne virke inn på lønnsomheten ved 
Ormen Lange-feltet og i neste omgang gå utover arbeidsplasser i 
Aukra. Selv om Aukra har arbeidsplasser i flere bransjer, er 
arbeidsplassene ganske ensidig knyttet til primærnæring og industri. 
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Lokaliseringskvotient for Aukra. 2013.  
Kilde: Telemarksforsking



Lokaliseringskvotient - Fræna

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Fræna. Fræna har 
bransjer innenfor basisnæringer og regionale næringer som har 
en kvotient høyere enn 1, det vil si at en større andel av 
arbeidsplassene Fræna tilhører disse bransjene sammenlignet 
med landsgjennomsnittet. 

• Innenfor basisnæringer skiller prosessindustri og fisk seg ut, med 
kvotienter på henholdsvis 3,1 og 3. Også næringsmidler, gruve 
og landbruk har en høyere kvotient enn 1. Anna industri har en 
kvotient på 1, det betyr at en like stor andel i Fræna som på 
landsbasis jobber innenfor anna industri. Flertallet av alle 
bransjene innenfor basisnæringer som Fræna har en kvotient 
høyere enn 1 i, har vært nedgangsnæringer i Norge siden 2000. 
Unntaket er gruver, som har hatt en arbeidsplassvekst på 10,2 
prosent siden 2000 på landsbasis. 

• Innenfor besøksnæringer har Fræna en mindre andel som 
arbeider innenfor alle bransjene. 

• Når vi ser på regionale næringer, så har Fræna en høyere andel 
som  jobber innenfor transport enn landsgjennomsnittet. 
Transport har hatt en nedgang på landsbasis siden 2000. 

• Oppsummert ser vi at Fræna har noe variasjon i næringslivet, 
men er ensidig i den forstand at relativt mange av 
arbeidsplassene ligger i basisnæringene. Innenfor 
basisnæringene er mange av arbeidsplassene i næringer som 
har hatt nedgang i Norge siden 2000. Det er derimot en fordel at 
Fræna har mange ben å stå på, det gjør kommunen mindre 
sårbar for konjunkturendringer i enkeltbransjer. En større andel 
jobber i primærnæringer i Fræna enn på landsbasis. 
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Lokaliseringskvotient for Fræna. 2013 
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Lokaliseringskvotient - Eide

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Eide. Eide har 
bransjer innenfor basisnæringer og regionale næringer som 
har en kvotient høyere enn 1, det vil si at en større andel av 
arbeidsplassene Eide tilhører disse bransjene sammenlignet 
med landsgjennomsnittet. 

• Innenfor basisnæringer skiller gruve seg ut, med kvotient på 
16,4. Det betyr at over 16 ganger så mange jobber innen gruve 
i Eide enn i landet som helhet. Også anna industri, fisk og 
landbruk har en høyere kvotient enn 1. Anna industri, fisk og 
landbruk har hatt nedgang i arbeidsplasser siden 2000 og fram 
til 2013. Gruver har vært en vekstnæring siden 2000. 

• Innenfor besøksnæringer har Eide en mindre andel som 
arbeider innenfor alle bransjene. 

• Når vi ser på regionale næringer, så har Eide en høyere andel 
som jobber innenfor bygg og anlegg enn landsgjennomsnittet. 
Bygg og anlegg er en næring som har hatt en stor 
arbeidsplassvekst siden 2000 og fram til i dag. 

• Oppsummert ser vi at Eide har noe variasjon i næringslivet, 
men er ensidig i den forstand at mange av arbeidsplassene 
ligger i basisnæringene. Det er derimot positivt at en stor del 
av arbeidsplassene finnes innenfor gruve, siden dette har vært 
en vekstnæring i Norge. Det gjør det derimot sårbart dersom 
det skulle komme endringer i gruveproduksjonen i kommunen. 
Det er også positivt med en del arbeidsplasser innenfor bygg 
og anlegg, som har vært en vekstnæring. Vi vet derimot at 
dette er en næring som er konjunkturutsatt. 
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Lokaliseringskvotient for Eide. 2013.  
Kilde: Telemarksforsking



Lokaliseringskvotient - Rauma

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Rauma. Som vi 
ser har Rauma en kvotient høyere enn 1 i flere bransjer. 

• Innenfor basisnæringer har Rauma en kvotient høyere enn 1 i 
anna industri, prosessindustri, fisk, gruve og landbruk. Av disse 
bransjene har anna industri, prosessindustri, fisk og landbruk 
hatt nedgang i antall arbeidsplasser på landsbasis siden 2000. 
Gruve har hatt en vekst i arbeidsplasser i den samme perioden.  

• Innenfor besøksnæringer har handel en kvotient på 1. Det betyr 
at andelen arbeidsplasser i denne bransjen er på samme nivå i 
Rauma som på landsbasis. Handel har også hatt en vekst på 
landsbasis siden 2000. 

• Innenfor regionale næringer har Rauma en høyere andel 
arbeidsplasser innenfor agentur og engros, bygg og anlegg og 
transport enn landsgjennomsnittet. Agentur og engros og bygg 
og anlegg har vært vekstnæringer i Norge siden 2000, transport 
har hatt nedgang i antall arbeidsplasser. 

• Oppsummert ser vi at at Rauma har arbeidsplasser innenfor alle 
kategoriene, men basisnæringene er relativt viktigere i Rauma 
enn på landsbasis. Det er allikevel en del arbeidsplasser 
innenfor besøks- og regionale næringer, og det gjør 
arbeidsmarkedet mindre sårbart for konjunkturendringer i 
enkeltbransjer. Det er en fordel at en del av arbeidsplassene i 
Rauma er i næringer som har hatt vekst. 
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Lokaliseringskvotient - Vestnes

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Vestnes. 
Vestnes har en kvotient høyere enn 1 i flere bransjer. 

• Innenfor basisnæringer har Vestnes en kvotient høyere 
enn 1 i næringsmidler, verkstedindustri, fisk og landbruk. 
Som vi har sett tidligere er dette bransjer hvor det har 
vært nedgang i antall arbeidsplasser på landsbasis siden 
2000. Nedgangen i verkstedindustrien har derimot vært 
liten, bare 0,5 prosent. 

• Innenfor besøksnæringer og regionale næringer har 
Vestnes en mindre andel som arbeider innenfor alle 
bransjene. Det er flere bransjer innenfor disse næringene 
som har hatt vekst i antall arbeidsplasser på landsbasis 
siden 2000. Det hadde derfor vært en styrke for Vestnes 
å ha flere arbeidsplasser innenfor vekstnæringer. 

• Oppsummert ser vi at Vestnes har arbeidsplasser 
innenfor alle kategorier, men basisnæringene er relativt 
viktigere i Vestnes enn på landsbasis. Det kan gjøre 
arbeidsplasser innenfor enkeltnæringer sårbare for 
konjunkturendringer. Det kan også være en utfordring at 
bransjene som har flest arbeidsplasser i Vestnes, er 
bransjer som har hatt nedgang på landsbasis siden 2000 
og fram til i dag. 
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Lokaliseringskvotient for Vestnes. 2013.  
Kilde: Telemarksforsking



Lokaliseringskvotient - Nesset

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Nesset. I Nesset er 
det kun bransjer innenfor basisnæringene som har en kvotient 
høyere enn 1, det vil si at en større andel av arbeidsplassene i 
Nesset tilhører disse bransjene sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. 

• Innenfor basisnæringene har Nesset en kvotient over 1 i anna 
industri, prosessindustri, fisk, gruve og landbruk. Sammenligner vi 
med vekstnæringene i Norge siden 2000, er det kun gruve av 
disse som har hatt vekst. De andre tre bransjene har hatt 
nedgang. 

• Innenfor besøks- og regionalnæringer har Nesset ingen bransjer 
som har en høyere kvotient i 1. Det betyr at samtlige bransjer har 
relativt færre arbeidsplasser i Nesset enn det vi finner på 
landsbasis. 

• Oppsummert ser vi at Nesset har et ensidig næringsliv 
sammenlignet med landsgjennomsnittet, med mange av 
arbeidsplassene i basisnæringene. Mange av arbeidsplassene er 
også i næringer som har hatt nedgang i Norge siden 2000. 
Nesset har ingen arbeidsplasser innenfor vekstnæringer som olje-
og gassutvinning, olje og gass og tele og IKT. 
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Lokaliseringskvotient for Nesset. 2013 
Kilde. Telemarksforsking



Lokaliseringskvotient - Sunndal

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Sunndal. 
Sunndal har en kvotient høyere enn 1 i noen bransjer. 

• Innenfor basisnæringer skiller prosessindustri seg ut, hvor 
kvotienten er hele 20,7. Også verkstedindustri og landbruk har 
kvotienter som er høyere enn 1. Alle disse tre er bransjer som 
har hatt nedgang siden 2000 på landsbasis. 

• Innenfor besøksnæringer har handel og overnatting kvotient på 
1. Det betyr at andelen arbeidsplasser i disse bransjene er på 
samme nivå i Sunndal som på landsbasis. Handel har hatt en 
vekst på landsbasis siden 2000, mens overnatting har hatt noe 
nedgang. 

• Innenfor regionale næringer har Sunndal en høyere andel 
arbeidsplasser innenfor utleie av arbeidskraft. Transport og 
bygg og anlegg er på linje med landsgjennomsnittet. 

• Oppsummert ser vi at Sunndal har arbeidsplasser innenfor alle 
kategoriene, men basisnæringene og spesielt prosessindustri er 
relativt viktigere i Sunndal enn på landsbasis. Det gjør at 
arbeidsmarkedet i Sunndal er sårbart for konjunkturendringer, 
spesielt innenfor prosessindustri. Av de næringene som 
Sunndal har en høyere andel arbeidsplasser innenfor, er det 
kun utleie av arbeidskraft som har vekst siden 2000 på 
landsbasis. 
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Lokaliseringskvotient for Sunndal. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking



Lokaliseringskvotient - Gjemnes

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for Gjemnes. 
Gjemnes har kvotienter som er høyere enn 1 innenfor bransjer 
i basis- og besøksnæringer. 

• Innenfor basisnæringer har Gjemnes en kvotient høyere enn 1 
innenfor bransjene prosessindustri, fisk og landbruk. Det betyr 
at en større andel av arbeidsplassene finnes i disse bransjene i 
Gjemnes enn det gjør på landsgjennomsnittet. Alle disse tre er 
bransjer som har hatt nedgang i antall arbeidsplasser på 
landsbasis siden 2000. 

• Innenfor besøksnæringer har overnatting en kvotient på 1,6. 
Overnatting har hatt en svak nedgang i arbeidsplasser på 
landsbasis siden 2000. 

• Innenfor regionale næringer har Gjemnes en mindre andel som 
arbeider innenfor alle bransjene. Med unntak av transport, har 
det vært vekst i arbeidsplasser i alle disse bransjene siden 
2000. Det hadde derfor været en styrke for Gjemnes å ha flere 
arbeidsplasser innenfor disse bransjene. 

• Oppsummert kan man si at Gjemnes har arbeidsplasser 
innenfor mange bransjer, men næringsstrukturen er ensidig i 
den forstand at flest arbeidsplasser er innenfor basisnæringer. 
Det gjør Gjemnes sårbar for konjunkturendringer. De fleste 
arbeidsplassene er også i bransjer som har hatt nedgang siden 
2000, og det ble blant annet nevnt i intervjuene i kommunene 
at det er uavklart hva som vil skje av strukturendringer i 
landbruket de kommende året. Per i dag er dette relativt sett 
den viktigste bransjen i Gjemnes. 
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Lokaliseringskvotient for Gjemnes. 2013.  
Kilde: Telemarksforsking



Pendling

41

• Over har vi satt inn en pendlingsmatrise, den sier noe om interaksjonen på tvers av kommunene. 
Radene angir bostedskommune, mens kolonnene angir arbeidskommune. Verdiene viser andelen av 
den sysselsatte befolkningen etter bosted fordelt på hvor de jobber. 

• Det er Molde, Rauma og Sunndal som har minst utpendling. I Sunndal jobber 86,8 prosent av 
arbeidstakerne i kommunen, mens det tilsvarende tallet er 84,8 for Molde og 80,7 for Rauma. 

• Molde er den kommunen som har høyest innpendling. Mellom 20 og 30 prosent av arbeidstakerne i 
Aukra, Fræna, Eide, Nesset og Gjemnes jobber i Molde. Molde er regionsenter, og har dermed flere 
arbeidsplasser enn nabokommunene. 

• Vestnes og Gjemnes er de to kommunene som har høyest utpendling utenfor de kommunene som er 
inkludert i utredningen. For Vestnes sin del går denne pendlingsstrømmen mot Ålesund og Haram, 
mens en del arbeidstakere i Gjemnes pendler til Kristiansund. 

Pendlingsmatrise mellom kommunene i Romsdal++. I prosent. Kilde: SSB. 



Bo- og arbeidsmarkedsregioner

Bo- og arbeidsmarkedsregion Kommuner

Molde Molde, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, Eide 
og Gjemnes 

Rauma Rauma

Sunndal Sunndal

42

Pendlingsmatrisen underbygger inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bo- og 
arbeidsmarkedsregionene er blant annet delt opp ut fra senterstruktur, pendling mellom 
kommuner og reisetid mellom kommunesentre. Åtte av kommunene i utredningen 
inngår i bo- og arbeidsmarkedsregion Molde. Sunndal og Rauma er definert som egne 
bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Over tid kan inndelingen i bo- og arbeidsmarkedsregioner endres, for eksempel ved 
utbygging av nye samferdselsforbindelser som gir kortere reisetid og andre 
pendlingsmønstre. 

Kommunene i Romsdal og omegn inndelt i bo- og arbeidsmarkedsregioner. Kilde: NIBR - Gundersen og Frants 2013



Bostedsattraktivitet - innledning

Flytting og arbeidsplassvekst er de dominerende
størrelsene for å beskrive regional utvikling. Det er
åpenbart en sterk positiv sammenheng mellom et steds
nettoflytting og den samlede arbeidsplassveksten.
Steder med sterk vekst i antall arbeidsplasser vil trekke
til seg innflyttere, og da vil den sterke
arbeidsplassveksten være en årsak til innflyttingen.
Andre steder kan ha sterk innflytting uten
arbeidsplassvekst i en periode, og da vil denne
innflyttingen føre til arbeidsplassvekst i skjermede
sektorer i andre perioder. Flytting og arbeidsplassvekst
vil dermed ha en gjensidig positiv påvirkning.

Figuren til høyre viser hvordan sammenhengen mellom
nettoflytting og arbeidsplassvekst har vært i
kommunene i Norge i perioden 2000 – 2013. Verdiene
er angitt i prosent av seg selv i begynnelsen av
perioden. Streken viser den forventede nettoflyttingen,
gitt arbeidsplassveksten.

Vi ser at flertallet av kommunene i Romsdal som har
arbeidsplassvekst, også har positiv nettoflytting.
Unntaket er Sunndal. Nesset og Gjemnes har både
negativ arbeidsplassvekst og negativ nettoflytting. Eide
har negativ arbeidsplassvekst, men allikevel positiv
nettoflytting.
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Bostedsattraktivitet - forklaring

Som vist vil arbeidsplassveksten på et sted påvirke nettoflyttingen på en positiv måte. Noen steder har bedre flyttebalanse enn 
arbeidsplassveksten tilsier, mens andre har mye dårligere flyttebalanse. Det er dermed faktorer ved siden av arbeidsplassveksten på et 
sted som har stor betydning for flyttebalansen. Dette har vi kalt strukturelle forhold. Det vil si forhold som ligger utenfor kommunens 
handlingsrom på kort og mellomlang sikt. Ting de ikke kan noe for, og bare må ta til etterretning.

Tre strukturelle forhold som vi har funnet at har betydning for kommuners nettoflytting i Norge er:
– Befolkningens størrelse. Befolkningsstørrelsen til stedet er tatt med som variabel fordi vi finner en positiv og signifikant effekt av et steds 

befolkningsstørrelse på nettoflyttingen. Steder med en stor befolkning har systematisk bedre flyttebalanse enn steder med lav befolkning. Det 
er et uttrykk for at steder med en høy konsentrasjon av folk virker tiltrekkende. 

– Arbeidsmarkedsintegrasjonen. Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål på graden av pendling i kommunen. Den måles gjennom å legge sammen 
den prosentvise andelen av den sysselsatte befolkningen i kommunen som pendler ut med den prosentvise andelen av arbeidsplassene i 
kommunen som det pendles inn til. Steder med høy arbeidsmarkedsintegrasjon har systematisk bedre flyttebalanse enn steder med lav. Det 
betyr at steder som ligger innenfor et større arbeidsmarked, og dermed har gode pendlingsmuligheter, får en gevinst i form av høyere netto 
innflytting.

– Naboveksten, dvs. veksten i antall arbeidsplasser i kommunene som er i pendlingsavstand. Den tredje strukturelle faktoren, nabovekst, er 
vekst i antall arbeidsplasser på omkringliggende steder som ligger innenfor pendlingsavstand. Dersom det er arbeidsplassvekst i 
nabokommunene, vil dette føre til høyere netto innflytting. 

Telemarksforsking har analysert hvordan disse faktorene påvirker nettoflyttingen i kommunene i Norge og Sverige i en 
regresjonsanalyse med input av data fra 2000 til og med 2013. Når vi kjenner disse sammenhengene, kan vi analysere hvordan disse
faktorene hver for seg – og til sammen – har påvirket nettoflyttingen i en bestemt kommune. 

Et steds bostedsattraktivitet blir målt som en restfaktor, dvs. avviket mellom den faktiske nettoflyttingen og den forventede 
nettoflyttingen når vi tar hensyn til stedets arbeidsplassvekst, nabovekst, befolkningsstørrelse og arbeidsmarkedsintegrasjon. Steder 
som har bedre nettoflytting enn forventet vil da bli karakterisert som attraktive som bosted. Slike steder har egenskaper som fører til 
høyere nettoflytting enn hva som er «statistisk normalt». Stedet får altså en nettoflytting som er bedre enn forutsetningene tilsier. Vi 
antar at dette skyldes kvaliteter ved stedet. Det kan være mange ulike stedskvaliteter som kan forklare hvorfor et sted har høyere 
innflytting enn forutsetningene skulle tilsi. Dette er stedskvaliteter som kan påvirkes lokalt. Bostedsattraktiviteten er dermed mulig å 
påvirke gjennom et lokalt handlingsrom, mens de strukturelle faktorene betegner stedets forutsetninger som vanskelig kan påvirkes.
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Bostedvelgsattraktivitet - rangert

• Figuren til venstre viser bostedattraktiviteten for hver 
treårsperiode de siste fire treårsperiodene for alle 
kommunene i Møre og Romsdal. Kommunene er rangert 
blant landets 428 kommuner med hensyn til 
bostedsattraktivitet over tid. Verdier over 0 indikerer positiv 
bostedsattraktivitet, mens verdier under 0 indikerer negativ 
bostedsattraktivitet. 

• Vi minner om at et steds bostedsattraktivitet blir målt som 
en restfaktor, dvs. avviket mellom den faktiske 
nettoflyttingen og den forventede nettoflyttingen når vi tar 
hensyn til stedets arbeidsplassvekst, nabovekst, 
befolkningsstørrelse og arbeidsmarkedsintegrasjon.

• Av kommunene i utredningen er det Midsund som kommer 
best ut over disse fire periodene. Vi skal se nærmere på 
hver enkelt kommune på neste side. Vestnes, Aukra, 
Sunndal og Rauma etterfølger Midsund. Deretter finner vi 
Molde, Fræna, Neset, Eide og Gjemnes. 

• Den siste perioden ser vi at Midsund, Vestnes, Molde og 
Fræna har hatt en positiv bostedsattraktivitet. I samme 
periode har Aukra, Sunndal, Rauma, Nesset, Eide og 
Gjemnes hatt en negativ bostedattraktivitet. 
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Bostedsattraktivitet for de fire siste 
treårsperiodene rangert blant landets 428 
kommuner. Enheten er standardavvik av 
nettoflytting. Kilde: Telemarkforsking



Bostedsattraktivitet i hver kommune

• Figuren til høyre viser nettoflyttingen dekomponert etter effekter av 
arbeidsplassvekst, arbeidsmarkedsintegrasjon, befolkningsstørrelse, 
nabovekst og bostedsattraktivitet. Midsund, Vestnes, Aukra, Sunndal 
og Rauma har hatt en positiv bostedsattraktivitet gjennom denne 
perioden. Spesielt Midsund og Vestnes har hatt en mer positiv 
utvikling enn man kunne forvente når vi ser på andre faktorer. For 
Midsund sin del trekker arbeidsplassvekst, 
arbeidsmarkedsintegrasjon og befolkningsstørrelse i en negativ 
retning når det gjelder nettoflytting, mens nabovekst og 
bostedsattraktivitet trekker i en positiv retning. Samlet sett har 
nettoflytting i Midsund vært litt negativ i denne perioden, men på 
grunn av bostedsattraktiviteten langt bedre enn man kunne forvente. 

• Molde, Fræna, Nesset, Eide og Gjemnes har hatt en negativ 
bostedsattraktivitet. Hvis vi tar Molde som eksempel trekker 
befolkningsstørrelse og arbeidsplassvekst i positiv retning når det 
gjelder nettoflyttingen. Arbeidsmarkedsintegrasjon og 
bostedsattraktivitet trekker i en negativ retning. Samlet sett har 
nettoflyttingen for Molde vært positiv i denne perioden, men den 
positive utviklingen kan i sin helhet forklares av arbeidsplassvekst 
og befolkningsstørrelse. Gitt Moldes størrelse kunne man forventet 
en enda mer positiv utvikling enn den som har vært. 
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Perioden er siste fire treårsperioder. 
Kilde: Telemarksforsking 



Bostedsattraktivitet over tid

• Figuren til høyre viser relativ nettoflytting i alle 
de ti kommunene samlet over tid. 
Bostedsattraktivitet er negativ mot slutten av 
perioden. Det tyder på at utviklingen i regionen 
samlet sett har vært mindre positiv enn man 
kunne forvente når vi tar hensyn til andre 
faktorer den siste delen av tidsperioden. 

• Utvikling i arbeidsplassvekst har hatt stor 
innvirkning på nettoflyttingen. Dersom denne 
utviklingen er positiv, er ofte nettoflyttingen 
også positiv. Eller omvendt om den er negativ.

• Men også andre faktorer har innvirkning, 
spesielt arbeidsmarkedsintegrasjon og 
nabovekst (se figur). 

• Analyser av bostedsattraktivitet kan gi et bilde 
av hvilke utfordringer et område har, og bidra til 
å avklare hvilke utviklingsstrategier man må 
jobbe med framover. Bostedsattraktiviteten er 
som nevnt mulig å påvirke gjennom et lokalt 
handlingsrom, mens de strukturelle faktorene 
betegner stedets forutsetninger. Disse kan 
vanskelig påvirkes.
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Relativ nettoflytting i de ti kommunene det gjelder, dekomponert i 
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bostedsattraktivitet. 3 års glidende gjennomsnitt.  



Vurdering av 
strukturalternativene
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Innledning

• Vi har, som vist til under innledningen, laget et system med 
vurderingskriterier til hvert strukturalternativ. Hvert kriterium gis en 
poengsum, og til slutt får vi en samlet poengsum for hvert alternativ. 

• På de følgende sidene har vi skrevet litt om grunnlaget for noen av 
vurderingskriteriene:
– Befolkningsgrunnlag og hvilken innvirkning dette kan ha på kapasitet og 

kompetanse.

– En oversikt over vurderingen av kapasitet og kompetanse som kom fram i 
intervjuene med hver enkelt kommune. 

– Alder for kommuneplanene i de enkelte kommunene. 

– En oversikt over større planlagte samferdselsinvesteringer i regionen. 

– En redegjørelse for hvilken reisetid som er brukt i vurderingene. 



Befolkningsgrunnlag - Kapasitet og kompetanse
Resultat fra NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet 
og plankompetanse i kommunene, sier noe om landets 
kommuner sin kapasitet og kompetanse til å ivareta 
planlegging etter krav i plan- og bygningsloven.

Kapasitet er definert som «kommunenes evne til å ivareta alle 
oppgaver og den saksmengden kommunene står overfor». 61 
% av kommunene har 0,5 årsverk eller mindre til 
samfunnsplanlegging og 32 % av kommunene har 0,5 årsverk 
eller mindre arealplanlegging. 
Et fagmiljø kan per definisjon minimum bestå av 2 personer, og 
det betyr at kun 28 % av kommunene har fagmiljø til å ivareta 
arealplanlegging og kun 6 % av kommunene har fagmiljø til å 
ivareta samfunnsplanlegging. 
Jo mindre kommunestørrelsene er, jo høyere er opplevelsen 
av manglende kapasitet på planområdet.

Kompetanse er definert som «tilgang til personale med 
nødvendig formalkompetanse og/eller realkompetanse innenfor 
planlegging». 82 % av kommunene mener de i stor grad har 
nødvendig fagkompetanse til å ivareta oppgavene innenfor 
arealplanlegging og 68 % av kommunene mener de i stor grad 
har nødvendig fagkompetanse til å ivareta oppgavene innenfor 
samfunnsplanlegging. 
Utdanningsbakgrunnen blant samfunns- og arealplanleggere i 
kommunene er variert, og et fellestrekk synes å være 
utfordringer i rekruttering av sivilingeniører, arkitekter og 
arealplanleggere.

Det ser ut til at landets kommuner gjennomgående har bedre 
kompetanse enn kapasitet. Men i små fagmiljø, eller der 
fagmiljø ikke eksisterer, kan det være svært utfordrende å 
opprettholde og utvikle fagkompetanse.

Ekspertutvalget foreslår en kommunestørrelse på minst 15 000 
- 20 000 innbyggere for å ha tilstrekkelig kapasitet til å ivareta 
samfunns- og arealplanlegging.
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Diagram basert på tabell 3.2 NIVI Rapport 2014:1



Kapasitet og kompetanse i de 10 kommunene

Informasjonen i tabellen under er basert på intervju med politiske og administrative ledere i 10 kommuner som inngår i de 12
alternativene som utredes, og sier noe om kommunenes kapasitet og kompetanse til å drive samfunnsutvikling. Befolkningstall er per 1.
januar 2014.
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Alder for kommuneplaner (2013)
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Plan og bygningsloven setter rammene for samfunns- og
arealplanleggingen i kommunene.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi (§ 10-1). Den kommunale
planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å
fastlegge videre planarbeid og skal omfatte strategiske valg
knyttet til lokal samfunnsutvikling.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter
samfunnsdel og arealdel (§ 11-1). Kommuneplanens
samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og
strategier for kommunen som samfunn og som organisasjon
og bør beskrive og vurdere alternative utviklingsstrategier.
Handlingsdelen angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig.
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og bruk
av arealene i kommunen.

Informasjon i tabellen til høyre er hentet fra Kostra og viser
alder for kommuneplanene til de 10 kommunene i denne
utredningen.



Samferdselsinvesteringer

• Det er planlagt flere samferdselsinvesteringer 
i Romsdal som vil korte inn reisetida mellom 
kommunene, og kanskje endre 
reisemønstrene til innbyggerne: 
– I 2015 åpnes Tresfjordbrua over Tresfjorden

øst for Vestnes. Den vil korte inn veien mellom 
Vestnes og Åndalsnes med 14 km. I 
beskrivelsen av alternativ 7 (Rauma-Vestnes) 
har vi tatt hensyn til dette når vi har sett på 
reiseavstander innad i en eventuell ny 
kommune. 

– E39 Romsdalsfjorden har planlagt oppstart i 
2018, og skal stå ferdig i 2023. Kartet til høyre 
viser planene. Det skal bygges undersjøisk 
tunnel fra Vik i Vestnes til Midsund, og bro over 
til Molde. Det vil gi veiforbindelse for Vestnes 
og Midsund til Molde. I tillegg er det planer om 
veiforbindelse mellom Midsund og Aukra 
(Kjerringsundforbindelsen). Dette er et 
fylkesveiprosjekt som er avhengig av 
egenfinansiering fra Aukra kommune, siden det 
ikke er høyt prioritert av Møre og Romsdal 
fylkeskommune.

– Det har også vært planer om veiforbindelse 
over Langfjorden som skiller Rauma og Molde. 
På grunn av nye forskrifter er dette prosjektet 
skrinlagt, og det er på nåværende tidspunkt 
usikkert hva som skjer videre. 
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Planlagte veiinvesteringer på E39 over Romsdalsfjorden. 
Kilde: Statens vegvesen 



Reisetid

• For å beregne reisetid mellom ulike områder i kommunene, har vi 
benyttet oss av Statens vegvesen sitt verktøy www.visveg.no. 

• På visveg kan man velge mellom raskeste vei, korteste vei og «kjør 
som turist». Vi har tatt utgangspunkt i raskeste vei og 
reiseavstandene er oppgitt i minutter. 

• Det er verdt å merke seg at vi ikke har lagt inn ekstra ventetid for 
ferge på de strekningene som har dette. Dersom man ønsker å ta 
hensyn til dette, er det for eksempel mulig å legge til en ventetid på 
ferge som halvparten av den tiden som er mellom fergeavgangene. 

• Vi har markert strekningene som har ferge med grått i 
avstandstabellene i vurderingene nedenfor. 



Alternativ 1:
ROR
Molde
+ Aukra
+ Midsund
+ Vestnes
+ Rauma
+ Fræna
+ Eide
+ Nesset



Befolkningsutvikling
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Nye Molde-Aukra-Midsund-Vestnes-
Rauma-Fræna-Eide-Nesset 
kommune ville per 1. januar 2014 
hatt en samlet befolkning på 61 721 
innbyggere. Dette er betydelig 
høyere enn innbyggertallet 
ekspertutvalget mener en kommune 
minst bør ha (15 000 – 20 000) for å 
ha tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 72 288.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt gjennomført kompetanseutvikling 
gjennom utbygging av Ormen Lange. Gjennom intervjuer har vi fått tilbakemeldinger om utfordringer med rekruttering av relevant fagkompetanse, 
spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles sårbart dersom eksempelvis en person slutter. 

• I Eide har kommunen et veldig lite planleggingsmiljø og liten kapasitet til å håndtere store mengder planarbeid. Det er behov for å øke kapasiteten 
med flere ingeniører og ressurser på samfunnsplanlegging. Fagkompetansen hos de ansatte er god, det er brukt en del midler på etterutdanning. 
Kommunen kjøper tjenester på prosjekteringskompetanse. De melder om at det er krevende å rekruttere ingeniører og sivilingeniører.

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanleggeren er plassert hos rådmann og planleggingskapasitet hos teknisk, og det meldes om at dette blir 
sårbart. De har bra kapasitet til planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å få ned tiden på byggesaksbehandling. Det er god 
fagkompetanse hos de ansatte og samarbeidet mellom enhetene er bra. Det er imidlertid utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold. 

• I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er imidlertid stor byggeaktivitet i kommunen, teknisk 
seksjon får utført mye, men det faller mange oppgaver på få ansatte. Det meldes om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent personell til 
teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og med saksbehandlerkompetanse.

• I Molde har kommunen begrenset kapasitet i forhold til aktiviteten i kommunen, og det er behov for flere ingeniører. De eksisterende fagressursene har 
god kompetanse. Det meldes om utfordringer i prioritering av ressursene og med rekruttering av fagkompetanse til teknisk sektor.

• Nesset kommune har behov for å styrke kapasiteten på plan og byggesak, man har både ønsker om å få et større fagmiljø og om å redusere 
sårbarheten. Videre er tilbakemeldingen at kommunen har behov for å styrke kompetansen på blant annet plansaker og utbygging. Kommunene har 
utfordringer med å rekruttere ingeniører, og de synes det er krevende å rekruttere ledere som faktisk har den kompetansen man trenger. 

• I Rauma har kommunen god kapasitet og kompetanse på teknisk/byggesak. De kjøper en del tjenester på arealplanlegging og prosjektering. Men det 
er behov for flere og utfordrende å rekruttere ingeniører.

• I Vestnes er oppgavene innenfor teknisk grensesnitt dekt opp, men de mangler planleggere med formell utdannelse. Det meldes om utfordringer med 
å rekruttere relevant fagkompetanse.
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Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det kan si noe om 
kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av samfunnsutviklingen det jobbes 
med i kommunene. Molde kommune har godkjent kommuneplanens samfunnsdel for 2013 – 2022, og arealdel for 2009 – 2020. Aukra sin 
kommuneplans arealdel ble vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-12 år og revisjon er under arbeid. Midsund har godkjent kommuneplan med 
10 års planhorisont, for perioden 2010-2020. Arealdelen er imidlertid 16 år gammel. Vestnes har kommuneplanens samfunnsdel for perioden 
2015-2025 ute til høring. Den forventes ferdigbehandlet innen 2014. Ny arealplan for kommunen er under arbeid og forventes ferdig behandlet 
våren 2015. Rauma sin kommuneplans samfunnsdel for 2014-2025 ble vedtatt desember 2013, kommuneplanens arealdel er lite oppdatert. I 
Fræna blir det lagt til rette for endelig behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 2014. Eide har en 
kommuneplan som er 8 år gammel, og Nesset har oppdaterte planer som ble vedtatt i juli 2012 og gjelder for perioden 2012-2020.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo høyere er opplevelsen av 
manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de åtte kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet, mindre utfordringer i 
prioritering av ressurser og bedre utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. Kommunene vil ha et befolkningsgrunnlag 
som ligger godt over det ekspertutvalget foreslår. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror har 
ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og 
Nesset  blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommuner Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Molde 3 0

Aukra 7 2

Midsund 16 2

Vestnes 7 7

Rauma 10 0

Fræna 10 1

Eide 8 8

Nesset 1 1



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Molde, Vestnes, Nesset, Midsund, Aukra, Fræna, og Eide tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion,
Molde-regionen. I tillegg hører Gjemnes til, som har 26,3 prosent innpendling til Molde. Rauma er en 
egen bo- og arbeidsmarkedsregion. 7,3 av arbeidstakerne i Rauma pendler til Molde, dermed er Molde 
den enkeltkommunen hvor flest arbeidstakere fra Rauma pendler til. 

• Vi har sett på om det er oppsplittede tettsteder mellom noen av kommunene, det vil si at tettsteder har
vokst slik at de ligger i to eller flere kommuner. Vi har ikke funnet noen slike i regionen. Det er derimot
noen grenseutfordringer. For eksempel mellom sørvestsiden av Fræna og den delen av Aukra som ligger
på fastlandet. Her har man samarbeid om felles ungdomsskole, og innbyggere som bor i Fræna og jobber 

i Molde må kjøre igjennom Aukra for å komme på jobb. Vi har også fått informasjon i intervjuene at det er 
en del lag og organisasjoner hvor innbyggere i begge kommuner deltar. Det kan dermed være utfordrende 

for innbyggerne å forholde seg til to ulike kommuner, dersom de er en del av det samme lokalsamfunnet. 

• I intervjuene var det få som mente at kommunegrensene var noe stort 
hinder for utvikling. Dette er nok knyttet til at det ikke er oppsplittende 
tettsteder og at flere av kommunene har ganske «godt» med areal. Det er 
også lite plansamarbeid mellom kommunene. Det finnes noen unntak, 
Fræna og Molde har blant annet felles reguleringsplan for Skaret. Og 
når store samferdselsinvesteringer, som Møreaksen, skal planlegges 
samarbeider kommunene om felles reguleringsplan. Som vist til over 
samarbeider også Fræna og Aukra om felles ungdomsskole på tvers av 
kommunegrensene. 

• Molde har ifølge SSB 20 229 innbyggere per 1. januar 2013. Som vi ser av
tabellen til høyre, er Molde kommunesenteret med flest innbyggere. 
Som regionhovedstad er det naturlig at Molde blir kommunesenter 
i en ny, sammenslått kommune. På neste side ser vi på reiseavstanden 
fra kommunesentrene i dagens kommuner til Molde. 
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Kommunesenter Innbyggertall

Molde 20 229

Vestnes 2 241

Åndalsnes 2 244

Eidsvåg 890

Midsund 534

Aukra 948

Elnesvågen 2 453

Eide 1 332

Innbyggertall i kommunesentrene i ROR 
per 1. januar 2013. Kilde: SSB



Reiseavstander

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom dagens kommunesentre i ROR. Senere i utredningen har vi 
også sett på avstander mellom andre tettsteder i kommunene mot kommunesenteret. Vi viser til de andre 
kommunestrukturalternativene for mer informasjon om det. 

• 45 minutter er definert som en grense for akseptabel pendlingsavstand. Det er ikke slik at alle innbyggerne i en 
kommune skal bo innenfor 45 minutter til kommunesenteret, det er mange innbyggere i Norge i dag som har lenger 
reisevei enn dette. Men et kommunesenter har ofte en del arbeidsplasser, og pendlingsavstand kan gi indikasjon på 
om størsteparten av innbyggerne i kommunen har tilgang til disse arbeidsplassene. 

• I tabellen under har vi listet opp reisetiden i minutter mellom kommunesentrene i ROR-kommunene. Vi har markert de 
strekningene som bruker ferge med grått. Avstanden fra Molde til Åndalsnes er den lengste, med 70 minutter. Det er 
også nesten en time fra Vestnes og Eidsvåg til Molde. Fra Vestnes går det hurtigbåt (Romsdalsruten) som reduserer 
reisetiden for pendlere mellom Vestnes og Molde. 

• Som vist tidligere er det planlagt flere samferdselsinvesteringer som vil kunne endre reisetiden.

60

Reiseavstander i minutter mellom dagens kommunesentre i ROR-kommunene. Grått felt inkluderer ferge. Kilder: SSB og visveg.no 

Molde Vestnes Åndalsnes Eidsvåg Midsund Aukra Elnesvågen Eide

Molde 58 70 55 41 37 33 40

Vestnes 58 63 111 99 97 88 95

Åndalsnes 70 63 92 112 108 91 98

Eidsvåg 55 111 92 97 93 74 81

Midsund 41 99 112 97 61 67 75

Aukra 37 97 108 93 61 50 57

Elnesvågen 33 88 91 74 67 50 22

Eide 40 95 98 81 75 57 22



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotienten samlet for de 8 
kommunene som inngår i alternativ 1. Vi minner om at en 
kvotient over 1 viser at man har relativt flere arbeidsplasser 
innenfor disse bransjene enn landsgjennomsnittet, mens en 
kvotient under 1 viser tilsvarende at en har relativt færre 
arbeidsplasser innenfor bransjene sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. Det er interessant å se hvordan 
arbeidsplassene fordeler seg mellom ulike bransjer, og 
sammenligne det mot vekst- og nedgangsbransjer på 
landsbasis over tid. 

• Kvotienten her viser at en ny kommune vil ha relativt flere 
arbeidsplasser i en rekke bransjer sammenlignet med 
landsgjennomsnittet, og vi finner bransjer både innenfor basis-, 
besøk- og regionale næringer med en kvotient over 1. 

• Bransjer som har hatt oppgang eller vært stabile siden 2000 og 
som kommunene har en kvotient over 1 innenfor er gruve, olje 
og gass, handel, bygg og anlegg, utleie av arbeidskraft, 
verkstedindustri og overnatting. 

• Kommunen vil også ha relativt flere arbeidsplasser innen 
bransjer som har hatt nedgang siden 2000. Dette er anna 
industri, prosessindustri, fisk, landbruk og transport. 
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Lokaliseringskvotient for Molde, Aukra, 
Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og 
Nesset. 2013. Kilde: Telemarksforsking



Oppsummering alternativ 1 - ROR

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 61 721 innbyggere. Forventet folketall over 
70 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Kommunene vil få større fagmiljø, mindre sårbarhet 
og bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Vil i stor grad få samlet kommunene i en felles bo- og 
arbeidsmarkedsregion, og løst noen 
grenseutfordringer. Men Gjemnes er ikke med, og 
Rauma er en egen ba-region. 

Kommunesenter Molde vil være et naturlig kommunesenter i en 
sammenslått kommune. 

Avstand til kommunesenter Avstandene innad i kommunen vil være store, og 
spesielt fra Rauma til Molde hvor det per nå ikke er 
planer om forbedring de kommende årene. 

Næringsstruktur Variasjon i næringsstrukturen, men mange 
arbeidsplasser innenfor bransjer som siden 2000 har 
hatt nedgang. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling 

Samlet sett får alternativ 1 en poengscore på 45, noe 
som gir en middels rangering. 
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Alternativ 2:

Aukra
+ Eide
+ Fræna
+ Midsund
+ Molde
+ Nesset
+ Gjemnes
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Befolkningsutvikling
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Nye Aukra-Eide-Fræna-Midsund-
Molde-Nesset-Gjemnes kommune 
ville per 1. januar 2014 hatt en 
samlet befolkning på 50 218 
innbyggere. Dette er betydelig 
høyere enn innbyggertallet 
ekspertutvalget mener en kommune 
minst bør ha (15 000 – 20 000) for å 
ha tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 59 838.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stort sett er dekt opp med fagkompetanse, og 
det har blitt gjennomført kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. Intervjuene 
avdekker utfordringer med rekruttering av relevant fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk 
sektor, og det er fremdeles sårbart dersom eksempelvis en person slutter. 

• Eide kommune har et veldig lite planleggingsmiljø og liten kapasitet til å håndtere store mengder 
planarbeid. Det er behov for å øke kapasiteten med flere ingeniører og ressurser på 
samfunnsplanlegging. Fagkompetansen hos de ansatte er god, og det er brukt en del midler på 
etterutdanning. Kommunen kjøper tjenester på prosjekteringskompetanse. De melder om at det er 
svært krevende å rekruttere ingeniører og sivilingeniører.

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanlegger er plassert hos rådmann og 
planleggingskapasitet hos teknisk, og det meldes om at dette blir sårbart. De har god kapasitet til 
planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å få ned tid på byggesaksbehandling. Det er 
god fagkompetanse hos de ansatte og samarbeidet mellom enhetene er bra. Det er imidlertid 
utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold. 

• I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er 
imidlertid stor byggeaktivitet i kommunen, teknisk seksjon får utført mye, men det faller mange 
oppgaver på få ansatte. Det meldes om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent personell til 
teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og med saksbehandlerkompetanse.

• Molde har begrenset kapasitet i forhold til aktiviteten i kommunen, det er behov for flere ingeniører, 
men god kompetanse i de fagressursene kommunen har. Det meldes om utfordringer i prioritering av 
ressursene og med rekruttering av fagkompetanse til teknisk sektor.

• I Gjemnes har kommunen lite ressurser og liten kapasitet på næringsutvikling. De melder om at de 
har for liten kompetanse og behov for stillinger på arealplanlegging og næringsutvikling.

• Nesset kommune har behov for å styrke kapasiteten på plan og byggesak, man har både ønsker om å 
få et større fagmiljø og om å redusere sårbarheten. Videre er tilbakemeldingen at kommunen har 
behov for å styrke kompetansen på blant annet plansaker og utbygging. Kommunene har utfordringer 
med å rekruttere ingeniører, og de synes det er krevende å rekruttere ledere som faktisk har den 
kompetansen man trenger. 
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Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det 
kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av 
samfunnsutviklingen det jobbes med i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-
12 år og revisjon er under arbeid. Eide har en kommuneplan som er 8 år gammel. I Fræna blir det lagt til rette for endelig 
behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 2014. Midsund har godkjent kommuneplan med 
10 års planhorisont, for perioden 2010-2020. Arealdelen er imidlertid 16 år gammel. Molde kommune har godkjent 
kommuneplanens samfunnsdel for 2013 – 2022, og arealdel for 2009 – 2020. Gjemnes har godkjent kommuneplanens grunnlag 
for langsiktig utvikling av kommunen for perioden 2003 – 2015, og Nesset har oppdaterte planer som ble vedtatt i juli 2012 og 
gjelder for perioden 2012-2020.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo høyere er 
opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de seks kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet, mindre 
utfordringer i prioritering av ressurser og bedre utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. Kommunene vil ha 
et befolkningsgrunnlag som ligger godt over det ekspertutvalget foreslår. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i 
hele kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Aukra, 
Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset og Gjemnes blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på 
kompetansen. 
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Kommuner Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Aukra 7 2

Eide 8 8

Fræna 10 1

Midsund 16 2

Molde 3 0

Gjemnes 10 10

Nesset 1 1



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Alle kommunene i alternativ 2 tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. I tillegg 
hører Vestnes til denne bo- og arbeidsmarkedsregionen, men denne kommunen er ikke med i 
strukturalternativet. 

• Når vi ser på pendlingen mellom kommunene er det først og fremst innpendlingen til Molde som er 
høy. Mellom 20 og 30 prosent av arbeidstakerne i Aukra, Eide, Fræna, Nesset og Gjemnes pendler til 
Molde. Fra Midsund er det litt over 15 prosent. Pendlingen på tvers av de andre kommunene er 
betydelig lavere, mellom 0 til 3 prosent. Unntaket er at litt over 10 prosent av arbeidstakerne i Eide 
jobber i Fræna. 

• Vurderingene rundt oppsplittede tettsteder, og om kommunegrensene har vært til hinder for utvikling, 
blir mer eller mindre like vurderingene i alternativ 1. Som vi viste til i forrige alternativ, er det ikke 
oppsplittede tettsteder i regionen. Det er derimot noen grenseutfordringer, spesielt mellom 
fastlandsdelen av Aukra og sørvestlige delen av Fræna. Få av de vi intervjuet mener at 
kommunegrensene utgjør noe hinder for utvikling, og det er i dag lite konkret plansamarbeid mellom 
kommunene selv om vi i alternativ 1 har redegjort for noen unntak. 

• Molde er kommunesenteret med flest innbyggere, 20 229 innbyggere per 1. januar 2013. Gjemnes var 
ikke med i det forrige alternativet, og Batnfjordøra har 316 innbyggere per 1. januar 2013. Ellers så vi 
at Midsund har 534 innbyggere, Aukra har 948, Elnesvågen (Fræna) har 2 354, Eidsvåg (Nesset) har 
890 og Eide har 1 332 innbyggere. Siden Molde er regionsenter, og innpendlingen til kommunene er 
stor, vil det være naturlig at Molde er kommunesenter i en eventuell ny kommune på 
Romsdalshalvøya. 

• På neste side ser vi på reiseavstander mellom Molde og dagens kommunesentre, i tillegg til 
reiseavstanden mellom Molde og tettstedene som vil få lengst reisevei i en ny kommune. 
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Reiseavstander

• Tabell 1 viser reiseavstander mellom kommunesentrene i dagens kommuner som inngår i alternativ 2. Som vi ser er avstanden til
Molde under 45 minutter fra samtlige av dagens kommunesentre. 45 minutter er definert som en grense for hva som er 
akseptabel pendlingsavstand. 

• SSB definerer at det er til sammen 20 tettsteder i de sju kommunene. Det er 
interessant å se på reiseavstanden fra disse til Molde som sannsynlig 
kommunesenter i en ny kommune, men også internt i kommunen. Vi har her bare 
sett på de områdene som har en reisevei som er høyere enn 45 minutter til Molde, 
men viser til andre strukturalternativer som er utredet senere i rapporten for å se 
flere reiseavstander. 

• Tabell 2 viser avstanden mellom områdene med lengst reiseavstand og Molde. 
Det er verdt å merke seg at Lynstad og Vevang i Eide kommune, Angvik i 
Gjemnes kommune, Eresfjord og Vistdal i Nesset kommune og Gangstad i 
Midsund kommune ikke er definert som tettsteder av SSB. Vi har derimot valgt å 
ta dem med her siden andelen i innbyggere i disse kommunene som bor i 
tettbygde strøk er færre enn 40 prosent. Vi har derfor tatt med steder som har en 
skole, siden det er nærliggende å anta at det bor en del innbyggere i en 
skolekrets. 

• Som vi ser av tabellen er det 9 områder som vil ha lenger reisevei enn 45 minutter 
dersom en tar med alle tettstedene og noen skolekretser i de 7 kommunene (til 
sammen 28 områder). Det er Eresfjord i Eide som har den lengste avstanden med 
87 minutter. Ellers ligger de fleste områdene innenfor en time reisevei til Molde. 
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Tabell 1: Reiseavstander i 
minutter mellom dagens 
kommunesentre i de seks 
kommunene. Kilder: SSB og 
visveg.no 

Molde Midsund Aukra Elnesvågen Eide Gjemnes Eidsvåg
Molde 41 37 33 40 37 55
Midsund 41 61 67 75 79 97
Aukra 37 61 50 57 74 93
Elnesvågen 33 67 50 22 53 74
Eide 40 75 57 22 32 81
Gjemnes 37 79 74 53 32 47
Eidsvåg 55 97 93 74 81 47

Tettsted Kommune Molde

Bud Fræna 52

Nerland Fræna 52

Lyngstad Eide 49

Vevang Eide 62

Torvikbukt Gjemnes 47

Angvik Gjemnes 56

Gangstad Midsund 52

Eresfjord Nesset 87

Vistdal Nesset 64

Tabell 2: Reiseavstander i 
minutter mellom utvalgte områder 
i kommunene og Molde. 
Kilder: Visveg.no 



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune på Romsdalshalvøya. Også her vil kommunen 
ha en rekke bransjer hvor de relativt sett har flere 
arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet, og bransjene 
fordeler seg mellom de ulike næringene. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv/nøytral utvikling 
siden 2000, og som kommunen vil ha en del 
arbeidsplasser i er gruve, olje og gass, handel, bygg og 
anlegg, utleie av arbeidskraft, verkstedindustri og 
overnatting. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som 
kommunene vil ha en del arbeidsplasser i er anna 
industri, prosessindustri, fisk, landbruk og transport. 

• Som vi ser er dette samme resultatet som vi fikk under 
strukturalternativ 1. Det er ikke overraskende, siden 
Molde og Fræna som de største kommunene i regionen 
inngår i begge alternativene. Spesielt Molde har mye 
arbeidsplasser, og derfor vil Moldes næringsstruktur i 
stor grad påvirke totalen for 
sammenslåingsalternativene. Sammenligner vi derimot 
med Molde alene er spesielt kvotienten for 
prosessindustri, fisk, gruve og landbruk høyere når flere 
kommuner inngår. 
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Lokaliseringskvotient for Molde, Aukra, Midsund, Fræna, 
Eide, Nesset og Gjemnes. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 2 - Aukra + Eide + Fræna 
+ Midsund + Molde + Nesset + Gjemnes

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 50 218 innbyggere. Forventet vekst til over 
nesten 60 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Vil få større fagmiljø, mindre sårbarhet og bedre 
utnyttelse av eksisterende fagkompetanse.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Vil i stor grad få samlet kommunene i en felles bo-
og arbeidsmarkedsregion. Løser grenseutfordringer 
mellom Aukra og Fræna. 

Kommunesenter Molde vil være et naturlig kommunesenter i en 
sammenslått kommune. 

Avstand til kommunesenter Avstanden fra dagens kommunesenter til Molde er 
innenfor pendlingsavstand, men noen områder av 
kommunene vil ha reiseavstand rundt en time og 
høyere. 

Næringsstruktur Variasjon i næringsstrukturen, men mye 
arbeidsplasser innenfor bransjer som siden 2000 har 
hatt nedgang. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 2 en poengscore på 70, 
noe som gir en god rangering. 
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Alternativ 3: 

Aukra
+ Eide 
+ Fræna
+ Midsund 

71



Befolkningsutvikling

72

Nye Aukra-Eide-Fræna-Midsund 
kommune ville per 1. januar 2014 
hatt en samlet befolkning på 18 604 
innbyggere. Dette er godt innenfor 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør ha 
(15 000 – 20 000) for å ha 
tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 22 368.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt 
gjennomført kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. I intervjuene har vi fått tilbakemeldinger om 
utfordringer med rekruttering av relevant fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles 
sårbart dersom eksempelvis en person slutter.

• I Eide har kommunen et veldig lite planleggingsmiljø og liten kapasitet til å håndtere store mengder planarbeid. Det er 
behov for å øke kapasiteten med flere ingeniører og ressurser på samfunnsplanlegging. Fagkompetansen hos de 
ansatte er god, det er brukt en del midler på etterutdanning. Kommunen kjøper tjenester på prosjekteringskompetanse. 
De melder om at det er svært krevende å rekruttere ingeniører og sivilingeniører.

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanlegger er plassert hos rådmann og planleggingskapasitet hos teknisk, og 
det meldes om at dette blir sårbart. De har god kapasitet til planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å 
få ned tid på byggesaksbehandling. Det er god fagkompetansen hos de ansatte og samarbeid mellom enhetene er bra. 
Det er imidlertid utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold. 

• I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er imidlertid stor 
byggeaktivitet i kommunen, teknisk seksjon får utført mye, men det faller mange oppgaver på få ansatte. Det meldes 
om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent personell til teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og 
med saksbehandlerkompetanse.
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Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra
(2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger 
rammene for en del av samfunnsutviklingen det jobbes med i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble 
vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-12 år og revisjon er under arbeid. Eide har en kommuneplan som er 8 år 
gammel. I Fræna blir det lagt til rette for endelig behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i 
kommunestyret 2014. Midsund har godkjent kommuneplan med 10 års planhorisont, for perioden 2010-2020. 
Arealdelen er imidlertid 16 år gammel.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de fire kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet og 
bedre utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. Kommunene vil ha et befolkningsgrunnlag som 
ligger godt over det ekspertutvalget foreslår. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele 
kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om 
Aukra, Eide, Fræna og Midsund blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommuner Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Aukra 7 2

Eide 8 8

Fræna 10 1

Midsund 16 2



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Aukra, Eide, Fræna og Midsund tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. Vi har sett tidligere at alle fire 
kommunene har høy innpendling til Molde, mens pendlingen kommunene i mellom er liten. Unntaket er at litt over 10 prosent av 
arbeidsstokken i Eide pendler til Fræna. Tabellen til høyre viser innpendlingen fra hver av kommunene til Molde. Både Aukra og 
Fræna har en innpendling til Molde som er høyere enn 

25 prosent. Regjeringens ekspertutvalg har sagt at kommuner som har et tett

integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune. Videre sier ekspert-

utvalget at arbeidsmarkedet er tett integrert når rundt 25 prosent eller flere 

av de sysselsatte bosatt i en kommune jobber i regionens senterkommune(r). 

Eide har en innpendling til Molde på 21 prosent, mens Midsund har 15,3

prosent. 

• Vurderingene rundt oppsplittede tettsteder, og om kommunegrensene har vært til hinder for utvikling vil ligne på vurderingene 
gjort under alternativ 1 og 2. Det er ikke utfordringer med oppsplittende tettsteder mellom kommunene, men det er noen 
grenseutfordringer spesielt mellom fastlandsdelen av Aukra og sørvestlige delen av Fræna. Her har man samarbeid om felles 
ungdomsskole, og innbyggere som bor i Fræna og jobber i Molde må kjøre igjennom Aukra for å komme på jobb. Vi har og fått 
informasjon i intervjuene at det er en del lag og organisasjoner hvor innbyggere i begge kommuner deltar. Det kan dermed være 
utfordrende for innbyggerne å forholde seg til to ulike kommuner, dersom de er en del av det samme lokalsamfunnet. Få av de 
som er intervjuet mener at kommunegrensene har vært et hinder for utvikling tidligere. 

• Geografisk vil dette per i dag være en krevende kommune, siden fergeforbindelsen fra Midsund går til Molde. Altså må 
innbyggerne i Midsund via Molde kommune for å komme til resten av kommunen. Den samme utfordringen vil man få dersom 
samferdselsprosjektene som er redegjort for tidligere realiseres. Da vil det være fastlandsforbindelse mellom Midsund og Molde, 
og mellom Midsund og Aukra. Det er da nærliggende å tro at innbyggerne vil velge å kjøre der det er veiforbindelse, og at dermed
må kjøre via Molde kommune for å kjøre på tvers av den nye kommunen. 

• Elnesvågen (kommunesenter i Fræna) hadde ifølge SSB 2 453 innbyggere per 1. januar 2013, mens Eide (kommunesenter i 
Eide) hadde 1 332. Aukra hadde 948 og Midsund hadde 534 innbyggere på samme tidspunkt. Når vi legger befolkningsgrunnlag 
til grunn vil Elnesvågen bli kommunesenter i en ny kommune. Ser vi på geografi, kan det være aktuelt å legge kommunesenteret 
et annet sted enn i dag som korter avstandene for alle delene av kommunen til kommunesenteret. Uansett er det interessant å se 
på reiseavstandene innad i kommunen, noe som er gjort på neste side. 
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Kommune Innpendling til Molde

Aukra 26,4

Eide 21,0

Fræna 29,7

Midsund 15,3



Reiseavstander

• SSB definerer at det er 11 tettsteder til sammen i Aukra, Eide, Fræna og Midsund. Tabellen under viser reiseavstandene mellom disse, i tillegg 
til Aureosen i Fræna, Lyngstad og Vevang i Eide og Raknes og Gangstad i Midsund. Grunnen til at vi har tatt med noen flere områder i disse 
kommunene, er at rundt 50 prosent eller færre av innbyggerne bor i tettbygde strøk. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom de ulike områdene, grå farge viser at reisetiden inkluderer ferge. Dersom vi legger 
til grunn Elnesvågen som kommunesenter, ser vi at avstandene til områdene i Midsund er over 60 minutter. Avstanden til Aukra er også over 
45 minutter, som er definert som grensen for akseptabel pendlingsavstand. Dersom en ser for seg å flytte kommunesenteret 
sørover/sørvestover, kan vi med utgangspunkt i Aureosen og Trondshaugen se at avstanden til Aukra og Midsund blir lavere mens avstanden 
til områder i Eide blir større. Det vil fortsatt være områder som har lenger reiseavstand enn 45 minutter. 

• Planlagte samferdselsinvesteringer vil korte ned reisetiden, spesielt fra Midsund. Men som nevnt tidligere vil innbyggerne da kjøre gjennom 
Molde kommune for å komme til resten av sin egen kommune.
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Reiseavstander i minutter mellom ulike områder i Aukra, Eide, Fræna og Midsund. Kilder: SSB og visveg.no 

Elnesvågen Bud Tornes Nerland Malme Sylte
Tronds-
haugen Aureosen Eide Lyngstad Vevang Midsund Raknes Gangstad Aukra Hollingen

Elnesvågen 20 8 20 13 7 28 21 22 21 29 67 67 85 50 30

Bud 20 12 17 32 27 47 40 41 39 48 93 93 104 89 49

Tornes 8 12 18 21 15 35 28 29 26 35 81 81 92 77 38

Nerland 20 17 18 33 27 48 40 29 21 18 93 93 104 90 50

Malme 13 32 21 33 6 17 10 20 29 42 56 56 67 39 19

Sylte 7 27 15 27 6 21 14 15 24 37 67 67 78 63 23

Trondshaugen 28 47 35 48 17 21 7 35 44 57 40 40 51 23 3

Aureosen 21 40 28 40 10 14 7 28 37 50 46 46 57 29 9

Eide 22 41 29 29 20 15 35 28 10 27 75 75 92 58 38

Lyngstad 21 39 26 21 29 24 44 37 10 19 90 90 101 86 46

Vevang 29 48 35 18 42 37 57 50 27 19 97 97 114 79 60

Midsund 67 93 81 93 56 67 40 46 75 90 97 9 6 60 40

Raknes 67 93 81 93 56 67 40 46 75 90 97 9 15 60 39

Gangstad 85 104 92 104 67 78 51 57 92 101 114 6 15 67 51

Aukra 50 89 77 90 39 63 23 29 58 86 79 60 60 67 23

Hollingen 30 49 38 50 19 23 3 9 38 46 60 40 39 51 23



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Aukra, Eide, Fræna og Midsund. 

• Den nye kommunen har en rekke bransjer med kvotient 
over 1, men kun en av disse bransjene (transport) er i en 
annen kategori enn basisnæringene. Transport er en av 
bransjene som har hatt nedgang i Norge siden 2000. 

• Innenfor basisnæringene vil kommunen ha en rekke 
arbeidsplasser. Det er positivt at arbeidsplassene er 
spredd på ulike bransjer, det gjør næringsstrukturen 
mindre sårbar for konjunkturendringer innenfor 
enkeltbransjer. Men mange av arbeidsplassene er knyttet 
til bransjer som har hatt nedgang. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som 
kommunen vil ha en del arbeidsplasser innenfor er anna 
industri, næringsmidler, prosessindustri, fisk, landbruk og 
transport. Faktisk vil denne kommunen ha en relativt 
større andel av arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet i 
alle de seks bransjene som har størst nedgang siden 
2000. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv utvikling siden 2000, 
og som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i er olje-
og gassutvinning og gruve. 

• Oppsummert er det variasjon i arbeidsplasser fordelt på 
ulike bransjer, men det er relativt færre arbeidsplasser i 
vekstbransjer og mer ensidig mot basisnæringer. 

77

Lokaliseringskvotient for Aukra, Midsund, Fræna og 
Eide. 2013. Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 3 - Aukra + Eide + Fræna + 
Midsund

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 18 605 innbyggere. Forventet vekst til 
22 500 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Større fagmiljø, mindre sårbarhet og bedre utnyttelse 
av eksisterende fagkompetanse.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Kommunene tilhører samme bo- og 
arbeidsmarkedsregion, men både Fræna og Aukra 
har over 25 prosent utpendling til Molde. 

Kommunesenter Elnesvågen er største kommunesenter i dag, men 
kan alternativt legges andres steder på grunn av 
geografi. 

Avstand til kommunesenter Dersom vi legger Elnesvågen til grunn som 
kommunesenter, vil avstanden være over 45 minutter 
til tidligere kommunesentre. 

Næringsstruktur Variasjonen i næringsstrukturen er innenfor 
basisnæringer, og det er relativt flere arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 3 en poengscore på 35, noe 
som gir en dårligere rangering. 
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Alternativ 4:

Aukra
+ Midsund
+ Vestnes
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Befolkningsutvikling
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Nye Aukra-Midsund-Vestnes 
kommune ville per 1. januar 2014 
hatt en samlet befolkning på 12 028 
innbyggere. Dette er noe lavere enn 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør ha 
(15 000 – 20 000) for å ha 
tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 13 867 .

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt gjennomført 
kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. Det gis i intervjuene tilbakemeldinger om utfordringer med rekruttering av relevant 
fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles sårbart dersom eksempelvis en person slutter. 

• I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er imidlertid stor byggeaktivitet i kommunen, 
teknisk seksjon får utført mye, men det faller mange oppgaver på få ansatte. Det meldes om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent 
personell til teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og med saksbehandlerkompetanse.

• I Vestnes er oppgavene innenfor teknisk grensesnitt dekt opp, men de mangler planleggere med formell utdannelse. Det meldes om 
utfordringer med å rekruttere relevant fagkompetanse.

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det kan si noe om 
kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av samfunnsutviklingen det jobbes 
med i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-12 år og revisjon er under arbeid. Midsund har 
godkjent kommuneplan med 10 års planhorisont, for perioden 2010-2020. Arealdelen er imidlertid 16 år gammel. Vestnes har 
kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2015-2025 ute til høring, den forventes ferdigbehandlet innen 2014. Ny arealplan for kommunen er 
under arbeid og forventes ferdig behandlet våren 2015

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo høyere er opplevelsen av 
manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de tre kommunene vil føre til et større fagmiljø, bedre utnyttelse av fagkompetanse og 
mindre sårbarhet enn i dag. Kommunene vil imidlertid fortsatt ha et befolkningsgrunnlag som er mindre enn det ekspertutvalget
foreslår, men innbyggertallet vil stige en del mot 2040. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror 
har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Aukra, Midsund og Vestnes blir én kommune. Men 
større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Aukra 7 2

Midsund 16 2

Vestnes 7 7



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Aukra, Midsund og Vestnes tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. De tre 
kommunene har utpendling til Molde i varierende grad. 26,4 prosent av arbeidstakerne i Aukra pendler 
til Molde, 15,3 prosent i Midsund og 8,3 prosent i Vestnes gjør også det. Pendlingene mellom de tre 
kommunene er liten, fra 0,1 til 0,3 prosent. Det er naturlig med dagens kommunikasjoner, man må via 
to ferger for å reise fra den ene kommunen til den andre. 

• Dette kommunestrukturalternativet vil først være realistisk dersom samferdselsinvesteringene E39 
Romsdalsfjorden og Kjerringsundforbindelsen gjennomføres. Hvis ikke vil kommunikasjonene innad i 
en ny kommune være svært krevende, og en må stort sett via to ferger og Molde for å reise fra en del 
av kommunen til en annen. Utsnittet fra visveg.no viser reisen fra 
Aukra til Vestnes. 

• Siden kommunene ikke grenser til hverandre på land, er det ikke 
utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommune. Men som 
vist tidligere er det noen grenseutfordringer ved fastlandsdelen av 
Aukra mot Fræna. Og dersom samferdselsinvesteringene 
gjennomføres vil denne delen av Aukra måtte kjøre gjennom Molde
for å komme til resten av kommunene (dersom fergesambandet 
Aukra-Hollingsholmen legges ned). Det vil gi en ugunstig kommune-
grense. 

• Vestnes har ifølge SSB 2 241 innbyggere per 1. januar 2013, mens
Midsund har 534 innbyggere og Aukra har 948. Når vi tar
utgangspunkt i befolkningsstørrelse, vil Vestnes bli
kommunesenter i en ny kommune. Men andre hensyn vil også være 
aktuelle å legge til grunn. 
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Kilde: www.visveg.no



Reiseavstander

• Det er lite reelt å vise dagens reiseavstander mellom kommunene for å vurdere hva reiseavstandene vil være i en ny 
kommune. Vi må forutsette at flere samferdselsinvesteringer gjennomføres for at en kommunesammenslåing skal 
være en reell mulighet mellom de tre kommunene, og en sammenslåing vil først kunne gjennomføres i 2023. 

• Figuren nedenfor er hentet fra «E39 Vestnes-Molde – Kommunedelplan og konsekvensutredning» (Rambøll 2013). Her 
har Rambøll gjort en beregning av reisetid mellom kommunesentrene i de tre kommunene og mot Molde, uten og med 
ny E39. I denne oversikten er det lagt inn en gjennomsnittlig reisetid for fergeforbindelsene på 15 minutter. 

• Som vi ser vil den interne reisetiden mellom kommunesentrene bli kortere enn 45 minutter, som er definert som 
grensen for akseptabel pendlingsavstand. Reisetiden mot Molde vil også bli kraftig redusert. 
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Reiseavstander i minutter tettstedene og mot Molde. Kilde: E39 Vestenes-Molde 
– Kommunedelplan og konsekvensutredning. Rambøll 2013. 

Det er interessant å vurdere hvorvidt 
pendlingsmønstrene vil endre seg i 
framtiden som følge av endret 
infrastruktur. Vi mener at interaksjonen 
mellom Aukra, Midsund og Vestnes vil 
øke fra dagens nivå, men som vist til er 
for eksempel pendlingen mellom de tre 
kommunene svært lav i dag. Vi tror 
derimot ikke at interaksjonen mot Molde 
vil bli svekket med ny infrastruktur. I dag 
er det bare fastlandsdelen av Aukra som 
har fergefri forbindelse med Molde, 
fergefri vei fra Midsund og Vestnes vil 
kunne øke interaksjonen fra dagens 
nivå. 



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Aukra, Midsund og Vestnes. 

• Den nye kommunen vil ha en rekke bransjer som har 
kvotient 1 eller høyere, men kun én av disse bransjene 
(transport) er i en annen kategori enn basisnæringene. 
Transport er en av bransjene som har hatt nedgang i 
Norge siden 2000. 

• Innenfor basisnæringene har kommunen relativt sett flere 
arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet i flere bransjer. 

• Bransjer innenfor basisnæringer hvor det har vært 
nedgang siden 2000, og som kommunen vil ha en del 
arbeidsplasser i, er næringsmidler, fisk og landbruk. 
Innenfor fiske er det 6,5 ganger så mange arbeidsplasser 
som på landsbasis. Bransjer hvor det har vært en positiv 
utvikling siden 2000, og som kommunen vil ha en del 
arbeidsplasser i, er olje- og gassutvinning. I tillegg har 
verkstedindustri hatt en nøytral utvikling siden 2000, her vil 
kommunen ha relativt flere arbeidsplasser. 

• Oppsummert er det noe variasjon i arbeidsplasser fordelt 
på ulike bransjer, men arbeidsplassene er ensidig knyttet 
mot basisnæringer. Det er relativt flere arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer. 

84

Lokaliseringskvotient for Aukra, Midsund og 
Vestnes. 2013. Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 4 - Aukra + Midsund + Vestnes 

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 12 028 innbyggere. Forventet vekst til 
nærmere 14 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Større fagmiljø, bedre utnyttelse av fagkompetanse og 
mindre sårbarhet.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Fastlandsdelen av Aukra vil ikke henge sammen med 
kommunen, og vi tror det fortsatt vil være stor 
interaksjon mot Molde. 

Kommunesenter Vestnes er det største tettstedet i dag, men andre 
hensyn enn befolkningsstørrelse kan være aktuelt å 
legge til grunn. 

Avstand til kommunesenter Med nye samferdselsinvesteringer vil avstandene være 
innenfor 45 minutter mellom dagens kommunesentre. Vi 
har ikke sett på avstander fra andre tettsteder

Næringsstruktur Litt variasjonen i næringsstrukturen innenfor 
basisnæringer. Det er relativt flere arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 4 en poengscore på 35, noe 
som gir en dårlig rangering. 
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Alternativ 5:

Eide
+ Fræna
+ Molde 
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Befolkningsutvikling
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Nye Eide-Fræna-Molde kommune 
ville per 1. januar 2014 hatt en 
samlet befolkning på 39 239 
innbyggere. Dette er godt over 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør ha 
(15 000 – 20 000) for å ha 
tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 48 007.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I Eide har kommunen et veldig lite planleggingsmiljø og liten kapasitet til å håndtere store mengder planarbeid. Det er behov for å 
øke kapasiteten med flere ingeniører og ressurser på samfunnsplanlegging. Fagkompetansen hos de ansatte er god, og det er 
brukt en del midler på etterutdanning. Kommunen kjøper tjenester på prosjekteringskompetanse. De melder om at det er svært 
krevende å rekruttere ingeniører og sivilingeniører.

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanlegger er plassert hos rådmann og planleggingskapasitet hos teknisk, og det 
meldes om at dette blir sårbart. De har god kapasitet til planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å få ned tid på 
byggesaksbehandling. Det er god fagkompetanse hos de ansatte og samarbeidet mellom enhetene er bra. Det er imidlertid 
utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold. 

• I Molde har kommunen begrenset kapasitet i forhold til aktiviteten i kommunen, og det er behov for flere ingeniører. Kompetansen 
til de eksisterende fagressursene er god. Det meldes om utfordringer i prioritering av ressursene og med rekruttering av 
fagkompetanse til teknisk sektor.

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det 
kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av 
samfunnsutviklingen som bedrives i kommunene. Eide har en kommuneplan som er 8 år gammel. I Fræna blir det lagt til rette for
endelig behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 2014. Molde kommune har godkjent 
kommuneplanens samfunnsdel for 2013 – 2022, og arealdel for 2009 – 2020.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de tre kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet, 
mindre utfordringer i prioritering av ressurser og bedre utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. 
Kommunene vil ha et befolkningsgrunnlag som ligger godt over det ekspertutvalget foreslår, der Molde bidrar 
med høyest innbyggertall. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi 
tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Eide, Fræna og 
Molde blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Eide 8 8

Fræna 10 1

Molde 3 0



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Eide, Fræna og Molde tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. Denne 
bo- og arbeidsmarkedsregionen er større enn disse tre kommunene, og av de andre 
kommunene i regionen har spesielt Aukra og Gjemnes en høy innpendling til Molde med over 
25 prosent. Pendlingen fra Fræna til Eide er lav, mens litt over 10 prosent av arbeidstakerne i 
Eide pendler til Fræna. 

• Det er i dag ikke utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommunene, men det finnes 
noen grenseutfordringer mellom Fræna og Aukra. Disse løses ikke ved en 
kommunesammenslåing mellom Molde, Fræna og Eide. Da vil Aukra ha en «øy» på fastlandet 
i den nye kommunen. 

• Få av de intervjuede mener at kommunegrensene utgjør noe hinder for utvikling, og det er i 
dag lite konkret plansamarbeid mellom kommunene. Som vist i alternativ 1 er det noen unntak, 
for eksempel har Fræna og Molde felles reguleringsplan for Skaret. Ved en sammenslåing vil 
en reguleringsplan dekke områder innenfor samme kommune. 

• Molde er kommunesenteret med flest innbyggere, 20 229 innbyggere per 1. januar 2013. 
Elnesvågen (Fræna) har 2 354 innbyggere og Eide har 1 332 innbyggere. Siden Molde er 
regionsenter, og innpendlingen til kommunene er stor, vil det være naturlig at Molde er 
kommunesenter i en eventuell ny kommune. 

• På neste side ser vi på reiseavstander mellom ulike områder i en eventuell ny kommune. 
Spesielt er det interessant å se på reiseavstanden til kommunesenteret. 
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Reiseavstander

• SSB definerer at det er 13 tettsteder til sammen i Molde, Fræna og Eide. For å se på reiseavstander har vi i 
tillegg tatt med Aureosen i Fræna og Lyngstad og Vevang i Eide. Grunnen til at vi tar med flere områder i 
Fræna og Eide er at kun litt over 50 prosent av befolkningen i Fræna bor i tettbygde strøk, og det tilsvarende 
tallet for Eide er 38 prosent. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom de ulike områdene i kommunen. Avstanden 
mellom dagens kommunesentre er under 45 minutter, som er definert som grensen for akseptabel 
pendlingsavstand. Avstanden mellom andre områder i den nye kommunene og Molde er derimot opp mot 1 
time, det vil være Bud, Lyngstad og Vevang som har lengst reisevei til kommunesenteret. 
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Reiseavstander i minutter mellom ulike områder i Molde, Fræna og Eide. Kilder: SSB og visveg.no 

Molde Hjelset Kleive
Hovde-
nakken

Nesje-
stranda Elnesvågen Bud Tornes Nerland Malme Sylte

Tronds-
haugen Aureosen Eide Lyngstad Vevang

Molde 20 28 21 21 33 52 40 52 21 26 17 23 40 49 62
Hjelset 20 8 28 29 39 57 46 58 27 32 37 36 46 55 68
Kleive 28 8 31 31 47 66 54 66 35 40 45 44 52 63 76
Hovdenakken 21 28 31 7 41 60 49 61 30 40 38 38 48 57 71
Nesjestranda 21 29 31 7 42 61 49 61 30 34 38 39 49 58 71
Elnesvågen 33 39 47 41 42 20 8 20 13 7 28 21 22 21 29
Bud 52 57 66 60 61 20 12 17 32 27 47 40 41 39 48
Tornes 40 46 54 49 49 8 12 18 21 15 35 28 29 26 35
Nerland 52 58 66 61 61 20 17 18 33 27 48 40 29 21 18
Malme 21 27 35 30 30 13 32 21 33 6 17 10 20 29 42
Sylte 26 32 40 40 34 7 27 15 27 6 21 14 15 24 37
Trondshaugen 17 37 45 38 38 28 47 35 48 17 21 7 35 44 57
Aureosen 23 36 44 38 39 21 40 28 40 10 14 7 28 37 50
Eide 40 46 52 48 49 22 41 29 29 20 15 35 28 10 27
Lyngstad 49 55 63 57 58 21 39 26 21 29 24 44 37 10 19
Vevang 62 68 76 71 71 29 48 35 18 42 37 57 50 27 19



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Molde, Fræna og Eide. Som vi 
så på alternativ 1 og 2, så har Moldes arbeidsplasser en 
stor innvirkning på hvordan lokaliseringskvotienten for 
den nye kommunene ser ut. Kommunene vil ha en rekke 
bransjer hvor de relativt sett har flere arbeidsplasser enn 
landsgjennomsnittet, og bransjene fordeler seg mellom 
de ulike næringene. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv/nøytral utvikling 
siden 2000, og som kommunen vil ha en del 
arbeidsplasser i, er gruve, olje og gass, teknisk/vitenskap, 
aktivitet, handel, lokal, bygg og anlegg, utleie av 
arbeidskraft, verkstedindustri og overnatting. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som 
kommunene vil ha en del arbeidsplasser i er anna 
industri, fisk og transport. 

• En ny kommune vil ha en variert næringsstruktur, med 
relativt flere arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet både 
innenfor basis-, besøks- og regionale næringer. Mange 
av disse arbeidsplassene vil også være innenfor bransjer 
som har hatt oppgang siden 2000, og innen bransjer som 
har omtrent samme antall arbeidsplasser som i 2000. Det 
er positivt. 
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Lokaliseringskvotient for Eide, Fræna og Molde. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 5 - Eide + Fræna + Molde

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 39 239 innbyggere. Forventet vekst til over 
48 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Vil gi større fagmiljø, mindre sårbarhet og bedre 
utnyttelse av eksisterende fagkompetanse.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Tre kommuner som er i samme bo- og 
arbeidsmarked, men Gjemnes og Aukra er ikke med. 
Grenseutfordringer mot Aukra er ikke løst. 

Kommunesenter Molde vil være et naturlig kommunesenter i en 
sammenslått kommune. 

Avstand til kommunesenter Avstanden fra dagens kommunesenter til Molde er 
innenfor pendlingsavstand, men noen områder av 
kommunene vil ha reiseavstand opp mot cirka en 
time. 

Næringsstruktur Variasjon i næringsstrukturen, og en del 
arbeidsplasser i næringer som har hatt oppgang 
siden 2000. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 5 en poengscore på 55, 
noe som gir en middels rangering. 
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Alternativ 6:

Nesset + 
Sunndal   
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Befolkningsutvikling

94

Kilde: www.nykommune.no

Nye Nesset/Sunndal kommune 
ville hatt en samlet befolkning 
på 10 172 innbygger per 1. 
januar 2014. Det er lavere enn 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør 
ha for å ha tilstrekkelig 
kapasitet til arealplanlegging 
og en robust kommunal 
samfunnsavdeling (15 000 – 20 
000 innbyggere). 

Det er forventet at 
innbyggertallet vil gå noe ned 
mot 2040, hvor det antas å 
være 10 144 innbyggere. 



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I Nesset har kommunen behov for å styrke kapasiteten på plan og byggesak. Man har både ønsker om å få et større 
fagmiljø og om å redusere sårbarheten. Videre er tilbakemeldingen at kommunen har behov for å styrke kompetansen 
på blant annet plansaker og utbygging. Kommunene har utfordringer med å rekruttere ingeniører, og de synes det er 
krevende å rekruttere ledere som faktisk har den kompetansen man trenger. 

• Sunndal kommune har en bedre kapasitet på areal og byggesak. Kommunen kjøper noen tjenester, men dette er først 
og fremst knyttet til næringsutvikling. De er fornøyd med kompetansen de har til å drive samfunnsutvikling, men sier 
det er utfordrende å rekruttere planleggere, spesielt sivilingeniører. 

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra
(2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger 
rammene for en del av samfunnsutviklingen som bedrives i kommunene. Nesset har oppdaterte planer, som gjelder for 
perioden 2012-2020, mens Sunndal sin kommuneplan er 6 år gammel i 2013. I følge kommunenes planstrategi, har 
Sunndal vedtatt ny samfunnsdel og arealdel i 2014. 

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil, spesielt for Nesset sin del, føre til et større 
fagmiljø og mindre sårbarhet enn i dag. Kommunene vil fortsatt ha et befolkningsgrunnlag som er mindre enn 
det ekspertutvalget foreslår, men vårt inntrykk er at Sunndal i dag bruker såpass mye ressurser på dette 
området i dag og vil gjøre det også etter en sammenslåing. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele 
kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om 
Nesset og Sunndal blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Nesset 1 1

Sunndal 6 6



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Nesset og Sunndal tilhører ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner. Nesset hører til Molde-regionen, 
mens Sunndal er en egen bo- og arbeidsmarkedsregion. Samtidig er det en del av arbeidstakerne i 
Nesset som pendler til Sunndal, 11,5 prosent mot 20,9 prosent mot Molde. Denne pendlingen går ikke 
andre veien, kun 0,9 prosent av arbeidstakerne i Sunndal pendler til Nesset. Det henger sammen med 
tilgangen på arbeidsplasser i Nesset kontra Sunndal. 

• Ingen av kommunene mener at kommunegrensene har vært noe hinder for utvikling tidligere. Både 
Sunndal og Nesset er store kommuner i areal, og dermed har de «god» plass. I fjellområdene har de 
to kommunene samarbeid (sammen med andre kommuner) om Dovrefjell – Sunndalsfjella 
nasjonalpark.

• Det er i dag ikke utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommunene, og en slik sett vil ikke 
en kommunesammenslåing endre på dette. 

• Sunndalsøra har ifølge SSB 4030 innbyggere per 1. januar 2013, mens Eidsvåg som kommunesenter 
i Nesset har 890 innbyggere. Når vi ser på pendlingsmønsteret og størrelsen på dagens 
kommunesenter, vil det være rimelig å anta at Sunndalsøra vil bli nytt kommunesenter i en 
sammenslått kommune. Det vil være interessant å se på hvordan reiseavstandene til 
kommunesenteret er fra ulike deler av en ny kommune, se neste slide. 
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Reiseavstander

• SSB definerer at det er 5 tettsteder til sammen i Sunndal og Nesset. Disse er Eidsvåg og Raudsand i Nesset, mens det 
er Grøa, Hoelsand og Sunndalsøra i Sunndal. I følge SSB bor 39 prosent av innbyggerne i Nesset i tettbygde strøk 
mot 66,8 prosent i Sunndal. Vi har ikke sett på andre områder i Sunndal (siden avstanden til kommunesenteret vil være 
den samme som i dag), men vi har inkludert Vistdal og Eresfjord i Nesset i avstandstabellen under. Grunnen til dette er 
at det er skoler på disse to stedene, og det er rimelig å anta at en del innbyggere sokner til disse områdene selv om de 
ifølge SSB ikke er definert som tettsteder.  

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom tettstedene, samt Vistdal og Eresfjord. Avstanden mellom 
tettstedene til kommunesenteret er under 45 minutter, som er definert som grensen for akseptabel pendlingsavstand. 
Avstanden fra andre områder i Nesset blir høyere enn dette. 
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Reiseavstander i minutter mellom tettsteder (+ Vistdal og Eresfjord) i Nesset og Sunndal. Kilder: SSB og visveg.no 

Eidsvåg Rausand Grøa Hoelsand Sunndalsøra Vistdal Eresfjord

Eidsvåg 11 46 41 35 36 20

Raudsand 11 45 41 36 46 30

Grøa 46 45 5 11 79 63

Hoelsand 41 41 5 7 75 59

Sunndalsøra 35 36 11 7 70 53

Vistdal 36 46 79 75 70 18

Eresfjord 20 30 63 59 53 18



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Nesset og Sunndal. 

• Prosessindustri skiller seg ut som den bransjen hvor 
kommunen vil ha veldig mange arbeidsplasser 
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Ikke minst 
skyldes dette arbeidsplassene i Sunndal knyttet til 
prosessindustri. Også Nesset har relativt flere 
arbeidsplasser i denne bransjen enn 
landsgjennomsnittet. Til sammen jobber 15 ganger flere i 
prosessindustri her enn på landsbasis. Siden år 2000 
har denne bransjen hatt en sterk nedgang i antall 
arbeidsplasser på landsbasis. 

• En ny kommune vil ha en kvotient over 1 i bransjene 
anna industri, landbruk og utleie av arbeidskraft. Av disse 
er det kun utleie av arbeidskraft som har hatt vekst siden 
2000. 

• Oppsummert kan vi si at det noe variasjon av 
arbeidsplasser mellom bransjer, det er spesielt 
arbeidsplassene i Sunndal som gjenspeiles i 
lokaliseringskvotienten for en felles kommune. Men 
prosessindustri er en veldig dominerende bransje, og det 
gjør arbeidslivene konjunkturutsatt. Det er også relativt 
flere arbeidsplasser i nedgangsbransjer. 
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Lokaliseringskvotient for Nesset og Sunndal. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 6 - Nesset + Sunndal

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 10 172 innbyggere. Noe forventet nedgang mot 
2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Nesset vil få bedre kapasitet og mindre sårbarhet, for begge 
kommuner blir det større fagmiljø. 

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Ikke del av samme bo- og arbeidsmarked, men det er en 
del pendling fra Nesset til Sunndal. 

Kommunesenter Sunndalsøra er det største tettstedet, og har en del 
innpendling fra Nesset. 

Avstand til kommunesenter Avstanden fra dagens kommunesentre er innenfor 
akseptabel pendleravstand. Avstanden fra noen andre 
områder i kommunen vil være over en time. 

Næringsstruktur Litt variasjonen i næringsstrukturen, men prosessindustri er 
veldig dominerende og det er relativt flere arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 6 en poengscore på 45, noe som 
gir en middels rangering. 
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Alternativ 7: 

Rauma
+ Vestnes 

100



Befolkningsutvikling

101

Nye Rauma-Vestnes kommune ville 
per 1. januar 2014 hatt en samlet 
befolkning på 14 068 innbyggere. 
Dette er litt lavere enn 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør ha 
(15 000 – 20 000) for å ha 
tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet en svak stigning i
innbyggertallet mot 2040, hvor det 
antas å være 14 843.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I Rauma har kommunen god kapasitet og kompetanse på teknisk/byggesak. De kjøper en del tjenester på 
arealplanlegging og prosjektering. Men det er behov for flere og utfordrende å rekruttere ingeniører.

• I Vestnes er oppgavene innenfor teknisk grensesnitt stort sett dekt opp, men de mangler planleggere med formell 
utdannelse. Det meldes om utfordringer med å rekruttere relevant fagkompetanse.

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra
(2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger 
rammene for en del av samfunnsutviklingen som bedrives i kommunene. Rauma sin kommuneplans samfunnsdel for 
2014-2025 ble vedtatt desember 2013, kommuneplanens arealdel er lite oppdatert. Vestnes har kommuneplanens 
samfunnsdel for perioden 2015-2025 ute til høring, den forventes ferdigbehandlet innen 2014. Ny arealplan for 
kommunen er under arbeid og forventes ferdig behandlet våren 2015.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil gi bedre kompetanse for Vestnes og et større 
fagmiljø for begge kommunene enn i dag. Kommunene vil fortsatt ha et befolkningsgrunnlag som er noe 
mindre enn det ekspertutvalget foreslår, men innbyggertallet antas å stige en del mot 2040. Rekruttering av 
ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot 
andre sektorer blir enklere om Rauma og Vestnes blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde 
på kompetansen. 

102

Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Rauma 10 0

Vestnes 7 7



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Vestnes og Rauma tilhører ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner. Vestnes hører til Molde-regionen, 
mens Rauma er en egen bo- og arbeidsmarkedsregion. På pendlingsstatistikken ser vi videre at det er 
få som pendler mellom kommunene. Fra Vestnes til Rauma er det 1,9 prosent av arbeidstakerne, 
mens fra Rauma til Vestnes er det 1,8 prosent av arbeidstakerne. Det kan både henge sammen med 
tilgangen på arbeidsplasser, men og avstander. Mellom kommunesenterene i Rauma og Vestnes er 
det i dag 64 minutter å kjøre med bil ifølge visveg.no. Det er Molde det pendles mest til både fra 
Rauma og Vestnes, med henholdsvis 7,3 prosent og 8,5 prosent av arbeidstakerne. Blant annet går 
det hurtigbåt fra Vikebukt i Vestnes til Molde som tar 15 minutter. 

• Ingen av kommunene har pekt på at kommunegrensene har vært noe hinder for utvikling tidligere, 
utenom at kommunegrensene kan føre til irrasjonelle valg når det gjelder investeringer og utbygging 
på E136. Dette er hovedfartsåra for Møre og Romsdal for store deler av eksporttrafikken, men 
interessene fra kommunene kan allikevel dra i ulike retninger.

• Det er i dag ikke utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommunene, og en slik sett vil ikke 
en kommunesammenslåing endre på dette. 

• Åndalsnes (kommunesenter i Rauma) har ifølge SSB 2 244 innbyggere per 1. januar 2013, mens 
Vestnes som kommunesenter i Vestnes hadde 2 241 innbyggere. I intervjuene kom det og fram at det 
er delte meninger om hva som skulle vært kommunesenteret i en kommune bestående av Rauma og 
Vestnes. Det kan bli en utfordring, og hva som velges vil måtte bli en del av forhandlingene i 
forbindelse med en kommunesammenslåing. Uansett vil det være interessant å se på avstandene fra 
andre tettsteder i kommunene både til Åndalsnes og Vestnes, det er gjort på neste side. 
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Reiseavstander

• SSB definerer at det er 9 tettsteder til sammen i Vestnes og Rauma. Disse er Tomra, Vestnes, Fiksdal og Vikebutn i 
Vestnes, og Isfjorden, Åndalsnes, Brønnsletten, Voll og Innfjorden i Rauma. I følge SSB bor 59,3 prosent av 
innbyggerne i Vestnes i tettbygde strøk, mens 61,5 prosent av innbyggerne i Rauma gjør det samme. Vi har derfor ikke 
inkludert noen andre områder i tabellen under enn de nevnte tettstedene. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom tettstedene. Vi har her hensyntatt at det bygges en ny bru 
over Tresfjorden som vi stå ferdig høsten 2015. Siden denne brua vil innsnevre E136 med 14 kilometer, har vi lagt til 
grunn en innsparing i reisetid på 15 minutter på strekningene som blir berørt. Disse er markert med grått i tabellen 
under. 

• Som vi ser er avstanden mellom Åndalsnes og andre tettsteder opp mot 70 minutter. Tilsvarende er avstanden fra 
Vestnes til de andre tettstedene opp mot 55 minutter. Gitt at Åndalsnes eller Vestnes blir kommunesenter, vil en del 
innbyggere ha lengre vei til kommunesenteret enn 45 minutter, som er definert som akseptabel pendleavstand. 
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Reiseavstander i minutter mellom tettsteder i Rauma og Vestnes. Ruter i grått er redusert med 15 minutter. Kilder: SSB og visveg.no 

Tomra Vestnes Fiksdal Vikebukt Isfjorden Åndalsnes Brønnsletten Voll Innfjorden

Tomra 13 9 22 67 61 63 41 50

Vestnes 13 22 10 55 49 51 29 38

Fiksdal 9 22 31 75 70 77 50 59

Vikebukt 22 10 31 45 39 42 19 29

Isfjorden 67 55 75 45 7 12 26 18

Åndalsnes 61 49 70 39 7 7 20 12

Brønnsletten 63 51 77 42 12 7 22 14

Voll 41 29 50 19 26 20 22 9

Innfjorden 50 38 59 29 18 12 14 9



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en kommune 
bestående av Rauma og Vestnes. 

• En ny kommune vil ha en rekke bransjer med kvotient over 
1. De fleste er innenfor basisnæringene, mens to av 
bransjene er innenfor regionale næringer. 

• Den ene bransjen som har en kvotient over 1, og som det 
har vært positiv utvikling i siden 2000 på landsbasis, er 
bygg og anlegg. Verkstedindustri har hatt en nøytral 
utvikling siden 2000. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som 
kommunen vil ha en del arbeidsplasser i er anna industri, 
prosessindustri, fisk, landbruk og transport. 

• Innenfor basisnæringene vil kommunen ha en rekke 
arbeidsplasser. Det er positivt at arbeidsplassene er spredd 
på ulike bransjer, det gjør næringsstrukturen mindre sårbar 
for konjunkturendringer innenfor enkeltbransjer. Men 
mange av arbeidsplassene er knyttet til bransjer som har 
hatt nedgang. 

• Oppsummert er det variasjon i arbeidsplasser fordelt på 
ulike bransjer, men det er relativt færre arbeidsplasser i 
vekstbransjer og mer ensidig mot basisnæringer. 
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Lokaliseringskvotient for Rauma og Vestnes. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 7 - Rauma + Vestnes

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 14 068 innbyggere. Forventet vekst opp mot 15 000 
innbyggere i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Bedre kompetanse for Vestnes og større fagmiljø for begge 
kommunene. 

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Ikke del av samme bo- og arbeidsmarked, og lite pendling 
mellom kommunene. 

Kommunesenter Åndalsnes og Vestnes er omtrent nøyaktig like store. Kan bli 
en utfordring å bli enig om kommunesenter. 

Avstand til kommunesenter Mellom Vestnes og Åndalsnes vil avstanden bli rundt 45 
minutter. Fra andre områder til Åndalsnes vil avstanden være 
opp mot 70 minutter, og til Vestnes opp mot 55 minutter. 

Næringsstruktur Det er noe variasjon i næringsstrukturen, men mest innenfor
basisnæringer. Det er også relativt flere arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 7 en poengscore på 25, noe som gir 
en dårligere rangering. 
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Alternativ 8: 

Fræna
+ Molde
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Befolkningsutvikling

108

Nye Fræna-Molde kommune ville per 
1. januar 2014 hatt en samlet 
befolkning på 35 768 innbyggere. 
Dette er godt over innbyggertallet 
ekspertutvalget mener en kommune 
minst bør ha (15 000 – 20 000) for å 
ha tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 43 989.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanlegger er plassert hos rådmann og planleggingskapasitet hos teknisk, og 
det meldes om at dette blir sårbart. De har god kapasitet til planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å 
få ned tid på byggesaksbehandling. Det er god fagkompetanse hos de ansatte og samarbeid mellom enhetene er bra. 
Det er imidlertid utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold.  

• I Molde har kommunen begrenset kapasitet i forhold til aktiviteten i kommunen, og det er behov for flere ingeniører, Det 
er god kompetanse blant eksisterende fagressurser. Det meldes om utfordringer i prioritering av ressursene og med 
rekruttering av fagkompetanse til teknisk sektor.

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra
(2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger 
rammene for en del av samfunnsutviklingen som bedrives i kommunene. I Fræna blir det lagt til rette for endelig 
behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 2014. Molde kommune har godkjent 
kommuneplanens samfunnsdel for 2013 – 2022, og arealdel for 2009 – 2020.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet, 
bedre utnyttelse av eksisterende fagkompetansen og mindre utfordringer i prioritering av ressurser enn i dag. 
Kommunene vil ha et befolkningsgrunnlag som ligger godt over det ekspertutvalget foreslår, der Molde bidrar 
med høyest innbyggertall. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror har 
ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Fræna og Molde blir én kommune. 
Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Fræna 10 1

Molde 3 0



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Fræna og Molde tilhører den samme bo- og arbeidsmarkedsregionen, Molde-regionen. Denne bo- og 
arbeidsmarkedsregionen er større enn disse to kommunene, og av de andre kommunene i regionen 
har spesielt Aukra og Gjemnes en høy innpendling til Molde med over 25 prosent. Pendlingen fra 
Fræna til Molde er høy, 29,7 prosent av arbeidstakerne i Fræna jobber i Molde. Fræna er den 
kommunen i Molde-regionen med høyest innpendling til Molde. 

• Det er i dag ingen utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommunene, men det finnes noen 
grenseutfordringer mellom Fræna og Aukra. Disse løses ikke ved en kommunesammenslåing mellom 
Molde og Fræna. Da vil Aukra ha en «øy» på fastlandet i den nye kommunen. Det kom derimot fram i 
intervjuene at noen foreldre i Fræna velger å ha barn i barnehage i Molde. Med en 
kommunesammenslåing vil en del foreldre ha arbeidsplass og barnehageplass i samme kommune. 

• Få av de som ble intervjuet mener at kommunegrensene utgjør noe hinder for utvikling, og det er i dag 
lite konkret plansamarbeid mellom kommunene. Som vist i alternativ 1 er det noen unntak, for 
eksempel har Fræna og Molde felles reguleringsplan for Skaret. Ved en sammenslåing vil en 
reguleringsplan dekke områder innenfor samme kommune. 

• Molde er kommunesenteret med flest innbyggere, 20 229 innbyggere per 1. januar 2013. Elnesvågen 
(Fræna) har 2 354 innbyggere. Siden Molde er regionsenter, og innpendlingen til kommunene er stor, 
vil det være naturlig at Molde er kommunesenter i en eventuell ny kommune. 

• På neste side ser vi på reiseavstander mellom ulike områder i en ny kommune. Spesielt er det 
interessant å se på reiseavstanden til kommunesenteret. 
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Reiseavstander

• SSB definerer at det er 12 tettsteder til sammen i Molde og Fræna. SSB viser videre at 86,7 prosent av befolkningen i 
Molde bor i tettbygde strøk, mens 53,1 prosent av befolkningen i Fræna gjør det samme. For å dekke en større andel 
av befolkningen i Fræna har vi derfor tatt med Aureosen i oversikten under. Det er tilknyttet en skole til dette området, 
og det er nærliggende å tro at en del innbyggere er tilknyttet en skolekrets. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom de ulike områdene i kommunen. Avstanden mellom dagens 
kommunesentre er 33 minutter, noe som er under grensen for akseptabel pendlingsavstand på 45 minutter. Avstanden 
mellom andre områder i den nye kommunene og Molde er derimot høyere, og både Bud og Nerland ligger i overkant 
av 50 minutter fra Molde. 
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Reiseavstander i minutter mellom tettsteder i Molde og Fræna kommuner. Kilder: SSB og visveg.no 

Molde Hjelset Kleive
Hovdena-

kken
Nesjestr-

anda Elnesvågen Bud Tornes Nerland Malme Sylte
Tronds-
haugen Aureosen

Molde 20 28 21 21 33 52 40 52 21 26 17 23

Hjelset 20 8 28 29 39 57 46 58 27 32 37 36

Kleive 28 8 31 31 47 66 54 66 35 40 45 44

Hovdenakken 21 28 31 7 41 60 49 61 30 40 38 38

Nesjestranda 21 29 31 7 42 61 49 61 30 34 38 39

Elnesvågen 33 39 47 41 42 20 8 20 13 7 28 21

Bud 52 57 66 60 61 20 12 17 32 27 47 40

Tornes 40 46 54 49 49 8 12 18 21 15 35 28

Nerland 52 58 66 61 61 20 17 18 33 27 48 40

Malme 21 27 35 30 30 13 32 21 33 6 17 10

Sylte 26 32 40 40 34 7 27 15 27 6 21 14

Trondshaugen 17 37 45 38 38 28 47 35 48 17 21 7

Aureosen 23 36 44 38 39 21 40 28 40 10 14 7



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Molde og Fræna. Som vi så 
på alternativ 1,2 og 5, så har Moldes arbeidsplasser 
en stor innvirkning på hvordan lokaliseringskvotienten 
for den nye kommunen ser ut. Kommunene vil ha en 
rekke bransjer hvor de relativt sett har flere 
arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet, og bransjene 
fordeler seg mellom de ulike næringene. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv/nøytral utvikling 
siden 2000, og som den nye kommunen vil ha en del 
arbeidsplasser i, er olje og gass, teknisk/vitenskap, 
aktivitet, handel, lokal, bygg og anlegg, utleie av 
arbeidskraft, verkstedindustri og overnatting. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og 
som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i er anna 
industri, prosessindustri, fisk og transport. 

• En ny kommune vil ha en variert næringsstruktur, 
med relativt flere arbeidsplasser enn 
landsgjennomsnittet både innenfor basis-, besøks- og 
regionale næringer. Det gjør at arbeidsmarkedet er 
mindre utsatt for konjunktursvingninger. Mange av 
disse arbeidsplassene vil også være innenfor bransjer 
som har hatt oppgang siden 2000, og innen bransjer 
som har omtrent samme antall arbeidsplasser som i 
2000. Det vil være en del arbeidsplasser innenfor 
næringer som har hatt nedgang siden 2000. 
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Lokaliseringskvotient for Fræna og Molde. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 8 - Fræna + Molde

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 35 768 innbyggere. Forventet vekst til 
nærmere 45 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Bedre kapasitet, mindre sårbarhet, større 
fagmiljø for begge kommunene.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

To kommuner som er i samme bo- og 
arbeidsmarked, men Gjemnes og Aukra er ikke 
med. Grenseutfordringer mot Aukra er ikke løst. 

Kommunesenter Molde vil være et naturlig kommunesenter i en 
sammenslått kommune. 

Avstand til kommunesenter Avstanden fra dagens kommunesenter til Molde 
er innenfor pendlingsavstand, men noen 
områder av kommunene vil ha en reiseavstand
på over 50 minutter. 

Næringsstruktur Variasjon i næringsstrukturen, og mange 
arbeidsplasser i næringer som har hatt 
oppgang siden 2000. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 8 en poengscore på 
55, noe som gir en middels rangering. 
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Alternativ 9:

Eide
+ Fræna

114



Befolkningsutvikling

115

Nye Eide-Fræna kommune ville per 
1. januar 2014 hatt en samlet 
befolkning på 13 191 innbyggere. 
Dette er noe lavere enn 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør ha 
(15 000 – 20 000) for å ha 
tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er imidlertid forventet at 
innbyggertallet vil stige noe mot 
2040, hvor det antas å være 15 814.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I Eide har kommunen et veldig lite planleggingsmiljø og liten kapasitet til å håndtere store mengder planarbeid. Det er behov for å 
øke kapasiteten med flere ingeniører og ressurser på samfunnsplanlegging. Fagkompetansen hos de ansatte er god, og det er 
brukt en del midler på etterutdanning. Kommunen kjøper tjenester på prosjekteringskompetanse. De melder om at det er svært 
krevende å rekruttere ingeniører og sivilingeniører.

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanlegger er plassert hos rådmann og planleggingskapasitet hos teknisk, og det 
meldes om at dette blir sårbart. De har bra med ressurser til planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å få ned tid 
på byggesaksbehandling. Det er god fagkompetanse hos de ansatte og samarbeid mellom enhetene er bra. Det er imidlertid 
utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold.  

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det 
kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av 
samfunnsutviklingen som bedrives i kommunene. Eide har en kommuneplan som er 8 år gammel. I Fræna blir det lagt til rette for 
endelig behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i kommunestyret i 2014. 

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo høyere er 
opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet og bedre 
utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. Det kan også gi mulighet for å rydde opp i en noe uheldig 
organisering i Fræna. En ny kommune vil fortsatt ha et befolkningsgrunnlag som er noe mindre enn det ekspertutvalget 
foreslår, men mot 2040 forventes det å stige til anbefalt innbyggertall. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele 
kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Eide og Fræna 
blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Eide 8 8

Fræna 10 1



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Eide og Fræna tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, tilhørende til Molde-
regionen. 6 andre kommuner i tillegg til Eide og Fræna inngår i denne bo- og 
arbeidsmarkedsregionen. 

• Når vi ser på pendlingsdata mellom Eide og Fræna, finner vi at det er en del 
arbeidstakere som pendler fra Eide til Fræna. Denne gruppen utgjør 10,4 prosent 
av arbeidstakerne i Eide kommune. Det er derimot færre som pendler fra Fræna til 
Eide, nærmere angitt 2,3 prosent av arbeidstakerne i Fræna. Både fra Fræna og 
Eide er det Molde som er den kommunen den pendles mest til, fra Eide utgjør dette 
21 prosent av arbeidstakerne. Mens fra Fræna utgjør dette 29,7 prosent av 
arbeidstakerne. 

• Det er i dag ikke utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommunene, og 
en kommunesammenslåing vil ikke endre på dette. Det ble heller ikke nevnt at det 
er noen spesielle grenseutfordringer mellom Eide og Fræna i intervjuene. 

• Elnesvågen (kommunesenter i Fræna) har ifølge SSB 2 453 innbyggere per 1. 
januar 2013, mens Eide (kommunesenter i Eide) hadde 1 332 innbyggere på 
samme tidspunkt. Dersom en legger befolkningsgrunnlag til grunn vil Elnesvågen 
bli kommunesenter i en ny kommune, men i intervjuet kom det fram at dette også 
kan bli en del av forhandlinger om en ny kommune. En tredje variant er selvsagt å 
legge kommunesenteret et annet sted enn i dag. Uansett er det interessant å se på 
reiseavstandene innad i kommunen, noe som er gjort på neste side. 
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Reiseavstander

• SSB definerer at det er 8 tettsteder til sammen i Fræna og Eide. Disse er Elnesvågen, Bud, Tornes, Nerland, Malme, 
Sylte og Trondshaugen i Fræna kommune, og Eide i Eide kommune. I følge SSB bor 53,1 prosent av innbyggerne i 
Fræna i tettbygde strøk, mens det tilsvarende bor 38,3 prosent i tettbygde strøk i Eide. Vi har derfor tatt med noen flere 
områder når vi har sett på avstander innad i kommunene. I Fræna har vi tatt med Aureosen, som har egen skole. I 
Eide har vi tatt med Lyngstad og Vevang, som har egne skoler. Det er naturlig å anta det er en del innbyggere knyttet til 
skolekretsene. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom tettstedene, samt Aureosen, Lyngstad og Vevang. Dersom 
vi  legger til grunn at Elnesvågen er kommunesenter i en ny kommune, vil samtlige av tettstedene ha mindre enn 30 
minutter reisevei til kommunesenteret. Det er godt innenfor akseptabel reiseavstand som er 45 minutter. Dersom Eide 
blir kommunesenter, vil også avstanden til tettstedene være innenfor 45 minutter. 
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Reiseavstander i minutter mellom tettsteder (+ Aureosen, Lyngstad og Vevang) i Fræna og Eide kommuner. Kilder: SSB og visveg.no 

Elnesvågen Bud Tornes Nerland Malme Sylte Trondshaugen Aureosen Eide Lyngstad Vevang

Elnesvågen 20 8 20 13 7 28 21 22 21 29

Bud 20 12 17 32 27 47 40 41 39 48

Tornes 8 12 18 21 15 35 28 29 26 35

Nerland 20 17 18 33 27 48 40 29 21 18

Malme 13 32 21 33 6 17 10 20 29 42

Sylte 7 27 15 27 6 21 14 15 24 37

Trondshaugen 28 47 35 48 17 21 7 35 44 57

Aureosen 21 40 28 40 10 14 7 28 37 50

Eide 22 41 29 29 20 15 35 28 10 27

Lyngstad 21 39 26 21 29 24 44 37 10 19

Vevang 29 48 35 18 42 37 57 50 27 19



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Eide og Fræna. 

• Den nye kommunen vil ha flere bransjer som har 
kvotient over 1, men kun en av disse bransjene 
(transport) er i en annen kategori enn basisnæringene. 
Transport er en av bransjene som har hatt nedgang i 
Norge siden 2000. 

• Innenfor basisnæringene vil kommunen ha en rekke 
arbeidsplasser. Det er positivt at arbeidsplassene er 
spredd på ulike bransjer, det gjør næringsstrukturen 
mindre sårbar for konjunkturendringer innenfor 
enkeltbransjer. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og 
som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i er anna 
industri, næringsmidler, prosessindustri, fisk, landbruk 
og transport. Denne kommunen vil, i likhet med 
alternativ 3, ha en relativt større andel av 
arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet i alle de seks 
bransjene som har størst nedgang siden 2000. Eide og 
Fræna inngår i begge alternativene.  

• En bransje hvor det har vært en positiv utvikling siden 
2000, og som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i, 
er gruve. Her vil i tillegg antall arbeidsplasser relativt til 
landsgjennomsnittet være mange ganger høyere. 

• Oppsummert er det variasjon i arbeidsplasser fordelt på 
ulike bransjer, men det er relativt færre arbeidsplasser i 
vekstbransjer og ensidig mot basisnæringer. 
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Lokaliseringskvotient for Fræna og Eide. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 9 - Eide + Fræna

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 13 191 innbyggere. Forventet vekst til cirka 
16 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Begge kommunene vil få større fagmiljø, bedre 
kapasitet, mindre sårbarhet og bedre utnyttelse av 
eksisterende fagkompetanse.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Samme bo- og arbeidsmarked. En del pendling fra 
Eide til Fræna. Fræna har høyere pendling til Molde 
med nesten 30 prosent. 

Kommunesenter Elnesvågen er nesten dobbelt så stort som Eide i 
befolkning i dag. 

Avstand til kommunesenter Avstanden til Elnesvågen er under 30 minutter fra 
alle tettstedene i en ny kommune. 

Næringsstruktur Variasjonen i næringsstrukturen er innenfor 
basisnæringer, og det er relativt flere arbeidsplasser 
i nedgangsbransjer. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 9 en poengscore på 40, 
noe som gir en middels rangering. 
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Alternativ 10:

Aukra
+ Molde
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Befolkningsutvikling

122

Nye Aukra-Molde kommune ville per 
1. januar 2014 hatt en samlet 
befolkning på 29 425 innbyggere. 
Dette ligger godt over innbyggertallet 
ekspertutvalget mener en kommune 
minst bør ha (15 000 – 20 000) for å 
ha tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige mot 2040, hvor det antas å 
være 36 352.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt gjennomført 
kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. Det gis tilbakemeldinger om utfordringer med rekruttering av relevant 
fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles sårbart dersom eksempelvis en person slutter. 

• I Molde har kommunen begrenset kapasitet i forhold til aktiviteten i kommunen, og det er behov for flere ingeniører. De 
eksisterende fagressursene har god kompetanse. Det meldes om utfordringer i prioritering av ressursene og med rekruttering av 
fagkompetanse til teknisk sektor.

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra (2013). Det 
kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger rammene for en del av 
samfunnsutviklingen som bedrives i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-12 
år og revisjon er under arbeid. Molde kommune har godkjent kommuneplanens samfunnsdel for 2013 – 2022, og arealdel for 
2009 – 2020.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo høyere er 
opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet og bedre 
utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. Kommunene vil ha et befolkningsgrunnlag som ligger godt over 
det ekspertutvalget foreslår, der Molde bidrar med absolutt høyest innbyggertall. Rekruttering av ingeniører er en 
utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere 
om Aukra og Molde blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Aukra 7 2

Molde 3 0



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Aukra og Molde tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. Det er flere 
kommuner i denne bo- og arbeidsmarkedsregionen, og av de andre kommunene har spesielt Fræna 
og Gjemnes en høy innpendling til Molde med over 25 prosent hver. Pendlingen fra Aukra til Molde er 
høy, 26,4 prosent av arbeidstakerne i Aukra jobber i Molde. Andre veien er det 1 prosent av 
arbeidstakerne i Molde som pendler til Aukra. 

• Det er i dag ingen utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom kommunene, men som vi har sett i 
andre alternativer over er det noen grenseutfordringer mellom Fræna og Aukra. Blant annet 
samarbeider innbyggerne om felles ungdomsskole som ligger i Aukra. Disse utfordringene løses ikke 
ved en kommunesammenslåing mellom Molde og Aukra. 

• Få av de intervjuede mener at kommunegrensene utgjør noe hinder for utvikling, og det er i dag lite 
konkret plansamarbeid mellom kommunene. Som vist i alternativ 1 er det noen unntak, for eksempel 
har Fræna og Molde felles reguleringsplan for Skaret. Ved en sammenslåing mellom Molde og Aukra, 
vil det fortsatt være behov for samarbeid mot Fræna på dette området. 

• Molde er kommunesenteret med flest innbyggere, 20 229 innbyggere per 1. januar 2013. Aukra har 
948 innbyggere. Siden Molde er regionsenter, og innpendlingen til kommunene er stor, vil det være 
naturlig at Molde er kommunesenter i en eventuell ny kommune. 

• På neste side ser vi på reiseavstander mellom ulike områder i en ny kommune. Spesielt er det 
interessant å se på reiseavstanden til kommunesenteret. 

124



Reiseavstander

• SSB definerer at det er 7 tettsteder til sammen i Molde og Aukra. I Molde er disse Molde, Hjelset, 
Kleive, Hovdenakken og Nesjestranda, mens det i Aukra er Aukra og Hollingen. SSB viser videre at 
86,7 prosent av befolkningen i Molde bor i tettbygde strøk, mens 45,1 prosent av befolkningen i Aukra 
gjør det samme. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom de ulike områdene i kommunen. 
Områdene markert med grått innebærer bruk av ferge. Som vi ser er avstanden mellom dagens 
kommunesentre 37 minutter, noe som er under grensen for akseptabel pendlingsavstand på 45 
minutter. Avstanden mellom andre områder i den nye kommunen og Molde er lavere enn dette. 

• Dersom samferdselsprosjektene som er planlagt i området realiseres vil det være fastlandsforbindelse 
fra Aukra til Molde, men denne vil gå via Midsund. 
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Reiseavstander i minutter mellom tettsteder i Molde og Aukra. Feltene markert med grått innebærer ferge. Kilder: SSB og visveg.no 

Molde Hjelset Kleive Hovdenakken Nesjestranda Aukra Hollingen

Molde 20 28 21 21 37 17

Hjelset 20 8 28 29 57 36

Kleive 28 8 31 31 66 45

Hovdenakken 21 28 31 7 58 37

Nesjestranda 21 29 31 7 58 38

Aukra 37 57 66 58 58 23

Hollingen 17 36 45 37 38 23



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en kommune 
bestående av Aukra og Molde. Som vi har sett av 
alternativer som Molde inngår i tidligere, så har Moldes 
arbeidsplasser en stor innvirkning på hvordan 
lokaliseringskvotienten for den nye kommunen ser ut. Her 
vil Aukra ha en spesiell innvirkning på olje- og 
gassutvinning. 

• Kommunen vil ha en rekke bransjer hvor de relativt sett har 
flere arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet, og bransjene 
fordeler seg mellom de ulike næringene. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv/nøytral utvikling siden 
2000, og som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i, er 
olje og gass, teknisk/vitenskap, aktivitet, handel, lokal, bygg 
og anlegg, forretningsmessig tjenesteyting, utleie av 
arbeidskraft, verkstedindustri og overnatting. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som 
kommunene vil ha en del arbeidsplasser i, er fisk og 
transport. 

• En ny kommune vil ha en variert næringsstruktur, med 
relativt flere arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet både 
innenfor basis-, besøks- og regionale næringer. Det gjør at 
arbeidsmarkedet er mindre utsatt for konjunktursvingninger. 
Mange av disse arbeidsplassene vil være innenfor bransjer 
som har hatt oppgang siden 2000, og innen bransjer som 
har omtrent samme antall arbeidsplasser som i 2000. Dette 
er alternativet som har relativt færrest arbeidsplasser i 
nedgangsnæringer. 
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Lokaliseringskvotient for Aukra og Molde. 2013. 
Kilde: Telemarksforsking

0,9

0,8

0,9

0,2

2,7

1,1

0,5

0,3

2,5

1,3

0,6

1,1

1,3

1,5

0,7

1,0

0,9

1,0

0,7

0,8

1,1

1,2

1,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Anna industri

Næringsmidler

Olje og gass utvinning

Prosessindustri

Verkstedindustri

Fisk

Gruve

Landbruk

Olje og gass

Teknisk/vitenskap

Tele og IKT

Aktivitet

Handel

Overnatting

Servering

Lokal

Agentur og Engros

Bygg og anlegg

Diverse

Finans, eiendom, uteie

Forr tjenesteyting

Transport

Utleie av arbeidskraft

B
a

si
s

B
e

sø
k

*
R

e
g
io

na
l



Oppsummering alternativ 10 - Aukra + Molde

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 29 425 innbyggere. Forventet vekst til over 
35 000 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Aukra vil få bedre kapasitet og mindre sårbarhet og 
større fagmiljø for begge kommunene.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

To kommuner som er i samme bo- og 
arbeidsmarkedsregion, men Fræna og Gjemnes er 
ikke med. Grenseutfordringer mot Fræna er ikke 
løst. 

Kommunesenter Molde vil være et naturlig kommunesenter i en 
sammenslått kommune. 

Avstand til kommunesenter Avstanden fra alle tettstedene i kommunen til Molde 
er under 40 minutter, og innenfor pendlingsavstand. 

Næringsstruktur Variasjon i næringsstrukturen, og en del 
arbeidsplasser i næringer som har hatt oppgang 
siden 2000. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 10 en poengscore på 60, 
noe som gir en god rangering. 
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Alternativ 11:

Aukra
+ Midsund
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Befolkningsutvikling

129

Nye Aukra-Midsund kommune ville 
per 1. januar 2014 hatt en samlet 
befolkning på 5 413 innbyggere. 
Dette er lavere enn innbyggertallet 
ekspertutvalget mener en kommune 
minst bør ha (15 000 – 20 000) for å 
ha tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 6 554.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt 
gjennomført kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. Det gis tilbakemeldinger om utfordringer med 
rekruttering av relevant fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles sårbart dersom 
eksempelvis en person slutter. 

• I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er imidlertid stor 
byggeaktivitet i kommunen, teknisk seksjon får utført mye, men det faller mange oppgaver på få ansatte. Det meldes 
om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent personell til teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og 
med saksbehandlerkompetanse.

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra
(2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger 
rammene for en del av samfunnsutviklingen det jobbes med i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble 
vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-12 år og revisjon er under arbeid. Midsund har godkjent kommuneplan med 10 
års planhorisont, for perioden 2010-2020. Arealdelen er imidlertid 16 år gammel.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de to kommunene vil føre til et større fagmiljø og mindre sårbarhet 
enn i dag. Kommunene vil imidlertid fortsatt ha et befolkningsgrunnlag som er mindre enn det ekspertutvalget 
foreslår. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å 
tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om Aukra og Midsund blir én kommune. Men større 
fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 

130

Kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Aukra 7 2

Midsund 16 2



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Aukra og Midsund tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. Hovedårsaken er at 
begge kommunene har høy innpendling inn til Molde. I dag pendler 26,4 prosent av arbeidstakerne i 
Aukra til Molde, mens det tilsvarende tallet for Midsund er 15,3 prosent. Pendlingen mellom Aukra og 
Midsund er liten: kun 0,2 prosent av arbeidsstokken i Aukra pendler til Midsund, og kun 0,3 prosent 
pendler fra Midsund til Aukra. 

• Årsaken til lav pendling er blant annet krevende kommunikasjoner. Dersom man skal reise fra 
kommunesenteret i Midsund til kommunesenteret i Aukra, må man over to fergestrekninger og kjøre 
via Molde kommune. Det som dermed gjør dette alternativet realistisk er at det er planlagt en 
veiforbindelse mellom kommunene (Kjerringsundforbindelsen). Vi vet ikke på nåværende tidspunkt 
når den vil være realisert, men vi legger til grunn at det ikke vil være aktuelt med en 
kommunesammenslåing før den er realisert. 

• Siden Aukra og Midsund er to øyer, er det ikke utfordringer med oppsplittede tettsteder mellom de to 
kommunene. Men, som vi har vist tidligere, har Aukra noen grenseutfordringer mot Fræna på 
landsiden av kommunen. 

• I intervjuene har det ikke vært pekt på noen utfordringer med kommunegrensene mellom Aukra og 
Midsund, utfordringen ligger i at det hverken er vei- eller fergeforbindelse direkte mellom de to 
kommunene. 

• Midsund har ifølge SSB 534 innbyggere per 1. januar 2013. Tilsvarende hadde Aukra 948 innbyggere. 
Siden Aukra er det største tettstedet, og siden de har nybygd administrasjonsbygg for kommunen, er 
det rimelig å anta at Aukra vil være kommunesenter i en ny kommune.  
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Reiseavstander

• SSB definerer at det er 3 tettsteder til sammen i Aukra og Midsund. Disse er Aukra (på øya) og Hollingen (fastlandet) i 
Aukra, og Midsund i Midsund. I Midsund er det kun 26,6 prosent av innbyggerne som bor i tettbygde strøk, vi har derfor 
tatt med Raknes og Gangstad når vi har sett på avstander i tabellen under. Grunnen til dette er at det er skoler på 
disse to stedene, og det er rimelig å anta at en del innbyggere sokner til disse områdene selv om de ifølge SSB ikke er 
definert som tettsteder.  

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom tettstedene, samt Gangstad og Raknes. Avstandene i 
tabellen er med utgangspunkt i situasjonene slik den er i dag. Det tar 60 minutter (forutsatt at en ikke venter på ferge) 
få reise fra Midsund til Aukra, noe som er høyere enn grensen på 45 minutter.

• Dersom Kjerringsundforbindelsen blir realisert vil reisetiden mellom Aukra og Midsund bli betydelig lavere, og mellom 
dagens kommunesentre vil det ikke være noen stor utfordring. Utfordringen vil da være fastlandsdelen av Aukra 
(Hollingen). I dag går fergeforbindelsen internt i Aukra. Dersom Kjerringsundforbindelsen og E39 Romsdalsfjorden blir 
realisert vil innbyggerne i denne delen av Aukra måtte kjøre gjennom Molde kommune for å komme til den nye 
kommunen Aukra-Midsund. 
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Reiseavstander i minutter mellom tettsteder (+ Raknes og Midøy) i Aukra og Midsund. Kilder: SSB og visveg.no 

Midsund Raknes Gangstad Aukra Hollingen

Midsund 9 6 60 40

Raknes 9 15 60 39

Gangstad 6 15 67 51

Aukra 60 60 67 23

Hollingen 40 39 51 23



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Aukra og Midsund.

• Vi ser at kommunen vil ha flere bransjer som har 
kvotient 1 eller høyere innenfor basis- og regionale 
næringer. Spesielt er olje- og gassutvinning og fisk 
viktige næringer for kommunen. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv/nøytral utvikling 
siden 2000, og som kommunen vil ha en del 
arbeidsplasser i, er olje- og gassutvinning, bygg og 
anlegg og verkstedindustri. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og 
som kommunene vil ha en del arbeidsplasser i, er fisk 
og transport. 

• Oppsummert er det noe variasjon i arbeidsplasser 
fordelt på ulike bransjer, og en ny kommune vil ha 
arbeidsplasser innenfor flere næringer. Det er positivt at 
en del arbeidsplasser er knyttet til vekstnæringer, men 
det er også en del arbeidsplasser knyttet til 
nedgangsnæringer. Næringsstrukturen er sårbar for 
konjunkturendringer, blant annet innenfor olje og gass 
utvinning og fisk. 
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Lokaliseringskvotient for Aukra og Midsund. 
2013. Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 11 - Aukra + Midsund

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 5 413 innbyggere. Forventet vekst til over 5 
500 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Midsund vil få bedre kapasitet og utnytte
eksisterende kompetanse bedre. For begge 
kommunene blir det større fagmiljø.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Fastlandsdelen av Aukra vil ikke henge sammen med 
kommunen, og vi tror det fortsatt vil være stor 
interaksjon mot Molde. 

Kommunesenter Aukra har i dag det største kommunesenteret, og vil 
sannsynligvis være kommunesenter i en ny 
kommune. 

Avstand til kommunesenter Med bygging av Kjerringsundforbindelsen vil 
avstandene reduseres betydelig, men Hollingen i 
Aukra vil ikke «henge sammen» med kommunen. 

Næringsstruktur Fordeling av arbeidsplasser mellom ulike bransjer, en 
del arbeidsplasser i vekstnæringer. Likevel noe 
ensidig, og utsatt for konjunktursvingninger. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 11 en poengscore på 30, 
noe som gir en dårligere rangering. 

134



Alternativ 12: 

Aukra
+ Fræna
+ Midsund 
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Befolkningsutvikling

136

Nye Aukra-Fræna-Midsund 
kommune ville per 1. januar 2014 
hatt en samlet befolkning på 15 133 
innbyggere. Dette er innenfor 
innbyggertallet ekspertutvalget 
mener en kommune minst bør ha 
(15 000 – 20 000) for å ha 
tilstrekkelig kapasitet til 
arealplanlegging og en robust 
kommunal samfunnsavdeling.

Det er forventet at innbyggertallet vil 
stige en del mot 2040, hvor det 
antas å være 18 350.

Kilde: www.nykommune.no



Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• Aukra har en relativt stor organisasjon der oppgavene stor sett er dekt opp med fagkompetanse, og det har blitt 
gjennomført kompetanseutvikling gjennom utbygging av Ormen Lange. I intervjuene har vi fått tilbakemeldinger om 
utfordringer med rekruttering av relevant fagkompetanse, spesielt ingeniører til teknisk sektor, og det er fremdeles 
sårbart dersom eksempelvis en person slutter. 

• Fræna har en organisasjon der kommuneplanlegger er plassert hos rådmann og planleggingskapasitet hos teknisk, og 
det meldes om at dette blir sårbart. De har god kapasitet til planlegging, men det er ønskelig med bedre kapasitet for å 
få ned tid på byggesaksbehandling. Det er god fagkompetansen hos de ansatte og samarbeid mellom enhetene er bra. 
Det er imidlertid utfordrende å rekruttere til teknisk drift og vedlikehold. 

• I Midsund har kommunen for liten kapasitet til å dekke oppgavene og følge opp sentrale krav. Det er imidlertid stor 
byggeaktivitet i kommunen, teknisk seksjon får utført mye, men det faller mange oppgaver på få ansatte. Det meldes 
om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent personell til teknisk sektor, særlig ingeniører til vann og avløp og 
med saksbehandlerkompetanse.
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Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

• I tabellen under har vi laget en oversikt over alderen på kommuneplanens areal- og samfunnsdel hentet fra Kostra
(2013). Det kan si noe om kapasiteten og kompetansen kommunene har til å ha oppdaterte planer som legger 
rammene for en del av samfunnsutviklingen det jobbes med i kommunene. Aukra sin kommuneplans arealdel ble 
vedtatt i 2006 med planhorisont på 10-12 år og revisjon er under arbeid. I Fræna blir det lagt til rette for endelig 
behandling og vedtak av revisjon av kommuneplanens arealdel i kommunestyret 2014. Midsund har godkjent 
kommuneplan med 10 års planhorisont, for perioden 2010-2020. Arealdelen er imidlertid 16 år gammel.

• NIVI Rapport 2014:1 sier at et fagmiljø bør bestå av minimum 2 personer, og jo mindre kommunestørrelsen er, jo 
høyere er opplevelsen av manglende kapasitet på planområdet.

• Vår vurdering er at en sammenslåing av de tre kommunene vil føre til et større fagmiljø, mindre sårbarhet og 
bedre utnyttelse av eksisterende fagkompetanse enn i dag. Kommunene vil ha et befolkningsgrunnlag som 
ligger innenfor det ekspertutvalget foreslår. Rekruttering av ingeniører er en utfordring i hele 
kommunesektoren, og vi tror har ingen grunn til å tro at konkurransen mot andre sektorer blir enklere om 
Aukra, Fræna og Midsund blir én kommune. Men større fagmiljø kan bidra til å holde på kompetansen. 
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Kommuner Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Aukra 7 2

Fræna 10 1

Midsund 16 2



Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

• Aukra, Fræna og Midsund tilhører samme bo- og arbeidsmarkedsregion, Molde-regionen. Vi har sett tidligere at alle tre 
kommunene har høy innpendling til Molde, mens pendlingen kommunene i mellom er liten. Tabellen til høyre viser innpendlingen 
fra hver av kommunene til Molde. Både Aukra og Fræna har en innpendling til Molde som er høyere enn 

25 prosent. Regjeringens ekspertutvalg har sagt at kommuner som har et tett

integrert arbeidsmarked bør utgjøre en kommune. Videre sier ekspert-

utvalget at arbeidsmarkedet er tett integrert når rundt 25 prosent eller flere 

av de sysselsatte bosatt i en kommune jobber i regionens senterkommune(r). 

Midsund har en innpendling til Molde på 15,3 prosent. 

• Vurderingene rundt oppsplittede tettsteder, og om kommunegrensene har vært til hinder for utvikling vil ligne på vurderingene 
gjort under alternativ 1 og 2. Det er ikke utfordringer med oppsplittende tettsteder mellom kommunene, men det er noen 
grenseutfordringer spesielt mellom fastlandsdelen av Aukra og sørvestlige delen av Fræna. Her har man samarbeid om felles 
ungdomsskole, og innbyggere som bor i Fræna og jobber i Molde må kjøre igjennom Aukra for å komme på jobb. Vi har og fått 
informasjon i intervjuene at det er en del lag og organisasjoner hvor innbyggere i begge kommuner deltar. Det kan dermed være 
utfordrende for innbyggerne å forholde seg til to ulike kommuner, dersom de er en del av det samme lokalsamfunnet. Få av de 
som er intervjuet mener at kommunegrensene har vært et hinder for utvikling tidligere. 

• Geografisk vil dette per i dag være en krevende kommune, siden fergeforbindelsen fra Midsund går til Molde. Altså må 
innbyggerne i Midsund via Molde kommune for å komme til resten av kommunen. Den samme utfordringen vil man få dersom 
samferdselsprosjektene som er redegjort for tidligere realiseres. Da vil det være fastlandsforbindelse mellom Midsund og Molde, 
og mellom Midsund og Aukra. Det er da nærliggende å tro at innbyggerne vil velge å kjøre der det er veiforbindelse, og at dermed
må kjøre via Molde kommune for å kjøre på tvers av den nye kommunen. 

• Elnesvågen (kommunesenter i Fræna) hadde ifølge SSB 2 453 innbyggere per 1. januar 2013, mens Aukra hadde 948 og 
Midsund hadde 534 innbyggere på samme tidspunkt. Når vi legger befolkningsgrunnlag til grunn vil Elnesvågen bli 
kommunesenter i en ny kommune. Ser vi på geografi, kan det være aktuelt å legge kommunesenteret et annet sted enn i dag 
som korter avstandene for alle delene av kommunen til kommunesenteret. Uansett er det interessant å se på reiseavstandene 
innad i kommunen, noe som er gjort på neste side. 
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Kommune Innpendling til Molde

Aukra 26,4

Fræna 29,7

Midsund 15,3



Reiseavstander

• SSB definerer at det er 10 tettsteder til sammen i Aukra, Fræna og Midsund. Tabellen under viser reiseavstandene mellom disse, 
i tillegg til Aureosen i Fræna og Raknes og Gangstad i Midsund. Grunnen til at vi har tatt med noen flere områder i disse 
kommunene, er at rundt 50 prosent eller færre av innbyggerne bor i tettbygde strøk. 

• Tabellen nedenfor viser reiseavstandene i minutter mellom de ulike områdene, grå farge viser at reisetiden inkluderer ferge. 
Dersom vi legger til grunn Elnesvågen som kommunesenter, ser vi at avstandene til områdene i Midsund er over 60 minutter. 
Avstanden til Aukra er også over 45 minutter, som er definert som grensen for akseptabel pendlingsavstand. Dersom en ser for 
seg å flytte kommunesenteret sørover/sørvestover, kan vi med utgangspunkt i Aureosen og Trondshaugen se at avstanden til 
Aukra og Midsund blir lavere. Det vil fortsatt være områder som har lenger reiseavstand enn 45 minutter. 

• Planlagte samferdselsinvesteringer vil korte ned reisetiden, spesielt fra Midsund. Men som nevnt tidligere vil innbyggerne da kjøre 
gjennom Molde kommune for å komme til resten av sin egen kommune.
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Reiseavstander i minutter mellom ulike områder i Aukra, Fræna og Midsund. Kilder: SSB og visveg.no 

Elnesvågen Bud Tornes Nerland Malme Sylte
Tronds-
haugen Aureosen Midsund Raknes Gangstad Aukra Hollingen

Elnesvågen 20 8 20 13 7 28 21 67 67 85 50 30

Bud 20 12 17 32 27 47 40 93 93 104 89 49

Tornes 8 12 18 21 15 35 28 81 81 92 77 38

Nerland 20 17 18 33 27 48 40 93 93 104 90 50

Malme 13 32 21 33 6 17 10 56 56 67 39 19

Sylte 7 27 15 27 6 21 14 67 67 78 63 23

Trondshaugen 28 47 35 48 17 21 7 40 40 51 23 3

Aureosen 21 40 28 40 10 14 7 46 46 57 29 9

Midsund 67 93 81 93 56 67 40 46 9 6 60 40

Raknes 67 93 81 93 56 67 40 46 9 15 60 39

Gangstad 85 104 92 104 67 78 51 57 6 15 67 51

Aukra 50 89 77 90 39 63 23 29 60 60 67 23

Hollingen 30 49 38 50 19 23 3 9 40 39 51 23



Næringsstruktur

• Figuren til høyre viser lokaliseringskvotient for en 
kommune bestående av Aukra, Fræna og Midsund. 

• Den nye kommunen har en rekke bransjer med kvotient 
over 1, men kun en av disse bransjene (transport) er i en 
annen kategori enn basisnæringene. Transport er en av 
bransjene som har hatt nedgang i Norge siden 2000. 

• Innenfor basisnæringene vil kommunen ha en rekke 
arbeidsplasser. Det er positivt at arbeidsplassene er 
spredd på ulike bransjer, det gjør næringsstrukturen 
mindre sårbar for konjunkturendringer innenfor 
enkeltbransjer. Men mange av arbeidsplassene er knyttet 
til bransjer som har hatt nedgang. 

• Bransjer hvor det har vært nedgang siden 2000, og som 
kommunen vil ha en del arbeidsplasser innenfor er 
næringsmidler, prosessindustri, fisk, landbruk og transport. 
Fisk skiller seg spesielt ut, hvor det vil jobbe 5,6 ganger 
flere enn på landsbasis. 

• Bransjer hvor det har vært en positiv utvikling siden 2000, 
og som kommunen vil ha en del arbeidsplasser i er olje-
og gassutvinning. 

• Oppsummert er det variasjon i arbeidsplasser fordelt på 
ulike bransjer, men det er relativt færre arbeidsplasser i 
vekstbransjer og mer ensidig mot basisnæringer. 
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Lokaliseringskvotient for Aukra, Midsund, Fræna og 
Eide. 2013. Kilde: Telemarksforsking
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Oppsummering alternativ 12 - Aukra + Fræna + Midsund

Vurderingskriterium Vurdering

Befolkningsgrunnlag Per i dag 18 605 innbyggere. Forventet vekst til 
22 500 i 2040. 

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse 

Større fagmiljø, mindre sårbarhet og bedre utnyttelse 
av eksisterende fagkompetanse.

Funksjonelle
samfunnsutviklingsområder 

Kommunene tilhører samme bo- og 
arbeidsmarkedsregion, men både Fræna og Aukra 
har over 25 prosent utpendling til Molde. 

Kommunesenter Elnesvågen er største kommunesenter i dag, men 
kan alternativt legges andres steder på grunn av 
geografi. 

Avstand til kommunesenter Dersom vi legger Elnesvågen til grunn som 
kommunesenter, vil avstanden være over 45 minutter 
til tidligere kommunesentre. 

Næringsstruktur Variasjonen i næringsstrukturen er innenfor 
basisnæringer, og det er relativt flere arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer. 

Samlet vurdering 
samfunnsutvikling

Samlet sett får alternativ 3 en poengscore på 35, noe 
som gir en dårligere rangering. 
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Oppsummering
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Oppsummering av samfunnsutvikling - poeng

Vurderingskriterier
Maks 
sum Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7 Alt 8 Alt 9 Alt 10 Alt 11 Alt 12

Befolkningsgrunnlag 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 20 0 20

Tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10

Funksjonelle 
samfunnsutviklingsområder

20 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0

Kommunesenter 10 10 10 5 5 10 10 0 10 10 10 10 5

Avstand til kommunesenter 10 0 5 0 10 5 5 5 5 10 10 5 0

Næringsstruktur 10 5 5 0 0 10 0 0 10 0 10 5 0

Tabellen under viser en oppsummering av vurderingen av samfunnsutvikling for hvert alternativ, vist med 
poengscore. Fargene i tabellen tilsvarer fargene på smileyene som er brukt i vurderingene i hvert 
alternativ ovenfor. Oppsummert har vi vurdert at alle alternativene vil gi en bedre kapasitet for 
samfunnsutvikling, og større fagmiljø, enn i dag. Det er flere kommuner i regionen i dag som har god 
kompetanse, så effekten på den delen av kriteriet vil variere. Det er ellers interessant å merke seg at kun 
to av alternativene får full eller delvis score på kriteriet om funksjonelle samfunnsutviklingsområder. 
Hovedgrunnen til dette er pendlingsstatistikken. Flere av kommunene i regionen har over 25 prosent 
pendling til Molde, og ekspertutvalget har pekt på at kommuner som har så stor interaksjon med 
arbeidsmarkedet i regionsenter bør utgjøre en kommune. Det gjør at alternativene hvor ikke Molde, Aukra, 
Fræna og Gjemnes inngår sammen per definisjon ikke er funksjonelle samfunnsutviklingsområder. 

Tabell med poengsummene på hvert kriterium i hvert alternativ. 



Oppsummering samlet vurdering samfunnsutvikling

Alternativ Kommuner Samlet 
vurdering -
poeng

Samlet
vurdering -
smiley

1 Hele ROR – Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, 
Fræna, Eide og Nesset

45

2 Romsdalshalvøya – Aukra – Eide – Fræna – Midsund -
Molde – Nesset - Gjemnes

70

3 Aukra – Eide – Fræna – Midsund 35

4 Aukra – Midsund – Vestnes 35

5 Eide – Fræna – Molde 55

6 Nesset – Sunndal   45

7 Rauma – Vestnes 25

8 Fræna – Molde 55

9 Eide – Fræna 40

10 Aukra – Molde 60

11 Aukra – Midsund 30

12 Fræna – Aukra - Midsund 35 145



Avslutning
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Avsluttende kommentarer

• Kommunene har en sentral rolle når det gjelder å skape en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og 
gode levekår for innbyggerne. Samfunnsutvikling handler om å se forhold som befolkningsutvikling, 
bostedsmønster, næringsutvikling og utdanning/kompetanse i sammenheng. Befolkningsutviklingen 
og bostedsmønsteret er avhengig av utviklingen på arbeidsmarkedet som i sin tur er avhengig av 
tilgang på riktig kompetanse. For å kunne planlegge, samt å legge til rette for befolkningsutvikling, 
næringsutvikling og ønsket bostedsmønster, må en kommune ha tilstrekkelig kapasitet og 
kompetanse. 

• Men ikke alt kan påvirkes. 
• Vi har i dette notatet gått igjennom befolkningsutvikling, næringsutvikling og næringssammensetning 

for hver av kommunene. I tillegg har vi sett på hver enkelt kommunes bostedsattraktivitet. Analysene 
viser at nettoflyttingen til en kommune er avhengig av flere faktorer, noen som er strukturelle og 
vanskelig å påvirke lokalt, og andre kvaliteter ved steder som kan påvirkes lokalt. I arbeidet med 
samfunnsutvikling bør kommunene bruke krefter på det de kan påvirke. 

• Analyser av blant annet befolkings- og næringsutvikling kan gi et bilde av hvilke utfordringer et 
område har, og bidra til å avklare hvilke utviklingsstrategier man må jobbe med framover. Som 
eksempel har vi sett at Nesset har hatt kraftig nedgang i arbeidsplasser i næringslivet. Hvordan møter 
kommunen den utfordringen framover? Hvordan etablerer vi nye arbeidsplasser? Er samarbeidet om 
næringsutvikling godt nok? Skal vi satse videre på etablerte næringer eller skal vi tenke helt nytt? 
Generelt har vi sett at mange av kommunene i Molde-regionen har mange arbeidsplasser i 
basisnæringer, og i bransjer som har hatt og står ovenfor store strukturendringer. En viktig diskusjon 
blir da hvordan en fortsatt sikrer arbeidsplasser i disse bransjene. Kan man for eksempel innenfor 
landbruk se for seg flere arbeidsplasser knyttet til turisme og opplevelser i tillegg til matproduksjon? 
Generelt vokser befolkningen i Molde-regionen mindre enn landsgjennomsnittet. Hvordan møter vi 
denne utfordringen framover? 

• Dette er problemstillinger som det er naturlig å diskutere også i en kommunestrukturprosess. Ulike 
steder har behov for ulike utviklingsstrategier. Vurderingene blir til slutt om arbeidet med 
samfunnsutvikling vil bli bedres med en endret kommunestruktur, og om en kommunesammenslåing i 
seg selv kan være en utviklingsstrategi. 
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Avsluttende kommentarer

• Vi har vurdert hvert av de 12 strukturalternativene som ligger til grunn for utredningen ut fra 6 valgte 
kriterier basert på anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg og erfaringer vi har fra andre 
strukturutredninger: 
– Befolkningsgrunnlag
– Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse
– Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
– Valg av kommunesenter
– Reiseavstander
– Næringsstruktur

• Resultatet er at to alternativer har fått god score, fem alternativer har fått middels score og fire 
alternativer har fått dårlig score. Vi viser til hvert alternativ ovenfor for mer detaljer om hvilket kriterium 
som har gitt utslag innenfor hvert alternativ. Arbeidet for kommunene nå blir å vurdere fordeler og 
ulemper opp mot hverandre. 

• Vår vurdering er at flere kommuner har utfordringer i dag med å ha tilstrekkelig kapasitet innenfor 
samfunnsutvikling. Kommunesammenslåing vil i alle alternativene føre til et større fagmiljø på dette 
området, og vi mener det kan være en styrke. Mange av kommunene i utredningen hører til samme 
bo- og arbeidsmarkedsregion, og innpendlingen til Molde er gjennomgående høy for de nærmeste 
nabokommunene. I dag er det mange innbyggere i Molde-regionen som bor og jobber i forskjellige 
kommuner, noe som vil kunne endre seg ved sammenslåinger. Per i dag er infrastrukturen og 
avstandene i Molde-regionen som helhet krevende. Framtidige samferdselsinvesteringer vil endre på 
dette, og vil kunne ha innvirkning på hvordan innbyggerne ønsker å bo og arbeide i framtida. Dette er 
momenter som må tas med inn i en vurdering av framtidig kommunestruktur. 

• Vi håper denne delrapporten gir et utgangspunkt for å drøfte hvilke utfordringer og muligheter man 
står ovenfor i egen kommune, og et grunnlag for å drøfte om endring i kommunestruktur kan bidra til å 
løse utfordringene og gripe mulighetene. 
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Videre arbeid

• Dette er første delrapport av fem som skal leveres til Romsdal 
regionråd. De resterende skal leveres på følgende tidspunkt: 
– Økonomi: 13. februar 2015

– Tjenesteproduksjon: 20. mars 2015

– Lokaldemokrati: 20. april 2015

– Sluttrapport med helhetsvurdering av strukturalternativene: 18. mai 2015 
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Oversikt interkommunalt samarbeid pr. 01.01.14.
Nr Navn Deltakere Innhold
1 Støttesenter mot incest og seksuelle 

overgrep - Møre og Romsdal (SMISO MR)
Alle kommuner i fylket Hjelpe, forebygge og spre kunnskap om seksuelle overgrep

2 Krisesenteret Molde og omegn IKS Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Sandøy, Eide, 
Gjemnes, Sunndal

Hjelpe personer som har vært utsatt for psykisk og fysisk mishandling. Botilbud og krisetelefon. Skal 
også gi mulighet for akuttplassering av barn for barnevernet. Krisetilbud til kvinner, menn og barn.

3 IKA Møre og Romsdal IKS Alle kommuner  i Møre og Romsdal 
samt Møre og Romsdal fykeskommune 

Ivaretar arkivoppgaver iht arkivloven

4 Møre og Romsdal 110-sentral KF Alle kommuner  i Møre og Romsdal Døgnbemannet alarmsentral for brann. Dekker 36 kommuner og 80 brannstasjoner/depoter.

5 Samspleis AS Alle kommunene i Romsdal og på 
Nordmøre

Selskapets formål er å realisere viktige vei- og trafikksikkerhetsprosjekter  i Romsdal og på 
Nordmøre, inkl finansiering av utbygger, drift av bompengeinnkreving etc. Arbeider med felles regional 
samferdselspakke for Romsdal og Nordmøre.

6 Driftsassistansen for vann og avløp i Møre 
og Romsdal

Alle kommuner i M&R, med tillegg av 
RIR og over 30 assosierte medlemmer

Har som formål å drive kompetanseheving gjennom opplæring, erfaringsutveksling og 
erfaringsformidling. Gjennomfører kurs, driftsoperatørsamlinger og ulike fellesprosjekt. Sekretariatet 
yter teknisk assistanse og kompetansestøtte ved planlegging og utbygging av VA-anlegg. Organisert 
med styre m/4 medl + årsmøte. Eget sekretatriat på 1-2 årsverk.

7 Kystlab AS Molde, Fræna, Rauma, Nesset, Aukra, 
Midsund, Eide, Gjemnes, Kr.sund, 
Averøy, Aure, Smøla

Selskapets formål er å selge lab.tjenester, konsulent og rådgivning til offentlige og private innenfor 
vann, næringsmilder, miljø mm. Selger tjenester inennfor fire hovedområder, laboratorietjenester, 
miljørettet helsevern, trygg mat og fisekhelse/miljø.  Har bl.a. avtale om gjennomføring av miljørettet 
helsevern i 6 kommuner.

8 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Sandføy, Kr.sund, Eide, Gjemnes, 
Averøy

Stimulere til friluftsliv, sikre og tilrettelegge friluftsomrdet etc.

9 Muritunet AS Norddal og alle øvrige kommuner i MR Senter for mestring og rehabilitering

10 Kommunekraft AS Eid av 126 kommuner, 8 
fylkeskommuner og LVK.  Nesset, 
Norddal, Rauma, Rindal, Sunndal, 
Surnadal + MRFK

Formidler kraft, herunder konsesjonskraft for aksjonærkommunene med sikte på best mulige 
kommersielle betingelser i det åpne marked

11 Energi 1 Kraft AS Rauma, Nesset, Sunndal, Surnadal, 
Rindal, Halsa, Kr.sund, Averøy, Aure, 
Tingvoll, Smøla

Samarbeid mellom tre kommunalt eide kraftselskaper (Rauma Energi AS, Nesset Kraft AS , Sunndal 
Energi), samt Nordmøre Energiverk AS og Svorka Energi AS. Samarbeid om strategisk eierskap, 
drift, økonomi, salg av elektrisitet etc.

12 Dovrefjell nasjonalparkstyre Rauma, Nesset, Sunndal med tillegg av 
Oppdal, Dovre, Lesja, Folldal, Tynset + 
4 fylkeskommuner

Forvaltningsorgan for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende landskapsvernområder i 
kommunene. 

13 Romsdal regionråd, ROR Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Eide

Regionrådsfunksjoner

14 Prosjektleder Samhandlingsreform i ROR Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Eide

Oppfølging av samhandlingsreformen i Romsdalskommunene i samarbeid med KS og Helseforetaket, 
herunder bl.a. utvikllng av interkommunale tilbud

15 IUA Romsdal, Interkommunal beredskap for 
akutt forurensning

Molde, Fræna, Midsund, Aukra, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Sandøy

Beredskap mot akutt forurensning

16 Molde og Romsdal Havn IKS Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset

Samordne og ivareta havnevirksomhet i samarbeidsområdet

17 Kunnskapsnett Romsdal Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Eide, 
Gjemnes 

Formalisert kompetansesamarbeid på barnehage- og grunnskoleområdet. Arrangerer kurs, seminar, 
initierere samarbeid i nettverk, arena for ertfaringsutveksling. 2 faste kompetansegrupper, egen 
koordinatorstilling i Molde kommune finansieres fra deltakerkommunene.

18 Salg av lærertjenester Molde kulturskole Molde, Aukra, Gjemnes, Nesset, Fræna, 
Midsund

Sammarbeid om stillinger innenfor frivillig musikkliv. Molde kulturskole solgte tjenester til 5 
nabokommuner i 2013, inkludert Gjemnes og Nesset kulturskole.  

19 Interkommunalt talenttilbud Romsdal Romsdal kommunene inkl. Sandøy, Eide 
og Gjemnes 

Samarbeid om talenttilbud i form av lørdagsskole. Alle kulturskolene deltar. Molde kulturskole er 
admninistrativt ansvarlig.

20 Tøndergård skole og ressurssenter Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, 
Molde, Nesset, Rauma, Vestnes

Interkommunal spesialskole for barn og ungdom i alderen 6-21 år med lærevansker. Tilbyr opplæring, 
internat, veiledningstjeneste.

21 Innkjøpssamarbeidet i Romsdal Molde, Nesset, Midsund, Rauma, Aukra Mellom 20 og 30 rammeavtaler foreligger. Ikke alle kommuner er med på alle avtaler.

22 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og 
Romsdal

Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, 
Fræna, Aukra, Eide med tillegg av 
Gjemnes og Sunndal

Revisjon for deltakerkommunene

23 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, 
Fræna,  Aukra, Eide, Gjemnes og 
Sunndal 

Felles sekretariat for kommunenes kontrollutvalg

24 Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS (RIR)

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Eide, Gjemnes

Avfallsselskap

25 Molde Lufthavnutvikling AS Molde, Fræna, Rauma, Vestnes, Eide, 
Nesset, Aukra, Midsund, Gjemnes med 
tillegg av 18 andre eiere

Selskapets formål er å utvikle Molde Lufthavn Åre som regional flyplass for å styrke tilbudet til 
næringsliv og innbyggere i regionen.

26 Rir Næring AS Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Eide, Gjemnes

Drive avfallshåndtering samt virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan også drive 
med annen virksomhet som har sammenheng med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. 



27 Salg av tjenester fra Molde 
Voksenopplæringssenter 

Molde, Midsund, Nesset, Gjemnes, 
Nesset, Vestnes, Rauma

Gjelder spesialundervisning og/eller grunnskoleopplæring. Vartiabelt omfang. 1 årige avtaler.

28 Astero AS Molde, Vestnes, Fræna, Aukra, 
Midsund, Rauma, Nesset, Sandøy, 
Eide, MRFK, samt 7 andre eiere

Arbeidsmarkedsbedrift

29 Legevakt Molde Molde, Fræna, Eide, Nesset Felles legevakt ved Molde sykehus i tidsrommet mandag-torsdag kl 09-08, fred/helg og helligdager fra 
kl 16 til 08 mandag. 

30 Brannsamarbeid Molde-Nesset Molde, Nesset Felles brannsjef og forebyggende avdeling, inkl. tilsyn med særskilte brannobjekter
31 IKT ORKidé  Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 

Kr.sund, Rindal, Smøla, Sunndal, 
Surnadal, Tingvoll, samt Fræna og 
Nesset 

Samarbeid om innkjøp, opplæring,  implementering og drift av felles IKT-systemer, 

32 Interkommunal kommunedelplan for 
sjøarealene på Nordmøre

Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 
Kr.sund, Smøla, Sunndal, Surnadal, 
Tingvoll, Nesset 

Målet er å utvikle en felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene med 
arealdel (Kart/GIS), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering, rutinebeskrivelser 
(metode) for saksbehandling, opplegg for implementering og evaluering av felles planverk og etablere 
felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase. 

33 Barneverntjenesten for Sunndal, Tingvoll og 
Nesset

Sunndal, Nesset, Tingvoll Felles barneverntjenestem myndighetsoverføring til felles BV-leder

34 Regional PP-tjeneste for Nordmøre Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla, 
Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal, 
Tingvoll, Nesset

Formalisert samarbeid mellom tre interkommunale PP-tjenester i Romsdalsregionen. Utveksling av 
kompetanse og kompetanseutvikling.

35 PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset Sunndal, Tingvoll, Nesset Spesialpedagogiske tjenester iht opplæringsloven og lov om private skoler
36 Biblioteksamarbeid Sunndal-Nesset Sunndal, Nesset Nesset kjøper biblioteksjef i 30% stilling fra Sunndal. Dette for å oppfylle lovpålagt krav om 

bibliotekfaglig ledelse av folkebibliotek.
37 Aursjøvegen AS Sunndal, Nesset Eiendomsforvaltning
38 Kulturskolen i Gjemnes og Nesset Gjemnes, Nesset Felles kulturskole med adm lokalisert til Gjemnes kommune. Yter desentralisert tilbud i begge 

kommuner.
39 Oppmåling Gjemnes-Nesset Gjemnes, Nesset Samarbeid om oppmålingstjeneste
40 Interkommunalt tilsyn byggesak Molde Molde, Midsund, Vestnes, Rauma, 

Nesset, Sandøy
Samarbeid om tilsyn etter PBL. Tilsyns- og oppfølgingsarbeidet ledes av juridisk rådgiver i Molde 
kommune. 

41 Veterinærvakt Nesset-Molde Nesset, Molde Felles veterinærvaktdistrikt, Molde administrerer
42 Miljørettet helsevern Kystlab-Nesset Nesset, Kystlab Nesset kjøper alt faglig arbeid vedr. miljørettet helsevern i kommunen fra Kystlab AS. Møter 3 ganger 

pr år om tiltaksplaner. Myndighet er ikke overført selskapet.
43 Interkommunal plan for sjøområdene i 

Romsdal
Rauma, Vestnes, Midsund, Molde, 
Nesset

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en interkommunal plan for sjøområdene i kommunene for 
perioden 2015-2022. Planen skal skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av sjøområdene i 
regionen.  Arbeidet skal resultere i et felles plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse knyttet 
til arealbruken i sjøområdene.
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1 INNLEDNING 
 

LVKs landsstyre har bedt sekretariatet utrede hvordan endringer i kommunestruktur vil kunne påvirke 
medlemskommunenes kraftinntekter. Denne delutredningen er godkjent av Arbeidsutvalget. 

I Kommuneproposisjonen 2015 presenterte Regjeringen Solberg sine planer for kommunereform i 
Norge. På bakgrunn av proposisjonen inngikk samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre 
og Kristelig Folkeparti den 12. juni 2014 forlik om kommunereformen. Proposisjonen og forliket er 
retningsgivende for den videre fremdriften i saken. 

Kommunereformen innebærer en gjennomgripende reformprosess, ikke bare av kommunestruktur, 
oppgaver og finansiering, men også av omfattende rettighetsforhold. Reformprosessen er i sin 
innledende fase – og for LVKs medlemskommuner er det viktig i tillegg til de spørsmål alle kommuner 
står overfor – å få identifisert de særlige spørsmål som kan oppstå om rettigheter og inntekter knyttet 
til vannkraftutbygging. 

LVK gir med dette ut sin første delutredning om aktuelle kraftrelaterte spørsmål. Selv om 
kommunereformprosessen er i sin innledende fase, er mange medlemskommuner godt i gang med 
sine lokale prosesser, og det er ansett viktigere å gi kommunene en fortløpende rådgivning enn å 
avvente en samlet utredning av alle de spørsmål som allerede er identifisert og de som kan tenkes å 
oppstå. Denne utredningen gir derfor på langt nær svar på alle spørsmål, men gir forhåpentligvis nyttig 
informasjon om flere aktuelle problemstillinger kommunene vil stå overfor. 

Alle landets 428 kommuner skal fatte vedtak om kommunestruktur innen sommeren 2016. De 428 
vedtakene vil danne grunnlag for regjeringens stortingsmelding våren 2017, med påfølgende 
behandling i Stortinget av den nye samlede kommunestrukturen før neste stortingsvalg høsten 2017. 

Regjeringen har understreket at fremtidig kommunestruktur skal være basert på frivillighet, og at 
statlig diktat bare unntaksvis kan forekomme der en kommune står i veien for flere andre kommuners 
ønsker. 

Det er LVKs syn at uansett hva den enkelte kommune vedtar, er det avgjørende at kommunen har et 
best mulig beslutningsgrunnlag for sitt vedtak. Dette gjelder først og fremst for å sikre at 
kommunestyrets vedtak får den nødvendige legitimitet lokalt, men også fordi vedtaksbegrunnelsens 
kvalitet vil kunne ha stor betydning for hvorvidt vedtaket står seg i Stortingets behandling våren 2017. 

LVK er en interesseorganisasjon for kommuner som er vertskap for vannkraftutbygging. Om lag 200 
kommuner har årlige inntekter som vertskommuner for vannkraftutbygging. Disse inntektene varierer 
mye; fra de bagatellmessige for noen kommuner og til å være helt fundamentale for økonomien i andre 
kommuner. LVK har så langt ikke registrert at staten eller andre som del av kommunereformarbeidet 
har foretatt noen utredninger om kraftinntektenes betydning. LVK har derfor sett det som sin oppgave 
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å kartlegge og systematisere hvilke spørsmål som må avklares når det gjelder kraftordninger og 
kraftinntekter.  

Formålet med denne utredningen er mao ikke å være et innlegg i debatten om kommunereform, men 
å identifisere og å gi en oversikt over relevante problemstillinger som den enkelte kommune bør tenke 
nærmere gjennom. Utredningen er kun ment som er verktøy i prosessen slik at medlemskommunene 
kan ta informerte beslutninger i reformarbeidet basert på best mulig kunnskapsgrunnlag. Utredningen 
tar ikke stilling til hvorvidt den enkelte kommune bør gå inn for en sammenslåing med en annen 
kommune eller videreføre dagens kommunestruktur. Det er spørsmål som fullt ut tilligger den enkelte 
medlemskommune å ta stilling til.  

Fordi den enkelte kommunes kraftinntekter og ordninger varierer både i omfang og type vil 
utredningen måtte bli av generell karakter. Ikke alle temaer er like aktuelle for alle 
medlemskommuner, og konkrete vurderinger må den enkelte kommune foreta ut fra forholdene i 
vedkommende kommune.  

 Utredningen drøfter kun strukturreform, i motsetning til oppgavereform og finansieringsreform. 
Regjeringen har varslet at den senere vil komme tilbake med forslag til oppgavereform og prinsipper 
for finansiering av kommunesektoren. En oppgave- og finansieringsreform vil kunne påvirke LVK-
kommuners kraftinntekter og kraftrettigheter, og det tas derfor forbehold om at innholdet i denne 
utredningen kan måtte endres eller suppleres underveis. 

 

 

2 INNHOLD OG VIDERE ARBEID 
 

Delutredning I er bygget opp slik at det i pkt 3 redegjøres for de to hovedalternativene for 
kommunenes vedtak (i) at gjeldende kommunestruktur skal bestå, og (ii) at kommunen ønsker 
sammenslåing med en eller flere andre kommuner.  

I pkt 4 redegjøres det for hvordan kommunesammenslåing kan påvirke størrelsen på kommunenes 
kraftinntekter. Først gjennomgås de lovhjemlede rettighetene i pkt 4.2, mens  avtalefestede rettigheter 
behandles under pkt 4.3.  

Selv om LVK skal ivareta medlemskommunenes interesser som vertskommuner er også mange av LVKs 
medlemskommuner eiere av egne energiverk eller har eierandeler i interkommunale energiverk. I pkt 
4.4 oppstilles derfor helt kort enkelte problemstillinger knyttet til kommunenes eierskap i kraftselskap. 
Dette temaet vil bli utredet nærmere i en egen delutredning.  
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I pkt 5 behandles spørsmålet om hvordan kommunesammenslåing påvirker den eksisterende 
vertskommunes rettslige adgang til å forbeholde kraftinntektene for seg i en fremtidig storkommune. 

 

3 KOMMUNENES VEDTAK 2016 – TO HOVEDALTERNATIVER 
 

I følge regjeringens fremdriftsplan, må alle landets kommunestyrer  fatte vedtak om kommunestruktur 
innen sommeren 2016. Utredningen her omfatter kun de to hovedalternativene for vedtak: (i) vedtak 
om å bestå som før, eller (ii) vedtak om sammenslåing med en eller flere andre kommuner. LVK vil 
senere komme tilbake til problemstillinger som oppstår ved justering av kommunegrenser og eller 
deling av kommuner. 

Dersom kommunen vedtar alternativ (i) å bestå som før, vil dette i utgangspunktet ikke føre til 
endringer for kommunens kraftordninger og kraftinntekter. Vi går derfor ikke nærmere inn på dette 
alternativet, ut over å presisere at den varslede finansieringsreformen kan endre forutsetningene for 
det vedtak kommunen har truffet. 

LVK vil fraråde kommuner som ønsker å beholde gjeldende kommunestruktur å begrunne 
beslutningen alene i et ønske om å beholde kraftinntekter i egen kommune. En slik begrunnelse vil 
neppe bli møtt med særlig sympati, og vil kunne øke risikoen for statlig inngripen i 
kommunestrukturen. Det vil videre bidra til å undergrave den lange tverrpolitiske tradisjonen om at 
de kommuner som avstår sine naturressurser til storsamfunnet har krav på en andel av de verdier som 
blir skapt. 

Det betyr ikke at kraftinntektenes betydning for medlemskommunene ikke er et relevant moment i 
beslutningsgrunnlaget. Det er imidlertid LVKs syn at dersom en begrunnelse om å beholde gjeldende 
kommunestruktur er knyttet opp i kraftinntekter, bør den i tilfelle underbygges med disse inntektenes 
betydning for velferdsutviklingen i kommunen, herunder befolkningsutviklingen, næringsutviklingen, 
kommunens reiselivssatsing mv. Det er flere eksempler på medlemskommuner som bla på grunn av 
kraftinntektene har stått imot det fraflyttingsmønster andre distriktskommuner har opplevd de senere 
årene. Den positive betydning kraftinntektene kan ha for å videreføre målsetningen om bosetting i 
hele landet og som motkraft til den sterke sentraliseringen, bør i tilfelle fremheves. 

I den videre fremstilling behandler vi spørsmål knyttet til vedtak om sammenslåing, det vil si alternativ 
(ii) .. 

4 HVORDAN KAN KOMMUNESAMMENSLÅING PÅVIRKE KOMMUNENES 
KRAFTINNTEKTER? 
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4.1 Innledning 
 

De ordninger som tilgodeser vertskommuner for vannkraftanlegg, består av både lovhjemlede og 
avtalefestede rettigheter. Nedenfor behandles kraftordninger med hjemmel i lov under pkt 4.2. , og 
avtalefestede rettigheter behandles under pkt 4.3. 

Når det gjelder kraftordninger med hjemmel i lov er den store hovedregel at det ved 
kommunesammenslåinger vil være den nye (stor)kommunen som vil være rettighetssubjekt. Dette 
fremgår av forarbeidene til lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrenser (inndelingsloven), jf Ot.prp.nr. 41 (2000-2001) s. 59. Hvilke frihet kommunene har i dette 
spørsmålet drøftes  nærmere i pkt 5 nedenfor. For de avtalefestede rettigheter må det foretas en 
konkret vurdering av hver avtale. 

4.2 Kraftordninger med hjemmel i lov 
 

4.2.1 Innledning 
 

Vertskommunens viktigste lovhjemlede ordninger består av: 

• Konsesjonsavgift – industrikonsesjonsloven § 2 nr. 13 og vassdragsreguleringsloven § 11 nr. 1 
• Konsesjonskraft – industrikonsesjonsloven § 2 nr. 12 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 15 
• Eiendomsskatt – eiendomsskattelova av 6. juni 1975 nr. 29 
• Naturressursskatt – skatteloven § 18-2 
• Næringsfond –  industrikonsesjonsloven § 2 nr. 23 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 17 

De fire første inntektsordningene har kommunen etter loven et rettskrav på, mens adgangen til å 
fastsette næringsfond er en diskresjonær adgang (kan-ordning) tillagt konsesjonsmyndighetene. 
Ordningene er dels fastsatt i konsesjonslovgivningen og deretter i konsesjonsvilkårene for den enkelte 
utbygging, og dels i skattelovgivningen. I samtlige lover er «Kommunen» adressat for den lovbestemte 
rettigheten, og kommunebegrepet er her synonymt med primærkommunen. 

4.2.2 Konsesjonsavgift 
 

I enhver konsesjon for erverv av fallrettigheter eller regulering av vassdrag blir konsesjonæren pålagt 
å betale de berørte kommuner konsesjonsavgift. Avgiften er dels ment som en andel av verdiskapingen 
og dels ment som kompensasjon til de berørte distrikter for skader og ulemper av generell karakter. 
Konsesjonsavgiften beregnes på grunnlag av kraftverkets produksjonskapasitet, regnet i 
naturhestekrefter, og en fastsatt avgiftssats. Hverken avgiftssatsen eller kraftgrunnlaget påvirkes av 
en kommunesammenslåing. 
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Konsesjonsavgiftene utgjør samlet per desember 2014 618 mill kroner. 

Konsesjonsavgiften skal inngå i et fond der fondsmidlene benyttes som støtte til det lokale 
næringslivet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet standardvedtekter for 
denne type fond, se rundskriv H-1/11. I Standardvedtektenes § 2 omtales mottaker av fondet som 
«kommunen». Også den geografiske utstrekningen for bruken av fondsmidler følger kommunens 
grenser. 

Etter en kommunesammenslåing vil «kommunen» være den nye storkommunen, og 
konsesjonsavgiften vil bli tildelt den nye kommunen, på samme måte som bruken av fondsmidler. 

4.2.3 Konsesjonskraft 
 

Konsesjonskraftordningen innebærer at konsesjonæren må avgi inntil 10 % av innvunnet kraftøkning 
fra utbyggingen til vertskommunen til selvkost. Selv om NVE i sine vedtak regelmessig tildeler 
kommunen inntil 10 %, er kommunens rett til konsesjonskraft ytterligere begrenset til forbruket til 
alminnelig elektrisitetsforsyning innenfor kommunens grenser til enhver tid. Dersom forbruket er 
lavere enn 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen, tilfaller den overskytende kraftmengde,  dvs. 
differansen mellom mengden av kommunens forbruk og 10 %,  midlertidig vedkommende 
fylkeskommune. 

Verdien av konsesjonskraftordningen varierer med varierende kraftpriser, fra noen hundre millioner 
kroner årlig til mer enn to milliarder kroner. 

4.2.3.1 Tilfelle 1: Gjeldende forbruk til alminnelig forsyning er lavere enn 10 % 
 
Ved en kommunesammenslåing vil, som for konsesjonsavgiftene, den nye «storkommunen» tre inn i 
stedet for dagens vertskommune som mottaker av konsesjonskraften. Avhengig av den konkrete 
rettighets- og forbrukssituasjonen for den nye kommunen, vil en sammenslåing kunne utløse rett til 
en større mengde konsesjonskraft enn tidligere. 
 
Ved en kommunesammenslåing vil forbruket til alminnelig elektrisitetsforsyning øke i takt med økt 
innbyggertall og økt næringsaktivitet i den nye «storkommunen». Dersom dagens kommunes forbruk 
til alminnelig forsyning er lavere enn 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen, vil en 
kommunesammenslåing kunne medføre at den nye «storkommunen» får krav på en større andel 
konsesjonskraft, opp til grensen på 10 % eller storkommunens forbruk til alminnelig forsyning dersom 
det er lavere. Dette forutsetter at kommunen slår seg sammen med en eller flere andre kommuner 
som ikke selv har krav på konsesjonskraft – eller har et forbruk til alminnelig forsyning som er høyere 
enn 10 %. 

Dersom en kommune er tildelt 50 GWh (10 %) konsesjonskraft, og kommunens alminnelige forbruk er 
25 GWh, tildeles 25 GWh midlertidig til fylkeskommunen. Dersom kommunen slår seg sammen med 
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en eller flere andre kommuner slik at det alminnelige forbruket samlet stiger til 70 GWh, kan den nye 
«storkommunen» ta ut 50 GWh. 

Ved slikt meruttak av den nye kommunen, bør fylkeskommunen varsles så tidlig som mulig slik at den 
merverdien en kommunesammenslåing utløser kan realiseres fra samme tidspunkt som 
sammenslåingen finner sted.  

LVK er kjent med at noen fylkeskommuner har disponert over sin midlertidige konsesjonskraftmengde 
for mange år fremover, men det er hevet over tvil at fylkeskommunen må stå tilbake for 
primærkommunens rett til konsesjonskraft, også ved en kommunesammenslåing. 

4.2.3.2 Tilfelle 2: Gjeldende forbruk tilsvarer eller overstiger 10 % 
 

Dersom kommunens forbruk til alminnelig elektrisitetsforsyning er så høyt at kommunen allerede tar 
ut 10 % av innvunnet kraft fra utbyggingen, vil en kommunesammenslåing ikke medføre at kommunen 
kan ta ut en større andel konsesjonskraft. 

4.2.4 Eiendomsskatt 
 

Eiendomsskatten er en frivillig og «fri» kommunal inntekt. Det innebærer for det første at det er opp 
til det enkelte kommunestyre om det skal skrives ut eiendomsskatt, og på hvilke eiendomskategorier1. 
For det andre kan kommunen bruke inntektene slik den selv ønsker, og for det tredje innebærer det 
at inntektene fra eiendomsskatten ikke direkte inngår i statens system for inntektsutjevning 
kommunene imellom.  

I 2014 har 341 av Norges 428 kommuner innført eiendomsskatt. Av disse har 199 kommuner 
eiendomsskatt i hele kommunen. De største eiendomsskatteinntektene kommer fra verk og bruk, som 
noe upresist kan omtales som industrieiendommer og kraftanlegg. Av verk og bruk vil ofte 
vannkraftverk og overføringsnettet være de objekter som gir de største eiendomsskatteinntektene til 
vertskommunene. Eiendomsskatten fra vannkraftverk utgjør alene om lag 2,3 milliarder kroner av 
totalt om lag 8,9 milliarder kroner2,  dvs at  i underkant av en tredel av de totale inntektene fra 
eiendomsskatt fra kraftindustrien. Eiendomsskatt er derfor en viktig inntektskilde for LVKs 
medlemskommuner. 

Eiendomsskatt på vannkraftverk innebærer at de lokalsamfunn hvor anleggene ligger får en andel av 
verdien som ligger i kraftanleggene. Enhver kraftutbygging innebærer naturinngrep, som isolert sett 
normalt anses som en ulempe. For en rekke kommuner som har stilt sine naturressurser til rådighet, 
har nettopp løftene om betydelige eiendomsskatteinntekter vært avgjørende for tilslutningen til 

1 Innen for de alternativer som fremgår av eiendomsskatteloven § 3.  
2 Totalt fra SSB 2013 
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evigvarende naturinngrep. Det kan derfor være et ønske for mange LVK-kommuner å videreføre denne 
samfunnskontrakten ved å opprettholde eiendomsskatt på vannkraftverk. 

Etter en kommunesammenslåing vil det være kommunestyret i storkommunen som fullt ut har 
beslutningsmyndigheten over den fremtidige eiendomsskatten i kommunen. Dersom en 
medlemskommune ønsker å innføre/videreføre eiendomsskatt i en ny storkommune, bør det avklares 
med eventuelle sammenslåingskandidater hvorvidt det er politisk flertall i et nytt kommunestyre for å 
innføre/videreføre eiendomsskatt.  Dersom det nye kommunestyret beslutter å innføre/videreføre 
eiendomsskatt i storkommunen, må kommunestyret samtidig ta stilling til en rekke andre spørsmål, 
som for eksempel: 

• Hvilke eiendommer skal gjøres eiendomsskattepliktig? (valg av utskrivingsalternativ, jf 
eiendomsskatteloven § 3) 

• Hvis en eller flere av de sammenslåtte kommuner ikke tidligere har hatt eiendomsskatt, 
hvordan skal eiendommer i den nye storkommunen takseres? 

• Hvilken eiendomsskattesats skal legges til grunn for den nye storkommunen? 
• Skal den nye storkommunen ha bunnfradrag? 
•  
• Kan man få til en overgangsordning? 

Hvordan det nye kommunestyret velger å besvare ovennevnte spørsmål, vil være bestemmende for 
hvor store inntekter den nye storkommunen får fra eiendomsskatten. 

Det må antas at to kommuner som ledd i en sammenslåingsavtale kan inngå bindende avtale om 
eiendomsskatt for inneværende kommunestyreperiode, for eksempel slik at eiendomsskatt på 
kraftanlegg blir videreført inn i den nye storkommunen. På den annen side er det neppe mulig som 
ledd i en avtale om kommunesammenslåing å binde rettslig det fremtidige kommunestyret i noen 
retning for så vidt gjelder innføring eller opphevelse av eiendomsskatt.  

Det er imidlertid adgang til å inngå en intensjonsavtale om å videreføre eller innføre eiendomsskatt i 
den nye storkommunen. Selve videreføringen eller innføringen må endelig vedtas av det nye 
kommunestyret, og gjentas hvert år i forbindelse med budsjettet. En intensjonsavtale vil legge klare 
føringer for hvordan det nye kommunestyret skal handle, men vil ikke være rettslig bindende for det 
nye kommunestyret. I intensjonsavtalen kan det også settes som vilkår for en sammenslåing at 
eiendomsskatten videreføres, men med samme rettslige begrensning som nevnt. Det er også antatt å 
være anledning til å inngå avtale om å bruke eiendomsskatteinntekter til bestemte formål eller 
bestemte distrikt, men igjen med samme rettslige begrensning for så vidt gjelder det nye 
kommunestyres handlefrihet. 

4.2.5 Naturressursskatt 
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Naturressursskatt er en særskatt for kraftproduksjonsanlegg, og utgjør 1,3 øre/KWh, hvorav 1,1 øre 
går til primærkommunen og 0,2 øre til fylkeskommunen.  

Naturressursskatten utjevnes i det statlige inntektssystemet, slik at vertskommunen i dag beholder 
omtrent halvparten av denne skatten. Naturressursskatten påvirkes ikke av en eventuell 
kommunesammenslåing, og vil følge over til den nye storkommunen. 

Naturressursskatten utgjør samlet ca 1,5 milliarder kroner årlig. 

 

4.2.6 Næringsfond 
 

Konsesjonslovgivningen gir konsesjonsmyndighetene anledning til å pålegge den enkelte konsesjonær 
å avsette midler til næringsfond til de berørte kommuner i saker om ny kraftutbygging eller i saker om 
fornyelse av utløpte konsesjoner. 

Næringsfond utbetales vanligvis som et engangsbeløp samtidig som konsesjon blir tildelt, og inngår i 
såkalte kraftfond sammen med konsesjonsavgifter, se pkt 4.2.2 ovenfor. Tildeling av midler fra fondet 
er som for konsesjonsavgiftene underlagt standardvedtekter gitt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. På samme måte som for konsesjonsavgiftene vil næringsfondsmidler 
bli underlagt den nye storkommunens rådighet. 

LVK er kjent med at det i noen eldre konsesjonsvilkår om næringsfond er forutsatt bruk av 
næringsfondsmidlene direkte i det distriktet hvor vedkommende kraftutbygging har funnet sted. Slike 
særvilkår vil måtte antas å bli videreført i den nye storkommunen. Også i andre konsesjoner kan det 
foreligge uttrykte forutsetninger om fremtidig bruk av fondsmidler i bestemte områder som kan gi 
grunnlag for drøfting i sammenslåingsprosesser om en fremtidig kanalisering av slike midler til den 
opprinnelige vertskommunen. 

4.3 Kraftordninger med hjemmel i avtale 
 

4.3.1 Rett til kraft i henhold til avtale 
 

I tillegg til, eller istedenfor, de lovbestemte ordninger som tilgodeser vertskommuner for kraftanlegg, 
har flere kommuner rett til kraft i henhold til ulike avtaleverk. Eksempler på dette er avtaler om 
gjeldsbrevkraft, andelskraft, gratiskraft, erstatningskraft, hjemfallskraft, særavtalekraft og kvotekraft.  

Uten nærmere holdepunkter vil også slike avtaler følge over til den nye storkommunen. Slike avtaler 
kan imidlertid inneholde konkrete bestemmelser eller forutsetninger om gitt geografisk bruk av 
kraften som også vil måtte respekteres etter en sammenslutning. LVK anbefaler derfor kommuner med 
slike avtaler å lese nøye gjennom avtaleverket for å se i hvilken grad kraftrettigheten vil bli påvirket av 
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en kommunesammenslåing. Skulle det være behov for det, vil LVKs sekretariat kunne gi  nærmere 
bistand. 

4.3.2 Utbyggingsavtaler 
 

Flere kommuner har inngått utbyggingsavtaler med utbygger i forbindelse med en større 
vannkraftutbygging. Ulike utbyggingsavtaler er ulikt utformet og tilpasset den enkelte sak, og 
kommunen må derfor lese sine utbyggingsavtaler nøye for å vurdere om og i tilfelle hvordan en 
kommunesammenslåing vil virke inn på praktiseringen av avtalen. Som for avtaler nevnt ovenfor, kan 
det foreligge bestemmelser i slike avtaler som begrenser handlefriheten til den nye storkommunen, 
for eksempel om bruk av midler i bestemte utbyggingsområder. 

4.4 Eierskap i kraftanlegg 
 

Mange av LVKs medlemskommuner er eiere av egne energiverk eller har eierandeler i energiverk.  

Også kommunenes eierskap til kraftverk vil kunne bli påvirket av en kommunesammenslåing.  

Forutsatt at ikke kommunesammenslåing er særskilt regulert i selskapenes vedtekter eller eventuelle 
aksjonæravtaler, vil eierskapet til disse energiverkene bli påvirket av kommunesammenslåing ved at 
den nye storkommunen trer inn i eierrettighetene.  

 

For kommuner som er medeiere i interkommunale kraftselskap vil en kommunesammenslåing mellom 
to eller flere eierkommuner kunne påvirke eierbrøken, og dermed kommunen(e)s strategiske posisjon 
i selskapet.  

Ved en kommunesammenslåing mellom kommuner med hver sine (ene-eide) lokale energiverk vil 
imidlertid forholdene kunne ligge til rette for en sammenslåing også av slike energiverk. Det vises til 
Reiten-utvalgets rapport om strukturspørsmål i kraftbransjen, som for tiden er på høring. 

Det fører for langt i denne delutredningen å gjennomgå de spørsmål som oppstår for kommunalt eide 
kraftforetak ved en kommunesammenslåing. Det tas sikte på en nærmere gjennomgang av de ulike 
typetilfellene i en egen delutredning. Kommuner som ønsker en konkret gjennomgang av vedtekter og 
aksjonæravtaler kan ta kontakt med sekretariatet.  

5 DISPONERING AV KRAFTINNTEKTER ETTER EN KOMMUNESAMMENSLÅING 
 

5.1 Innledning 
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Under dette punktet vil vi redegjøre for hvordan en kommunesammenslåing påvirker den eksisterende 
vertskommunes rettslige adgang til å disponere over kraftinntektene sine i en fremtidig storkommune. 

5.2 Regelverkets utgangspunkt 
 

Reglene for sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er nedfelt i lov 15. juni 2001 nr. 70 om 
fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingsloven). Inndelingsloven er en 
prosesslov, og inneholder ikke bestemmelser om hvorvidt og eventuelt når kommuner bør slås 
sammen. 

Inndelingsloven inneholder ikke bestemmelser om økonomisk oppgjør ved en 
kommunesammenslåing. Dette står i motsetning til ved grensejustering og deling av kommuner, hvor 
lovens kapittel IV regulerer det økonomiske oppgjøret. Ved sammenslåing vil det ifølge lovens 
forarbeider være overflødig med regler om økonomisk oppgjør, se Ot.prp.nr. 41 (2000-2001) s. 59. 
Hovedregelen vil være at den nye storkommunen overtar alle rettigheter og plikter til de kommuner 
som inngår i sammenslåingen og deretter disponerer de sammenslåtte kommuners inntekter fritt. 

Loven inneholder heller ingen regler som innebærer at innbyggerne i en innlemmet kommune skal ha 
noen særrett eller fortrinn til de verdier som skriver seg fra vedkommende kommune, slik lovverket 
om utmarksrettigheter har eksempler på. For vertskommuner kan dette innebære at deler av den 
verdiskapning som distriktet enten selv har forestått gjennom utbygging av egne naturressurser, eller 
som gjennom politiske vedtak er forbeholdt det distriktet der vannkraftressursene finnes, føres ut av 
ressursdistriktet og overføres til andre distrikter uten tilsvarende naturressurser. 

Det er fra enkelte hold hevdet at en slik konsekvens av en kommunesammenslåing harmonerer dårlig 
med det som har vært det grunnleggende prinsipp innenfor norsk vannkraftlovgivning og kraftpolitikk 
de siste 100 årene, nemlig at en andel av verdiskapningen knyttet til utnyttelse av vannkraftressursene 
skal forbli i det distrikt hvor naturressursene ligger. En annen betraktningsmåte vil være at så lenge 
utstrekningen av det som betegnes som «ressursdistriktet» er definert tilsvarende kommunegrenser, 
vil den nye storkommunen like gjerne kunne betegnes som «ressursdistriktet». Gyldigheten av et slikt 
resonnement vil nok både bero på subjektive vurderinger og på den nye storkommunens karakter og 
størrelse. Større kommunesammenslutninger, hvor også bykommuner er involvert, vil kunne utfordre 
begreper som «det berørte lokalsamfunn» og «ressursdistriktet», som har vunnet hevd i 
vannkraftsammenheng, men som mangler rettslig forankring. 

I forarbeidene til inndelingsloven er det ikke foretatt noen vurdering av de særlige hensyn som vil 
kunne gjøre seg gjeldende i forhold til kommunale kraftrettigheter i forbindelse med eventuelle 
kommunesammenslåinger. Kraftinntekter vil derfor uten særlige reguleringer følge det alminnelige 
utgangspunktet i loven. 
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5.3 Har eksisterende vertskommune adgang til å realisere verdier forut for en 

kommunesammenslåing? 
 

I lys av hovedregelen i inndelingsloven kan det reises spørsmål om en kommune kan realisere sine 
verdier forut for en kommunesammenslåing for å frigjøre midler til bruk i den opprinnelige 
vertskommunen. Spørsmålet er tatt opp i NOU 1992:15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i 
forandring, hvor det på s. 355 uttales: 

«Erfaringene fra tidligere endringer i inndelingen viser at de «gamle» kommunene i tilfeller av 
sammenslutning, ofte bruker perioden mellom vedtak om sammenslutning og selve 
sammenslutningen til å gjøre økonomiske disposisjoner som reduserer handlefriheten til den 
nye enheten.  Motivet vil ofte være å sikre at midlene blir brukt i egen del av den nye kommunen. 
Det dreier seg f eks om investeringer i det som blir den «gamle» kommunen.  Hvis investeringene 
er basert på lånefinansiering eller bruk av det meste av kommunens oppsparte midler, og fører 
til varig økte driftsutgifter, vil det binde opp den nye kommunen gjennom ressursene som må 
settes av til betjening av lånet og til driftsutgifter. 

Erfaringene tilsier etter utvalgets oppfatning at staten av den grunn bør delta sterkere i den 
lokale prosessen for å motvirke slike uheldige tilpasninger til vedtak om endringer i inndelingen. 
I forbindelse med sammenslutningene fra og med 1992, har staten gjennom fylkesmannen 
skjerpet tilsynet med de aktuelle kommunenes økonomiske disposisjoner.  Etter disse 
sammenslutningene er det imidlertid lagt frem forslag til ny kommunelov som vil svekke 
grunnlaget for statlig kontroll av denne typen.  Dersom forslaget på dette punkt blir gjeldende 
lov, vil staten få svekket mulighet for å motvirke uheldige økonomiske disposisjoner, selv om 
godkjenningsmyndigheten for lån og garantivedtak opprettholdes. 

Ettersom erfaringene så tydelig viser at det er behov for statlig styring i en 
sammenslutningsprosess, vil utvalget anbefale at staten sikrer seg et klart hjemmelsgrunnlag 
som gir mulighet for kontroll med og godkjenning av kommunenes økonomiske disposisjoner i 
forbindelse med sammenslutninger.  Utvalgets oppfatning er at kommuneinndelingsloven vil 
kunne være det stedet som er best egnet for en slik hjemmel.» 

Problemstillingen er også kommentert i forarbeidene til inndelingsloven, se Ot.prp.nr.41 (2000-2001) 
s. 84. Ifølge forarbeidene viser erfaringer fra tidligere sammenslåinger at «særleg investeringar har ein 
tendens til å auke sterkt før iverksetjing av vedtak om samanslåing». Det er med andre ord en tendens 
til at kommunestyrer som er under avvikling prøver å binde så mye midler og investeringer som mulig 
til «sin del» av den nye storkommunen. 

I inndelingsloven er det derfor inntatt en bestemmelse om at departementet fører kontroll med 
«lovlegheita» av budsjettvedtakene i kommuner «når utgreiing om samanslåing er sett i gang», se § 
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28. I følge forarbeidene er formålet med statlig kontroll «å unngå at handlingsfridomen til den nye 
kommunen blir svekka av overinvesteringar i samanslåingskommunane før iverksetjinga», se s. 84. 

Det er vanskelig konkret å besvare når «utgreiing» om sammenslåing er satt i gang. Det følger av 
forarbeidene s. 84 at loven bruker et «skjønnsmessig kriterium, og må vurderast frå høve til høve». 

Med grunnlag i de konkrete prosesser kommunene nå er involvert i, blant annet med et ansvar for å 
utrede sammenslåingsspørsmålet for alle kommuner, med fylkesmennenes veiledningsoppgave og 
med en konkret fremdriftsplan frem til høsten 2016, taler mye for at «(..)utgreing om samanslåing er 
sett i gang» i alle kommuner. 

Ut over inndelingslova § 28, foreligger det per i dag ingen særhjemmel for statlige myndigheter til å 
begrense kommunenes økonomiske handlefrihet i forbindelse med en sammenslåingsprosess. 
Økonomiske disposisjoner vil derfor fortsatt kunne skje innenfor rammen av kommunelovens 
alminnelige regler. 

Hvor langt det er mulig – og ønskelig – å foreta slike disposisjoner i forkant av en eventuell 
omstrukturering av kommuner, kan ikke besvares uten en grundig gjennomgang av de rettslige og 
økonomiske rammebetingelser som gjelder på de ulike delområder. Det er eksempelvis reist spørsmål 
om hvilke muligheter en kommune har til å sikre sine verdier av eierandeler i energiverk i 
vedkommende kommune etter en sammenslåing med andre kommuner. Dette reiser både 
selskapsrettslige og kommunalrettslige spørsmål som denne utredningen ikke tar sikte på å besvare, 
men på overordnet plan vises til at kommunen gjennom bestemte selskapsetableringer og 
vedtektsbestemmelser har visse reguleringsmuligheter.  

LVK vil på generelt grunnlag fraråde sine medlemskommuner uten spesielle grunner å realisere 
kraftverdier forut for en kommunesammenslåing. Det kan føre til kortsiktige gevinster, men med 
uheldige virkninger på lang sikt, og vil av sentrale myndigheter kunne bli oppfattet som en 
undergraving av kommunereformprosessen. Videre vil det kunne uthule kraftordningene, og dermed 
gjøre dem mer sårbare for endringer og politisk motvilje på nasjonalt nivå. 
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