Regionkommune Sunnmøre
Notat fra møte 16.03.15 kl 09.00 – 11.00, Ålesund kunnskapspark
Følgende kommuner var representert:
Haram, Sandøy, Ålesund, Giske, Skodje, Sula, Stordal, Sykkylven, Ørskog, Norddal.
Stranda hadde meldt forfall.
Møteleder: Bjørn Sandnes, leder av styringsgruppa
Deltakere:
Politisk
Bjørn Sandnes, Haram
Hans Endre Sæterøy, Sandøy
Geir Stenseth, Ålesund
Knut Støbakk, Giske
Terje Vadset, Skodje
Geir Ove Vegsund, Sula
Charles Tøsse, Stordal
Jan Ove Tryggestad, Stranda
Petter Lyshol, Sykkylven
Thorbjørn Fylling, Ørskog
Per Magnus Berdal, Norddal
Merete Løvvoll Rønneberg, Norddal

Administrativt
Turid Hanken, Haram
Tore Hals, Ålesund
Marit Elisabeth Larssen, Giske
Bente Vikhagen, Skodje

Synnøve Vasstrand Synnes, Ørskog

Erlend Krumsvik, Sunnmøre regionråd
Anne Mette Liavaag, Sunnmøre regionråd

Sandnes orienterte innledningsvis om at både Hareid og Ulstein vurderer å delta i arbeidet med
Regionkommune Sunnmøre. Det er meldt positive signal om dette, men det må forankres
lokalpolitisk først.
Signalene fra styringsgruppa var at de ønsker kommunene velkommen, men ser det som
formålstjenlig at deltakelsen er godt forankret politisk slik at man kan bli med hele prosessen som
likeverdige parter.
Grunnlaget for prosessen:
 Prosessen skal holde seg til de overordnede linjene framfor å gå inn i detaljerte utredinger.
 Ønske om å skape en ny kommune er basert på erkjennelsen av at vi blir bedre sammen enn
hver for oss.
 Vi har tillit til at alle parter ønsker å utvikle tjenestene til kommunen sine innbyggere på best
mulig måte.
Det bør ligge noe substansielt i det som blir omtalt om "overordna linjer", slik at det gir innhold og
overføringskraft til arbeidet videre. Arbeidsgruppene må ha tydelige mandat knyttet til de
overordnede linjene. Det ble her vist til utredningen i forbindelse med sammenslåingsprosessen i
Stokke, Andebu og Sandefjord.
Et helt sentralt prinsipp for det videre arbeidet er at en går inn i arbeidet 100 %, og at man ønsker
hverandre vel.

Det sendes ut en bestilling om en SWOT-analyse i hver kommune der man ser på de fire ulike
områdene og ser det opp mot en ny storkommune. Arbeidsgruppene samler rapportene og lager en
oppsummering av kommunenes oppfatning av styrker, svakheter, muligheter og begrensninger til en
ny storkommune.
De ulike arbeidsgruppene ble presentert. Det er tenkt arbeidsgrupper knyttet til temaene
samfunnsutvikling, demokrati og tjenesteproduksjon. I tillegg ble det stilt spørsmål om det var behov
for en gruppe knyttet til økonomi. Styringsgruppa var enig om at økonomi er et så sentralt tema at
det er behov en egen arbeidsgruppe for dette temaet. Det ble også stilt spørsmål om fylkesmannen
kan bidra med faktagrunnlag til denne arbeidsgruppen. Her ble det ikke konkludert.
Det var stilt spørsmål med kommunale verdier knyttet til for eksempel fond, eiendomsskatt,
kommunale avgifter, eierskap til kraftselskap og hvordan dette skal håndteres. Hvordan skal en se på
disse problemstillingene opp mot reformarbeidet? Arbeidsgruppa som skal jobbe med økonomi må
være tverrfaglig sammensatt, både adm og politisk. Det er en del politisk retorikk rundt dette tema.
Det vil også være viktig å se til inndelingsloven og prinsipp for å håndtere dette. Det er ikke
formålstjenlig å gå i detaljer og sette opp regnestykker med +/-.
Temaet med posisjonering for å bli bedre sammen ble kommentert. Et relevant spørsmål hvordan en
kan posisjonere seg før reformen slik at man står bedre rustet for framtiden. Skal kraftaksjene selges
for å bygge større og bedre sentraliserte skoler?
Kommunene skal gjennomføre en SWOT-analyse for hvert av de fire temaene (samfunnsutvikling,
demokrati og tjenesteproduksjon og økonomi). Gjennomgående prinsipp for alle fire tema er:
Nytenking og framtidig posisjon. Det vil bli sendt ut en tydelig bestilling til kommunene for dette
arbeidet. SWOT-analysene skal være gjennomført og rapportert inn til regionrådet innen 24. april.
Det ble foreslått å endre prosjektnavn fra "Storkommune Sunnmøre" til "Regionkommune
Sunnmøre". Bakgrunnen for dette er å synliggjøre at man med arbeidet vil skape noe mer enn det
som deltakerkommunene representerer i dag. Det var enighet om dette.
Mandatet til arbeidsgruppene ble gjennomgått og godkjent. Det kom innspill om å spisse mandatet
noe i forhold til de ulike temaene arbeidsgruppene skal jobbe med. Et klart mandat og klare
styringssignal til arbeidsgruppene blir viktig. Deltakerne må ha en klar forståelse av hva som er
bestillingen og hvordan dette henger sammen med helheten.
Betydningen av at arbeidet er prosessuelt ble framhevet. Dette både for å komme fram til
saksdokument med samme struktur for politisk behandling og informasjonsgrunnlaget ut til
innbyggerne.
Det legges opp til to sluttprodukter:
1. Rapport/utredning med en faktadel og en intensjonsdel. Faktadelen skal være kortfatta med
henvisninger til eksisterende materiale. Intensjonsdelen skal være et punktvis rammeverk/skisse
til hvordan den nye kommunen kan “bygges opp” og organiseres. Denne intensjonsdelen vil
danne grunnlag for eventuelle videre forhandlinger.
2. Enkel brosjyre rettet mot innbyggerne. (eksempel fra Stokke, Andebu og Sandefjord):
Forslag til sammensetning av arbeidsgruppene ble diskutert. Kommunene hadde i forkant meldt inn
inntil tre personer til arbeidsgruppene. Koordinerende gruppe fikk mandat til å lage et utkast der
også de siste representantene fra Stranda og evt Ulstein og Hareid er med. Utkastet skal sendes
styringsgruppa for godkjenning. Gruppene velger leder og sekretær, gjerne med fordeling
politisk/adm.

Foreløpig sammensetning av arbeidsgruppene etter drøftinger i styringsgruppen:
Arbeidsgruppe 1
Samfunnsutvikling
Bjørn Tømmerdal (H)
Trude Fjerli Giskås (H)

Arbeidsgruppe 2
Tjenesteproduksjon
Geir Stenseth (FrP)
Harry Valderhaug (Krf)

Arbeidsgruppe 3
Demokrati
Eva Vinje Aurdal (A)
Olav Harald Ulstein (FrP)

Karen Simonnes Aanes (A)

Ann-Heidi Paulsen Orvik
(Adm)
Per Magnus Berdal (Sp)
Njell Hoftun (adm)
Modolf Hareide (Sp)
Svein Harsjøen (Frp)

Ragnar Bakken (V)

Ronny H. Blomvik (FrP)
Eva Hove (A)
Bjørn Inge Ruset (A)
Kari Grindvik (V)
Vebjørn Krogsæter (Sp)
Jørgen Ask Bakke (V)

Vibeke Bjørkavåg (H)

Jim Arve Røssvoll (A)
Ewa Hildre (H)
Sigmund Haugen (A)
Merete Løvoll Rønneberg
(NL)
Regine Bruteig (adm)

Arbeidsgruppe 4
Økonomi
Roar Dyb Sandnes (A)
Magny Hauge Dyrkorn
(adm)
Jarle Strømmegjerde (H)
Lars Joranger (adm)

(I etterkant av møtet har Stordal meldt at Charles Tøsse går inn i en av arbeidsgruppene)
Spørsmålet om møtegodtgjørelse ble diskutert. Konklusjonen ble at den enkelte kommune må ta
stilling til hvordan dette løses og kommunene dekker møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste til
sine representanter i arbeidsgruppene.

Viktige datoer:
20. mars:
24. mars:
9. april:
24. april:
12. – 13. mai:

Møte i koordinerende gruppe og felles orientering til rådmennene
Utsending av “bestilling” til kommunene
Fellesmøte for alle fire arbeidsgruppene (Giske?)
Frist for innsending av SWOT-analyser til regionrådet
Møte i styringsgruppen

Øvrige datoer vil bli fastsatt i løpet av kort tid.

Ålesund, 16.03.15
Erlend Krumsvik og Anne Mette Liavaag, referenter

