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Høyring - grensejusteringar i Møre og Romsdal
Bakgrunn
Fylkesmannen har fått i oppdrag frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) å utgreie fem grensejusteringar i Møre og Romsdal:





Gjemnes kommune Ørsta kommune Stranda kommune Sandøy kommune -



Norddal kommune-

Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem til Molde
Bjørke og Viddal til Volda kommune
Liabygda til Fjord kommune
Sandøy, Ona, Orten, Gåsøya, Seterøya og Lyngværet
til Aukra kommune
Norddal og Eidsdal til Stranda kommune.

Det er eit omfattande grunnlagsmateriale i den enkelte grensejusteringssaka som
ein kan finne på fylkesmannen si nettside:
https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kommunal-styring/Ny-kommune2020/Grensejusteringar/
Grensejusteringane varierer nokså mykje både når det gjeld folketal, del av samla
folketal i kommunen og geografisk omfang.
Kommune
Gjemnes

Folketal
kommune
2 611

Ørsta
Stranda
Sandøy

10 744
4 623
1 246

Norddal

1 663

Grensejustering
Angvik, Flemma,
Fagerlia og
Øye/Heggem
Bjørke og Viddal
Liabygda
Sandøy, Ona,
Orten, Gåsøya,
Seterøya og
Lyngværet

Norddal og Eidsdal

Folketal
aktuelt område
661

Grensejustering Del av befolkning
25,3 %

115
220
67

1,1 %
4,8 %
5,4 %
(0,1 %)

488

29,3 %
(19,5 %)

Sandøy blir
frå 2020 ein
del av
«nye»
Ålesund
med eit
folketal
nærare
70 000
Norddal blir
frå 2020 ein
del av Fjord
kommune
med eit
folketal på
om lag
2 500

Møre og Romsdal fylkeskommune er bedne om å gje uttale til ei eventuell
grensejustering sett ut i frå eit regionalt perspektiv.
Vurdering
Fylkeskommunen er ikkje bedne om å uttale seg for eller mot dei ulike
grensjusteringane, men om, og i tilfelle kva dei regionale verknadane kan vere.
Fylkesrådmannen vel å legge fram alle grensejusteringane i ei samla sak.
Fagavdelingane i fylkeskommunen har, i tråd med § 9 i inndelingslova, gitt
generelle innspel til fylkesmannen si saksførebuing når det gjeld verkander av
grensejusteringar på dei ulike fagområda. Dette er innspel som i hovudsak ikkje er
knytt opp mot konkrete grensejusteringar, men er av generell karakter.
2.1 Plan- og analyse
Kommunale grensejusteringar internt i Møre og Romsdal vil ikkje påverke
tenestetilbodet relatert til plan, planfagleg rettleiing og tilbodet om statistikk- og
analysehjelp til kommunane.
2.2 Utdanning
Grensejusteringar internt i Møre og Romsdal vil ikkje ha betyding for skoletilbodet
eller skulestrukturen. Fritt skuleval og at det gjeld få elevar er grunnen til det.
2.3 Tannhelse
Pasientar i Øye/Heggem, Fagerli, Flemma og Angvik vil framleis bli behandla ved
DTK Batnfjord, med atterhald om utfordingar knytt til pasientdata.
Grensejusteringa relatert til Bjørke og Viddalen vil ikkje føre til noen konsekvensar
då pasientane allereie brukar Distriktstannklinikk (DTK) Volda.
Grensejusteringa relatert til Liabygda vil ikkje føre til nokre konsekvensar då
pasientane allereie brukar DTK Valldal.
Grensejusteringa relatert til Orten, Sandøy og Ona/Husøy kan gje ei utfordring med
pasientjournalsystemet OPUS, men det må kunne løysast. Pasientane vil ikkje bli
flytta til Aukra for behandling.
2.4 Samferdsel
2.4.1 Veg
Grensejusteringar internt i fylket vil ikkje ha nokon konsekvens for brukarane av
vegen.
2.4.2 Kollektivtrafikk
Grensejusteringar internt i fylke kan få ein konsekvens. Rutepakkane er i dag
strukturert slik at dei i hovudsak følg kommunegrensene. Grensejusteringar fører til
endra kommunesenter for innbyggarane, og det kan medføre at det ikkje går
kollektivtrafikk til dømes til rådhuset i kommunen. Dette kan igjen føre til endra
behov i kollektivtrafikken, noko som kan medføre endring i kollektivproduksjonen.
Endring i produksjon kan føre til økt vognbehov. Behov for meir materiell enn
definert i kontraktane kan bli kostnadskrevjande for fylkeskommunen.
2.4.3 Skoleskyss
Grensejusteringar internt i fylke kan få ein konsekvens. Elevar ved private skolar vil
få ein utvida skyssrett om dei bur i ein stor kommune. Skyssretten er avgrensa til å
gjelde heimkommunen, og store kommunar vil gi fylkeskommunen økonomisk
ansvar for lenger strekning med skoleskyss.

I grunnkrinsen Liabygda er det ei eventuell endring i den kommunale
skulestrukturen som kan medføre behov for ekstra rute. Dette er uavhengig av kva
kommune dei vel å høyre til i.
2.4.4 Drosje
Nokre av grensejusteringane internt i Møre og Romsdal vil føre til små justeringar i
høve løyvegrensene for drosjane i kommunane.
2.4.5 Tilrettelagt transport for funksjonshemma (TT-ordninga)
Ingen store endringar når ved grensejusteringar internt i fylket.
2.5 Regional- og næringsavdelinga
Konsekvens for tenestetilbodet frå regional- og næringsavdelinga.
2.5.1 Kommunale næringsfond og hoppid.no
I den grad det vert flytta mange personar ved grensejusteringar internt i fylket, vil
fordeling av kommunale næringsfond verte påverka. Noko av beløpet vert fordelt
etter innbyggartal i kommunane.
2.5.2 Distriktsområde
Nokre av desse grensejusteringane medfører at grunnkretsar vil flytte frå
kommunar i distriktsområdet (sone 3) til sone 1 eller sone 2. Kva sone kommunen
er i, har betydning for kva type støtte ein kan få frå fylkeskommunen og kva støtte
bedriftene kan få frå Innovasjon Norge. Sonene gjeld til og med juli 2021, om
grensejusteringane vil «overstyre» denne soneinndelinga er mindre truleg.
2.5.3 Vassforvaltning
Interne grensejusteringar vil ikkje ha konsekvensar for den tenesta
fylkeskommunen tilbyr. Men kommunane må kartlegge dei vassdraga som skifter
kommune.
2.5.4 Akvakultur
Interne grensejusteringar i fylket vil ikkje ha konsekvensar for akvakulturforvaltninga til fylkeskommunen.
2.6 Kultur
2.6.1 Kulturvernseksjonen
Grensejusteringar vil føre til ei utfordring i samband med arkivsituasjonen relatert
til fagelta kulturminne og arkeologi. Det vil derfor vere viktig å legge ein plan for
korleis dette praktisk kan løysast. Erfaringa frå til dømes grensejusteringa mellom
kommunane Vanylven og Sande er relevant.
2.6.2 Seksjon Folkehelse og fysisk aktivitet
Når det gjelder morotur.no, må vi gjere nokre praktiske endringar når nye kart
teiknast. Kommunereforma og grensejusteringar vil føre til endringar i
anleggsdekninga i dei ulike kommunane. Anleggsdekninga leggast til grunn for
prioriteringane av spelemiddel. Det er mange anlegg i fylket, og arbeidet med
kartlegginga har ikkje starta enda.

2.6.3 Kulturformidlingsseksjonen
Seksjonen drifter den kulturelle skolesekken i kommunane i fylket. Interne
grensejusteringar endrar ikkje organiseringa av turneane i stor grad, men det vil
vere behov for reorganisering internt hos oss.
Det må opprettast dialog med kommunekontaktane om endringar og samordning.
Det vil bli fleire arbeidsoppgåver for kommunekontaktane i overgangen, men det vil
normalisere seg etter kvart.
2.6.4 Fylkesbiblioteket
Truleg ingen konsekvensar.

Fylkesrådmannen vurderer verknadane av grensejusteringar internt i fylket på
fylkeskommunen sine tenesteområde isolert sett til ikkje å vere av ein slik karakter
eller omfang at det bør tilleggast stor vekt i vurderingane.
Fylkesrådmannen vurderer at det ikkje er naturleg for fylkeskommunen å uttale seg
om mindre grensjusteringar som ikkje har verknader utover det området justeringa
omfattar.
Det er likevel slik at søknadane for Gjemnes og Norddal er av ein slikt omfang at
det kan få verknader for «restkommunen». Særleg Gjemnes kommune har gitt
uttrykk for at ei eventuell overflytting av Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem
til Molde gjer framtida for resten av Gjemnes som eigen kommune usikker.
Fylkesrådmannen har ikkje grunnlag for å vurdere realitetane i dette, og meiner det
er nødvendig å bruke noko meir tid og ressursar for å utgreie dette.
Prinsippet om at alle som vert påverka av ei avgjerd bør få uttale seg bør føljast i
slike saker. Dette kan til dømes gjerast ved at innbyggarane i heile kommunen vert
omfatta av ein innbyggarhøyring. Det bør før ei slik høyring avklarast kva alternativ
som er moglege utfall. Det er fylkesrådmannen si vurdering at i tilfelle der
grensejusteringa har/kan ha verknader utover det området det vert søkt for, må
kommunestyret si uttale i saka vege tungt. Dette krev at kommunestyret har
tilgang til resultata frå innbyggarhøyringa brote ned på krets/grend i ein slik grad at
ein kan danne seg eit bilde av haldningane i alle deler av kommunen.
Fylkesrådmannen vurderer det slik at særleg grensejusteringa i Gjemnes kommune
har potensiale til å gje regionale verknader ved at «balansen» mellom
bykommunane kan vert endra. Saka, slik den no ligg føre, er ikkje tilstrekkeleg
utgreia til å ta stilling til moglege utfall av denne grensejusteringa.
For Stranda/Norddal er situasjonen noko meir komplisert då det er to søknader som
påverkar kvarandre i høve til endeleg folketal i kommunane etter ei eventuell
grensejustering. Sakene i Norddal og Gjemnes er etter fylkesrådmannen si
vurdering i grenseland for å bli behandla som grensejustering og ikkje som deling.
Det er vanskeleg å fastslå direkte regionale verknader av dei omsøkte
grensejusteringane, noko som gjer at fylkesrådmannen ikkje finn det naturleg at
fylkeskommunen peikar på konkrete løysingar i desse sakene no. For
grensejusteringa i Gjemnes meiner fylkesrådmannen at moglege konsekvensar for
resten av kommunen, og regionen, ikkje er tilstrekkeleg utgreia, og at ein dermed
ikkje kan ta stilling til eventuelle regionale konsekvensar.

Forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ser ikkje at grensejusteringane fylkesmannen
har til behandling, med mogleg unntak for Gjemnes, har regionale verknader
av eit slikt omfang at det er naturleg for fylkeskommunen å gje uttale i den
enkelte sak.
2.

Fylkesutvalet meiner at grensejusteringar med potensielt store verknader for
«restkommunen» og regionen bør få eit breiare beslutningsgrunnlag enn
mindre justeringar. Her bør innbyggarane i heile kommunen høyrast og
kommunestyret si uttale må leggast stor vekt på i den vidare behandlinga.

3.

Fylkesutvalet for sin del meiner det trengs ytterlegare utgreiingar knytt til
grensejusteringa i Gjemnes. Her er det frå kommunen si side gitt uttrykk for at
ei eventuell overflytting av Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem til Molde
gjer framtida for resten av Gjemnes som eigen kommune usikker.
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