Behandling i Fylkesutvalet - 26.02.2018
Torgeir Dahl (H) fremma spørsmål om sin habilitet som ordførar i Molde kommune
og leiar i fellesnemnda, og gjekk frå møtet under røystinga.
Eva Vinje Aurdal (AP) fremma spørsmål om sin habilitet som ordførar i Ålesund
kommune og leiar i fellesnemnda og gjekk frå møtet under røystinga.
Sidsel Rykhus (AP) fremma spørsmål om sin habilitet som varaordførar i Molde
kommune og medlem i fellesnemnda. Ho gjekk frå møtet under røystinga.
Randi Walderhaug Frisvoll (KRF) fremma spørsmål om sin habilitet som
varaordførar i Haram kommune og medlem i fellesnemnda. Ho gjekk frå møtet
under røystinga.
Margareth Hoff Berg (FRP) fremma spørsmål om sin habilitet som medlem i
fellesnemnda for Nye Molde kommune og gjekk frå møtet under røystinga.
Frank Sve (FRP) fremma spørsmål om sin habilitet som medlem i formannskapet i
Stranda kommune og gjekk frå møtet under røystinga.
7 voterande.
Frank Sve vart samrøystes kjend habil. 8 voterande.
Eva Vinje Aurdal vart kjend habil med 5 røyster (AP, 1H FRP 1 V). 3 røysta imot
(1V, UAVH, SP).
Torgeir Dahl vart kjend habil med 5 røyster (AP, 1H FRP 1 V). 3 røysta imot (1V,
UAVH, SP).
Margareth Hoff Berg vart kjend habil med 5 røyster (AP, 1H, FRP, 1 V). 3 røysta
imot (1V, UAVH, SP).
Randi Walderhaug Frisvoll vart kjend habil med 5 røyster (AP, 1H, FRP, 1 V). 3
røysta imot (1V, UAVH, SP).
Sidsel Rykhus vart kjend habil med 5 røyster (AP, 1H, FRP, 1 V). 3 røysta imot (1V,
UAVH, SP).
Eva Vinje Aurdal, Torgeir Dahl, Margareth Hoff Berg, Randi Walderhaug Frisvoll og
Sidsel Rykhus tok sete. 13 voterande.
Torgeir Dahl ba om fritak etter kommunelova § 40, nr 4, på bakgrunn av sin rolle
som ordførar i Molde kommune og gjekk frå under røystinga.
12 voterande.
Torgeir Dahl fekk samrøystes innvilga fritak etter kommunelova § 40, nr 4.
12 voterande.
Kristin Marie Sørheim (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Mette Belden (UAVH),
Gunn Berit Gjerde (V) og Iver Nordseth (V):
«1.

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ser ikkje at grensejusteringane
fylkesmannen har til behandling, med unntak for Gjemnes og Norddal,

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 må innbyggjarundersøkinga offentleggjerast
på grunnkrinsnivå og kommunestyret si uttale må leggast stor vekt på i
den vidare behandlinga.

3.

Fylkesutvalet for sin del meiner at dei omsøkte grensejusteringane i
Norddal og Gjemnes representerer ei deling av kommunane og difor må
behandlast av Stortinget. Deling av kommunane gjer framtida til Gjemnes
og Fjord kommune usikker og er i strid med nyleg fatta Stortingsvedtak i
kommunereforma for desse kommunane. Fylkesutvalet vil for sin del ikkje
tilrå ei grensejustering eller deling av Gjemnes og Norddal kommune.»

Charles Tøsse (H) fremma på vegner av seg sjølv, Frank Sve (FRP) og Margareth
Hoff Berg (FRP) følgjande forslag:
«Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ser ikkje at grensejusteringane fylkesmannen
har til behandling har regionale verknader av eit slikt omfang at det er naturleg
for fylkeskommunen å gje uttale i den enkelte sak.»
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma følgjande endringsforslag:
«Pkt 3 i innstillinga strykes.»
Kristin Marie Sørheim (SP) fremma forslag om å dele opp punkt 3 i tidlegare
innsendt forslag til nye punkt 3 og 4 slik:
«3.

Fylkesutvalet for sin del meiner at dei omsøkte grensejusteringane i
Norddal og Gjemnes representerer ei deling av kommunane og difor må
behandlast av Stortinget.

4.

Deling av kommunane gjer framtida til Gjemnes og Fjord kommune
usikker og er i strid med nyleg fatta Stortingsvedtak i kommunereforma
for desse kommunane. Fylkesutvalet vil for sin del ikkje tilrå ei
grensejustering eller deling av Gjemnes og Norddal kommune.»

Per Vidar Kjølmoen trekte forslaget sitt.
Votering:
Tilrådinga frå fylkesrådmannen fekk 0 røyster og fall.
Det vart votert alternativ over forslaget frå Charles Tøsse og punkt 1-3 i forslaget
frå Kristin Marie Sørheim med fleire. Punkt 1-3 i forslaget frå Kristin Marie Sørheim
med fleire fekk 8 røyster og vart vedteke. 4 røysta for forslaget frå Charles Tøsse
(1H, 1AP, FRP).
Punkt 4 i forslaget frå Kristin Marie Sørheim med fleire fekk 4 røyster og fall (UAVH,
V, SP)
Vedtak i Fylkesutvalet - 26.02.2018
1. Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ser ikkje at grensejusteringane fylkesmannen
har til behandling, med unntak for Gjemnes og Norddal, 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 må innbyggjarundersøkinga offentleggjerast på
grunnkrinsnivå og kommunestyret si uttale må leggast stor vekt på i den vidare
behandlinga.

3.

Fylkesutvalet for sin del meiner at dei omsøkte grensejusteringane i Norddal og
Gjemnes representerer ei deling av kommunane og difor må behandlast av
Stortinget.

