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Stortingsmelding 22 – «Nye folkevalgte regioner –
rolle, struktur og oppgaver»
• Helhetlig samfunnsutvikling
• Nye oppgaver til regionene
• Korte frister:
•
•
•
•

Vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016
Proposisjon om nye oppgaver og roller våren 2017
Proposisjon med forslag til ny regional struktur våren 2017
Nye regioner og kommuner trer i kraft fra 01.01.2020

• Møre og Romsdal søker om utsatt frist – behandling i ordinært fylkesting 12. desember.
• Høringsinnspill fra regionrådene innen 1. november for å bli med i fylkeskommunens
saksutredning
• 14. oktober er det også høringsfrist på Fylkesmannsstrukturen – parallell prosess

Møre og Romsdal fylkeskommune
Fylkesutvalget «opnar for nabosamtalar for å
avklare handlingsrom i regionreforma»
•
•
•
•

Møter med Sogn og Fjordane, Oppland og Trøndelag
Sogn og Fjordane og Trøndelag er kommet vesentlig lenger i sine prosesser
Ikke mandat til å forhandle for deler av fylket, eller om en deling av fylket
August til november: Dialog med kommuner, regionråd, organisasjoner,
frivillig sektor m.m.
• Få inn synspunkt og belyse spørsmål som er aktuelle å utrede
• Dialog med kommunene i størst mulig grad gjennom regionrådene

Fylkeskommunens utredning
• Funksjonelle regioner – bo/arbeidsmarked, utdanning/forskning mv
• Tjenesteområder – hvordan påvirkes de av ny inndeling
• Nye oppgaver – konsekvenser for regioninndeling
• Maktpolitiske spørsmål – politisk innflytelse, interessekonflikter mv.
• Utredes av eksternt miljø
• Enkeltkommuner/regionråd kan benytte samme fagmiljø om ønskelig

• Fylkeskommunen bidrar gjerne med faktainformasjon til andre
utredninger, men kan ikke selv gå inn i utredninger som medfører
deling
• Ønsker uansett dialog for å samordne tema og struktur

Regionrådets vedtak 22. juni
• Regionrådet slutter seg til plan for utredning av framtidig regiontilhørighet,
med de merknader som fremkom i møtet.
• Utredningsplanen inkluderer en uavhengig regionalpolitisk utredning, der
valg av leverandør avgjøres av styringsgruppen. Relevant faktagrunnlag og
utredingsmetodikk koordineres med arbeidet som utføres av Møre og
Romsdal Fylkeskommune.
• Kostnadsramme for arbeidet settes til maksimum 500 000 kr. Kostnader ut
over tilgjengelig beholdning fordeles etter vanlig kostnadsnøkkel
• Regionrådet vedtar følgende organisering av prosjektarbeidet:
•
•
•
•

Alle kommuner foreslår representant til arbeidet for å sikre forankring
Styringsgruppe: Arbeidsutvalget for regionrådet
Prosjektgruppe: Andre regionrådsmedlemmer + prosessleder
Styringsgruppen oppnevner prosjektgruppen og gir mandat til denne

• Regionrådet ber om en statusrapport til sitt møte 29. september.

Nordmørsutredningen

Alternativene

• Fakta på bordet før konklusjonen
trekkes
• Belyse både Nordmøres og den
nye regionens behov
• Dialog med andre aktører
• Innspill både til fylkesprosessen
og en støtte til enkeltkommuners
vurderinger
• Delgrunnlag legges ut underveis –
bidra til opplyst samfunnsdebatt

• Nordmøre inn i en midt-norsk
region (med/uten Romsdal
som del av samme region)
• Møre og Romsdal inn i en
midt-norsk region
• Hele Møre og Romsdal inn i en
Vestlandsregion
• Møre og Romsdal består som
egen region i en ny norsk
regionstruktur
• Hva skjer hvis kommuner
kommer til/faller fra?

Sentrale spørsmål
1. Hvilke samfunnsoppgaver og utfordringer ønsker Nordmørskommunene i fellesskap/den enkelte kommune å løse i et 30-års
perspektiv?
2. Hvilke samfunnsoppgaver og utfordringer mener man at en
fremtidig region bør være i stand til å løse, til beste for alle?
3. I hvilken grad er dagens/morgendagens regiongrenser til
hinder/støtte for å få til punkt 1 og 2?
4. Hvilken fremtidig regionstruktur vurderes å gi best maktpolitisk
gjennomslag for Nordmøre/den nye regionen?

Viktige tema
• Sammenligning av fylkeskommunale tjenester, virkemidler og
organisering
• Framtidige samferdselsløsninger
• Næringslivets behov
• Fordelingspolitikk og interessefelleskap
• Politisk innflytelse og representasjon
• Sentralisering/desentralisering

Fremdriftsplan og organisering av arbeidet
Forskjeller Trøndelag/Møre og Romsdal Primo sept

Styringsgruppe

Strateginotat samferdsel

Primo sept

Møte med forhandlingsutvalg M&R

24. august

Møte mellom regionrådene

24. august

Møte med Sør-/Nord-Trøndelag

September

Prosjektgruppe

Innspillseminar næringsliv

Ultimo sept.

Maktpolitisk fokusgruppe/ordførere

29. sept.

Notat – kulturell tilhørighet

September

Regionalpolitisk utredning

Medio oktober

Sluttrapport

Ultimo oktober

Regionrådets behandling

28. oktober?
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