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Saksbehandler Håvard Sagli

Utredning av regiontilhørighet - kunnskapsgrunnlag
Saksgang
1 Kommunestyret

Møtedato
22.06.2021

Saknr
28/21

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.06.2021 sak 28/21
Møtebehandling
Rådmann Håvard Sagli orienterte i saken.
Formannskapets innstilling tas opp til votering.

Votering
Formannskapets innstilling ble vedtatt enstemmig.

Kommunestyrets vedtak
Aure kommune legger fram vedlagte rapport som et kunnskapsgrunnlag knyttet til regionutredingen.
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Utredning av regiontilhørighet - kunnskapsgrunnlag

Rådmannens innstilling:
Aure kommune legger fram vedlagte rapport som et kunnskapsgrunnlag knyttet til regionutredingen.

Saksopplysninger
Denne saken gjelder
Saken gjelder fremlegging av utarbeidet kunnskapsgrunnlag knyttet til regionutredingen.
Tidligere kommunestyrebehandlinger i regionutredningssaken har vært;
1. I kommunestyret 20/11-2019 ble interpellasjon 1/19 og 4/19 behandlet under ett og følgende ble
vedtatt:
Aure kommunestyre setter ned et ad hoc-utvalg bestående av ordfører samt en representant fra
hvert parti i kommunestyret. Utvalget får i oppgave å skissere videre framdrift i spørsmålet om
framtidig fylkestilhørighet for Aure kommune. Utvalget får fullmakt til å sondere med
nabokommuner og også foreslå hvordan en grundig utredning av spørsmålet best kan ivaretas.
Utvalget legger fram resultatet av sitt arbeid for kommunestyret når utvalget finner det
formålstjenlig. Rådmannen bes om å sørge for møtesekretariat.
Lignende interpellasjoner ble fremmet i kommunene Kristiansund og Smøla og disse kommunene
satte også ned arbeidsgrupper.
Ingunn Strand ble ansatt som prosjektleder på vegne av de 3 kommunene fra mars 2021.
Oppgaver som prosjektleder skulle gjennomføre var bl.a.:
-

Samle fakta som skal danne beslutningsgrunnlag for kommunenes behandling av
regiontilhørighetsspørsmålet
Digitale oppstartsmøter med de ulike kommunene før 19/3-2021
Lage en disposisjon for fremdrift i de 3 kommunene
Delta på møter i de ulike kommunene i perioden
Møter med riktige instanser i departement, fylkeskommunene i Trøndelag og Møre
og Romsdal
Kunnskapsgrunnlag ferdigstilles innen 01.06.2021

2. I kommunestyre 20.05.2021 sak 21/21 ble prosess og tidslinje i regionutredningssaken behandlet
og følgende ble vedtatt:
Prosess
Rådgivende folkeavstemming avholdes sammen med stortingsvalget høsten 2021 med følgende
rammer:
- Det ordinære valgstyret blir valgstyre for folkeavstemmingen
- Valgstyret gis fullmakt til å delegere ansvar med praktisk planlegging og gjennomføring av
- aktiviteter (informasjon, folkemøter og opinionsundersøkelser) før folkeavstemmingen til
- adhoc-utvalget nedsatt av kommunestyret
- Stemmegivning organiseres i samme valglokaler som for stortingsvalget
- Forhåndsstemming til folkeavstemmingen fra samme tidspunkt som for stortingsvalget
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-

Stemmerettsregler og manntall for storingsvalget legges til grunn og legges ut til offentlig
ettersyn
Folkeavstemmingen gjennomføres med avkryssingsmanntall
Tidligstemming utgår
Ambulerende stemmegivning gjennomføres i forhåndsstemmeperioden
Valgstyret utformer stemmeseddel

Tidslinje
- Vedtak om prosess og tidslinje - formannskap 10/5 og kommunestyre 20/5
- Saksunderlag og kunnskapsgrunnlag - formannskap 10/6 og kommunestyre 22/6
- Debattfase 22/6-10/8 (fra utredning avgis til dato for forhåndsstemming)
o Opinionsundersøkelser
o Informasjonspakke til innbyggere senest 2 uker før folkeavstemming
o Folkemøter
- Forhåndsstemming fra 10/8
- Folkeavstemming på valgdagen 13/9
- Vedtak regionutredning – formannskap 12/10 og kommunestyre 21/10
- Dersom positivt vedtak om regionendring oversendes søknad om dette til kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Vurdering
Det vurderes at saken vil kunne ha en effekt på følgende av FNs bærekraftmål:

Rapporten har en vurdering av de 10 tema som ble spilt inn av de 3 kommunene som følger;
1. Samferdsel
2. Utdanning
3. Arbeidsplasser
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Næringsliv
Kultur
Politikk
Beredskap
Offentlige investeringer med tilhørende drift
Samarbeid, tilhørighet og identitet
Reiseliv

Prosjektlederen har hatt en utfordrende jobb med korte tidsfrister. Kommunene utsatte fristen til
16.06.2021 til å framlegg endelig rapport over arbeidet. Dette medførte at saken ikke ble lagt fram
som planlagt for formannskapet 10/5. Saken legges derfor fram direkte for kommunestyret 22/6.
Det er viktig at velgerne gis god nok informasjon til å vurdere og gjøre seg opp en selvstendig mening
om hva de skal stemme på.
Denne rapporten må sees på som en del av kunnskapsgrunnlaget i forkant av folkeavstemmingen.
For å gi innbyggerne ytterligere muligheter til å få informasjon er det viktig at kommunen arrangerer
folkemøter og lager en informasjonspakke som sendes ut i god tid før valget.
Det vil også bli etablert informasjonsside på www.aure.kommune.no hvor all relevant informasjon
knyttet til regionutredningen fortløpende blir lagt ut.

Vedlegg
Kunnskapsgrunnlag Regionsutredning 15.juni 2021
Vedlegg nr 1 - Midler BRM 2017 - 2020
Vedlegg nr 2 - Sysselsatte per kommune i Trøndelag i perioden 2015-2020
Vedlegg nr 3 - Helse Midt - Endring av fylkestilhørighet for kommunene Aure, Kristiansund og Smøla
Vedlegg nr 4 - Fylkesfordeling Distrikts- og regionaltilskudd 2021
Vedlegg nr 5 - Diverse illustrasjoner ifbm folketall og innbyggerstruktur
Vedlegg nr 6 - Regionvis fordeling av tilskot og investeringar tom 2020
Vedlegg nr 7 - Rådata ifbm statlige arbeidsplasser
Vedlegg nr 8 - Anmodning om oversikt over organisering og prioritering i Møre og Romsdal
politidistrikt
Vedlegg nr 9 a - Svar på forespørsel om overskt over organiseringer og prioriteringer i Trøndelag
politidistrikt
Vedlegg nr 9 b - Organisering av Trøndelag politidistrikt
Vedlegg nr 10 - Informasjon om Campus Kristiansund
Vedlegg nr 11 -Konsekvenser i inntektssystemet hvis Aure, Kristiansund og Smøla blir en del av
Trøndelag
Vedlegg nr 12 - Prognosemodell rammetilskudd fylkeskommunene
Vedlegg nr 13 - Befolkningsprognose SSB
Vedlegg nr 14 - Oppsummering av møter med rådmenn og ordførere i Rindal og Halsa
Vedlegg nr 15 - Kunnskapsgrunnlag regionsutredning - innspill fra fylkestannlegen i Møre og Romsdal
(002)
Vedlegg nr 16 - Svar på spørsmål stilt til NHO i fylkene samt næringsforeninger i kommunene
Vedlegg nr 17 - Frank Madsøy direktør landbruk Statsforvalteren i Møre og Romsdal
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Vedlegg nr 18 - Ragnhild J Fausa Navleder Kristiansund
Vedlegg nr 19 - Mandatfordeling
Vedlegg nr 20 Netto driftsutgifter etter funksjon-tjenesteområde MRFK og Trøndelag 2018-2020
Vedlegg nr 21 - Fylkestannlege Trøndelag Bjørnar Hafell
Vedlegg nr 22 - Tannklinikker Trøndelag
RETT UTSKRIFT
DATO 28.juni.2021
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