MØTEREFERAT
Tema:
Dato/Sted

Ny landkommune (Solnør), 1. møte i styringsgruppen
Skodje rådhus 25. mars. 2015, 08:30 til 10:30

Møteleder:
Referent:
Fremmøtte:

Torbjørn Fylling, ordfører Ørskog kommune
Erlend Krumsvik, Sunnmøre Regionråd IKS
Bjørn Sandnes, ordførar Haram kommune
Turid Hanken, rådmann Haram kommune
Geir Inge Lien, ordfører Vestnes kommune
Tone Roaldsnes, administrasjonssjef Vestnes kommune
Charles Tøsse, ordfører Stordal kommune
Eva Hove, Stordal kommune
Lars Jordanger, kontaktperson kommunereformen Stordal kommune
Bjørn Inge Ruset (til 09:29), ordfører Norddal kommune
Victor Valldal, Norddal kommune
Torbjørn Fylling, ordfører Ørskog kommune
Synnøve Vasstrand Synnes, rådmann Ørskog kommune
Terje Vadset, ordfører Skodje kommune
Bente Glomset Vikhagen, rådmann Skodje kommune
Erlend Krumsvik, rådgiver, Sunnmøre Regionråd IKS

Vedlegg:

Samarbeid mot ny kommune – presentasjon – landkommune.ppt

Innleiing av ordfører og Skodje. Han foreslo prosjektnavnet "Solnør", då prosjektnavnet "ny
landkommune" ikke framstår som det beste prosjektnavnet.
Prosjektnavnet vart tatt opp til diskusjon, og styringsgruppa ønsker å ta stilling til dette i
neste møte.
Torbjørn Fylling presenterte prosjektet, jfr. vedlegg. Han orientert også at Sandøy ønsker å være med
i prosjektet. Det er ei kobling mellom Haram og Sandøy, der Sandøy blir med på det som Haram går
for i reforma.
Styringsgruppa er omforent med at Sandøy blir med i de kommende møta, og de prosessene
en skal gjennom.
Vestnes kommune la frem forslag om å nytte Telemarksforskning til å utarbeide beslutningsgrunnlag
tilsvarende det som ROR-samarbeidet har nyttet. Tone Roaldsnes orienterte kort om arbeidet til
Telemarksforsking, og hva en kan få ut av dette. Arbeidet er bygd på føringene i kommunereformen,
og analyserer og konkluderer på de hovedstolene som er gjeldende. Det kommer frem mye fakta
som er relevant til den videre diskusjon. Rapportene er lette å forstå, og det blir brukt
fargekoder/smilefjes på konklusjonene. Det er dermed lett å orientere seg i rapportene. Det ble
fremmet forslag om å bli med i utgreiing med Telemarksforsking, og alle kommunene ytret positiv
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holdning til å bli med på dette (Sandøy?). Telemarksforsking melder at det er praktisk at kvar enkelt
kommune tegner kontrakt.
Det ble gjennomført valg på leder av styringsgruppen, og sammensetning av koordinerende gruppe.
leder i styringsgruppen: Ordførar i Skodje fremmet forslag om at Torbjørn Fylling skulle bli
leder av styringsgruppa. Han vart valg ved akklamasjon.
Koordinerende gruppe: Torbjørn Fylling, Synnøve Vasstrand Synnes, Tone Roaldsnes, Erlend
Krumsvik
Koordinerende gruppe vart gitt fullmakt til å plassere medlemmene i arbeidsgruppene.
Koordinerende gruppe ønsker at navn, epost, mobiltelefonnummer og funksjon/stilling blir påført på
innmeldingen. Når forslag til sammensetting av arbeidsgruppene er klar, skal denne sendes på høring
til deltakarene i styringsgruppa.
Kommunene skal levere inn sine kandidater innen mandag 30. mars
, til erlend.krumsvik@sunnmoreregionrad.no
Innkalling til møter skal sendes ut på Outlook.
Møtet slutt 10:30

