Notat fra møte om “Regionkommunen Ålesund” 27.02.15 på Høgskolen i Ålesund
Følgende kommuner var representert:
Haram, Ålesund, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Norddal, Giske, Sykkylven, Ørskog, Sandøy.

Deltakere:
Bjørn Sandnes, Haram
Bente Vikhagen, Skodje
Tore Hals, Ålesund
Turid Hanken, Haram
Vigdis Rotlid Vestad, Fylkesmannen
Jan Kåre Aurdal, Sunnmøre regionråd
Charles Tøsse, Stordal
Lars Joranger, Stordal
Jan Ove Tryggestad, Stranda
Trygve Holm, Sula
Regine Bruteig, Skodje
Bjørn Inge Ruset, Norddal
Tor Helge Stavdal Norddal

Per Magnus Berdal, Norddal
Hans Endre Sæterøy, Sandøy
Marit Elisabeth Larssen, Giske
Knut Støbakk, Giske
Terje Vadset, Skodje
Åge Erstad Remvik, Sula
Synnøve Vasstrand Synnes, Ørskog
Ronny Fekhaug, Ålesund
Bjørn Tømmerdal, Ålesund
Njell Hoftun, Sykkylven
Leon Aurdal, Sula
Anne Mette Liavaag, Sunnmøre regionråd

Bakgrunn:
Møtet var en oppfølging av konferansen i Brattvåg 26.01.15 der ordfører i Ålesund, Bjørn Tømmerdal
og ordfører i Haram, Bjørn Sandnes tok initiativ til et møte for å undersøke interessen for å skape en
større kommune på Nordre Sunnmøre.
Vestnes kommune har i etterkant av møtet gitt tilbakemelding om at de ikke ønsket å gå videre med
dette alternativet. Kommunene Giske, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven og
Ørskog har gitt tilbakemelding om at de ønsker å gå videre med en utredningsprosess.
Flere av disse kommunene har også alternative utredningsalternativ som vil gå parallelt med dette
utredningsarbeidet.
På møtet den 26.01.15 ble det satt ned et adhocutvalg som fikk i oppdrag å lage et forslag til en
prosessdesign som skulle presenteres for kommunene den 27.02. Gruppa har bestått av Bjørn
Sandnes (Haram), Knut Støbakk (Giske), Geir Ove Vegsund (Sula), Bjørn Tømmerdal (Ålesund), Turid
Hanken (Haram), Bente Glomset Vikhagen (Skodje), Tore Hals (Ålesund) og Anne Mette Liavaag
(Sunnmøre regionråd).

Forslag til prosjektskisse, prosess og tidsplan:
Bjørn Sandnes presenterte adhocutvalgets forslag til prosjektskisse og prosess.
Se vedlagt presentasjon.

Momenter og kommentarer fra diskusjonen:
 Enighet om at kommunene som nå har sagt ja til å gå inn i prosessen forplikter seg til å delta
fram til “mål”.
 Kommunene forplikter seg også til å stille med representanter og “arbeidskraft” inn i
arbeidsgruppene. Videre blir det viktig at de personene som nå rekrutteres til arbeidsgruppene
kan delta hele veien slik at man sikrer kontinuitet i arbeidet.
 De fleste kommunene har to eller flere alternativer som skal utredes parallelt. Det er viktig at
man deler erfaringer, modeller, erfaringer osv med hverandre underveis.
 Det blir avgjørende at man klarer å enes om noen viktige premisser for den videre prosessen.
Dersom det skal bli en god prosess er åpenhet, raushet, tillit, respekt helt avgjørende.
 Det blir viktig å ha med innovasjon og nytenkingsperspektivet inn i arbeidet.
 Grunnholdningen for prosessen må være basert på erkjennelsen av at vi er bedre enn hver for
oss, samt en tillit til at alle parter ønsker å utvikle tjenestene til kommunen sine innbyggere på
best mulig måte.
 Prosessleder hos fylkesmannen ga stor honnør til det arbeidet som har vært gjort så langt. Videre
mente hun at prosessplanen så meget god ut. Fylkesmannen ønsker å bruke denne prosessen
som eksempel overfor andre kommuner i fylket.

Tidsplan

Konklusjoner og videre arbeid:
 Alle de 11 kommunene ønsker å gå videre i prosessen.
 Enighet om å gjennomføre prosjektet i henhold til framlagte prosjektskisse og framdriftsplan.
 Bjørn Sandnes ble enstemmig valgt som leder av arbeidsgruppa.
 Første møte i styringsgruppa blir 16. mars kl 09.00 – 11.30 på Ålesund Kunnskapspark.
 Det nedsettes 4 arbeidsgrupper med 5-7 personer i hver gruppe(pol/adm). Kommunene stiller
med inntil tre personer til arbeidsgruppene. Styringsgruppa setter sammen arbeidsgruppene.
 Tilbakemelding fra kommunene om navn på representanter til arbeidsgruppene sendes
Anne Mette innen torsdag 12. mars.
 Det etableres en koordinerende gruppe bestående av Tore Hals, Turid Hanken, Bente Glomset
Vikhagen og Anne Mette Liavaag.

Ålesund, 27.02.15
Anne Mette Liavaag, referent

