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Innhold i orienteringen
1. Status politisk og administrativ organisering.
2. Prosessen med innplassering av ansatte.
3. Prosessen rundt avklaring om
interkommunale samarbeid og selskap.
4. Viktige prosesser i 2019.
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Enighet mellom
Midsund, Molde og Nesset i juni 2016
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Midsund – Molde - Nesset
Nye Molde kommune
• Innbyggere: 31895
• Areal: 1505 km2
• Kommunestyre: 59 medlemmer

Fellesnemnda for nye Molde kommune
• 5 politikere fra hver av kommunene
• Ordfører i Molde leder fellesnemnda
• Mandat vedtatt av hvert kommunestyre
• Åpne møter
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Målene med den nye kommunen
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• En kommune med nasjonal innflytelse som er klar for flere utviklingsoppgaver.
• Et allsidig bo- og arbeidsmarked som sikrer vekst og utvikling i hele kommunen.
• En ny kommune vil ha ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling, og
arbeide for samferdsels- og kollektivløsninger som binder kommunen og regionen sammen.
Styrket lokaldemokrati
Et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen i god dialog med innbyggerne
Bærekraftig og robust kommune
• En kompetent kommune med sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.
• En kommune med en størrelse som gjør den i stand til å løse alle dagens kommunale oppgaver på
egenhånd og ta på seg nye oppgaver.

Gode og likeverdige tjenester
• En kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling og likeverdige tjenester som er
bedre enn i dag.
• Et desentralisert tilbud der folk bor innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie og omsorg og
innenfor tekniske tjenester.
• En innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny teknologi for å sikre
bedre, mer miljøvennlige og mer effektive tjenester.

15.01.2019

Noen vedtak gjort av fellesnemnda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Overordnet politisk organisering
Kommunikasjonsstrategi
Tema for kommunevåpen
Ansettelse av prosjektrådmann og rådmann i nye Molde kommune
Opprettet Partssammensatt utvalg og Arbeidsmiljøutvalg
Frikjøpsordninger for tillitsvalgte og hovedverneombud
Administrativ hovedmodell
Strategi mht fremtidige interkommunale samarbeid
Oppnevning av og mandat til arbeidsgrupper inne ulike områder
Endring av gårdsnummer og vegnavn
Beskrivelse av alle politisk utvalg og råd
KF-organisering
Prøveordning med oppgaveutvalg
Anbefalt fremtidig pensjonskasse, kommunestyrene beslutter fremtidig
pensjonskasse for nye Molde kommune
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Organisasjonsmodellene
- som understøtte målene med den nye kommunen

Politisk og administrativ
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Vedtatt politisk organisering
Kommunestyre
59 representanter

Formannskap

13 representanter

Hovedutvalg
Helse og omsorg
11 representanter
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Hovedutvalg
Teknisk, plan, næring
og miljø
11 representanter

Hovedutvalg
Oppvekst og kultur
11 representanter

Vedtatt administrativ hovedmodell
Rådmann

Arne Sverre Dahl

Administrasjonsavdelingen

Britt Rakvåg Roald

Personal- og
organisasjonsavdelingen

Økonomiavdelingen

Kurt Magne Thrana

Analyse- og
utviklingsavdelingen

Astrid Abelseth

Sektor for oppvekst, kultur
og velferd

Ann-Mari Abelvik
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Randi Myhre

Sektor for helse og omsorg

Tanja Thalén

Sektor for teknisk, plan,
næring og miljø

Eirik Heggemsnes

Og hva med 2019?
Fra 1. januar – starte arbeidet med budsjett 2020
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Prosesser i 2019
• Fra 1. januar – starte arbeidet med budsjett 2020
• Innen sommeren skal alle ansatte vite
funksjon/oppgave og avdeling, mange vil vite det
tidlig i 2019. Aktuell prosess er:
– Innplassering
– Intern utlysning

• Alle delprosjekt skal være ferdig inne sommeren
– IKT, arkiv, matrikkel, personaldokumentasjon mm

• Begynne på arbeid med felles prosedyrer i
sektorer, avdelinger, seksjoner og enheter
15.01.2019

Prosesser i 2019 forts.
• Videre prosess rundt:
– Politisk organisering – reglement og delegasjon
– Lokaldemokratimodeller
– Fremtidige modeller for interkommunalt samarbeid

•
•
•
•
•

Fortsette bygging av felles kultur
Lokalisering av arbeidsplasser
Prosessen rundt det å få felles IKT løsninger
Kommunevåpen
VALG
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Avklaring om interkommunale
samarbeid og selskap
Prosess med alle samarbeid.
Aksjeselskap (AS):
Det legges opp til at juridisk part endres og aksjer overføres til ny kommune.
IKS og § 27 samarbeidene:
Prosjektrådmann har tatt dialog med de interkommunale selskapene, IKS og § 27 samarbeidene, omkring endring som
følge av ny kommune. Prosesser er i gang, kommer i mål i løpet av 2019.
Stiftelser:
Det legges ikke opp til andre endringer enn juridisk part.
Vertskommunesamarbeid:
•
Dette gjelder samarbeidsordninger som er i endringer/reforhandlinger uavhengig av ny kommune; samarbeid som
skal bestå som før, tjenestekjøp og samarbeid som er sagt opp eller skal sies opp.
•
Prosessen rundt disse ulike vertskommunesamarbeidene har som mål at samarbeid innenfor tjenesteområder
tilbys og praktiseres likt med alle kommuner som deltar, både faglig, økonomisk og organisatorisk.
Dette betyr ikke at muligheten for individuelle tilpasninger ikke er til stede, men for nye Molde kommune som
vertskommune er lik praktisering en målsetting.
•
De aktuelle samarbeidskommunene har fått et orienteringsbrev om prosessen rundt ulike interkommunale
samarbeid i nye Molde kommune.
Alle samarbeid ses på mht ny kommuelov.
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Grensegangen mellom kommunestyret
og fellesnemnda
Før valget 2019: Delegerte fullmakter fra de tre kommunestyrene til
fellesnemnda
Etter valget 2019:
– Fellesnemnda går formelt av når det nye kommunestyret er konstituert. Dvs.
innen utgangen av oktober 2019. Det nyvalgte kommunestyret overtar for
fellesnemnda.
– Det er konstituerende møte i kommunestyret for nye Molde kommune 24.
oktober 2019. Der vil formannskap, hovedutvalg og kontrollutvalg velges.
– Det er lagt opp til å avholde ordinære kommunestyremøter i nye Molde 14.
november og 19. desember 2019.
– Kommunestyrene i de opprinnelige kommunene er formelt i funksjon til
sammenslåingstidspunktet, dvs. at deres fungeringsperiode forlenges med ca.
2 mnd. Ansvar og fullmakter i denne perioden er begrenset til nødvendige
avslutninger av virksomheten i de gamle kommunene.
– Det er det nye formannskapet som anbefaler budsjett 2020 for det nye
kommunestyret.
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