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PORTEN  TIL TROLLHEIMEN

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkeshuset

6404 MOLDE

Vår ref.: Arkivkode Deres  ref. Dato

14/900-17/SlD K1  -  002 21.05.2015

Søknad  om overføring av Rindal  kommune til Sør-Trøndelag fylke

Innledning

Rindal kommune søker med dette om at kommunen  i  sin helhet blir overført til Sør-

Trøndelag fylke.

Vi viser til drøfting av denne saken på vårt møte med Fylkesmannen i Molde 26.03.2015 og

på møte med representanter for fylkesmennene i både Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

her i Rindal 27.04.2015.

Rindal kommunestyre vedtok i møte 19.11.2014 opplegget for lokal prosess med

kommunereformen. Under møtet ble det fremmet og vedtatt følgende ekstra punkt, ut over

rådmannens forslag:

Kommunestyret ber rådmannen forberede en søknad der Rindal kommune søker overføring

til Trøndelag.

Våre folkevalgte er utålmodige, og kommunestyret gjorde 06.05.2015 følgende enstemmige

vedtak:

Rindal kommune søker straks om overføring til Sør-Trøndelag fylke. Ordføreren får fullmakt

til å utforme endelig ordlyd i søknaden.

Rindal kommune ser søknaden først og fremst som en del av en regionreform og fremmer

den derfor uavhengig av kommunereformarbeidet som nå er i gang. Søknaden er ikke en del

av noe taktisk spill omkring kommunereformen.

Større oppmerksomhet omkring et mulig Stor-Trøndelag er en anledning for Rindal til å løfte

spørsmålet om sin tilhørighet opp på dagsordenen på nytt -for kommunen ønsker  å  være

en del av Stor-Trøndelag og å komme fram til ei avklaring om dette. Våre folkevalgte er lite
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aktive i diskusjonene og prosessene på Nordmøre, men følger nøye med på hva som skjer i

nabokommunen Surnadal.

I møtet 27.04.15 stilte både Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag seg bak vårt ønske om å delta i arbeidet med kommunereformen sammen med

våre nabokommuner Meldal og Orkdal i Sør-Trøndelag. Et konkret utredningsarbeid er

akkurat nå kommet i gang med Orkdal, Meldal, Agdenes, Snillfjord og Rindal som deltakere.

Vi ber Fylkesmannen om å bidra til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet

beslutter at det skal settes  i  gang ei saksutredning og avgjør hvilket omfang den skal ha.

Samtidig søker vi om statlige midler til å dekke kostnader ved saksutredninga.

Så langt har vi ikke planlagt hvordan den formelle beslutningsprosessen kan legges opp.

Kommunestyret har vært enstemmig i favør av Trøndelag ved flere anledninger i flere ulike

valgperioder. Det vil likevel være naturlig å høre på folket, iform av innbyggerundersøkelse

og/eller folkeavstemning.

Om lovgrunnlaget og andre tilsvarende saker

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) er

lovgrunnlaget for bl.a. overføring av en kommune til et annet fylke. Den gir ikke særlig

utfyllende føringer for hvordan en søknad skal utformes. Det framgår av § 6 at regjeringa

avgjør søknaden, så fremt justeringa omfatter bare en kommune. Videre framgår av § 8 at

kommunestyret kan ta slikt initiativ og at søknaden må være skriftlig og grunngitt.

Det eneste eksempelet som vi kjenner til fra nyere tid på overføring til et annet fylke, er Ølen

i Hordaland som i 2002-06 ble overført til Rogaland og så slått sammen med Vindafjord.

Fire kommuner i Aust-Agder (Evje og Hornnes, Lillesand, Birkenes og Iveland) søkte høsten

2011 om overføring til Vest-Agder. De tre sistnevnte søkte sammen i en felles søknad, med

grunnlag i lokale folkeavstemninger. Evje og Hornnes sendte en egen søknad om overføring

etter vedtak i kommunestyret. På bakgrunn av disse søknadene satte kommunalminister Liv

Signe Navarsete (Sp) i gang ei større utredning om overføring av de fire til Vest-Agder.

Resultatet ble avslag fra Stortinget i april 2013.

Vi er også kjent med at Osen kommune i Sør-Trøndelag i 2009 søkte fylkesmannen om å få

utredet sin framtidige fylkestilhørighet.

Begrunnelse

Søknaden begrunnes med at folk i Rindal i mange ulike sammenhenger orienterer seg mer

mot Trøndelag enn mot Møre og Romsdal. Bortsett fra med nabokommunen Surnadal har

Rindal kommune og rindalingene ganske liten løpende kontakt med resten av Møre og

Romsdal.

Rindal kommune har også tidligere søkt om å bli en del av Trøndelag, første gang i 1923

sammen med Surnadal, andre gangen i 1949. Da kom svaret fra Schei-komiteen i 1962, altså

etter svært lang Saksbehandlingstid.
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Rindal kommune er fullverdig medlem i to regionråd; Orkide~samarbeidet på Nordmøre og

Orkdalsregionen.

Sunnmøres sterke stilling i  fylkespolitikken i Møre og Romsdal og oppkomsten av

Sunnmørslista har befestet lokale ønsker her om å vende seg nordover.

De fleste store «kampsakene» i Møre og Romsdal angår egentlig ikke folk i Rindal i noen

særlig grad. Dette gjelder fergefri E39, fergedrift, rasspørsmål, havnesaker, Stadt skipstunnel,

høyskoler, plassering av sykehus og plassering av AMK-sentral. Rindal er en

innlandskommune og har slik mest til felles med innlandskommuner i Sør-Trøndelag.

Det later til å være stemning i Rindal for å gå til Trøndelag sjøl om det måtte bli som eneste
kommune i Møre og Romsdal. Men vi ser veldig gjerne at Surnadal kan bli med. Det samme

gjelder overføring av hele Nordmøre, men det er ikke noe nevneverdig engasjement lokalt

her for ei så stor løsning.

Kommunikas`oner

Rindal er den eneste kommunen i Møre og Romsdal som ikke har kystlinje, og er ei typisk

innlandsbygd. Rindalingene har et trøndersk folkelynne og har mye til felles med folk i

Trøndelag. Kommunikasjonene er en viktig årsak til at rindalingene orienterer seg nordover

mot Orkdalsregionen og Trondheim. Værnes er nærmeste flyplass, og Berkåk i Rennebu er

nærmeste togstasjon. Mørelinja går til og fra Trondheim flere ganger i døgnet, og det er

ferjefritt og enkelt å komme seg dit. Det tar bare 50 minutter til Orkanger og 1,5 time til

Trondheim. Ã komme seg til en av byene i Møre- og Romsdal krever minst ei ferje og tar

vesentlig lengre tid. Derfor er det svært naturlig at «byen» for rindalingene er Trondheim.

Helse og omsorgstjenester

I dag er Rindal kommune en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital. Dette er svært

viktig for oss og helt uaktuelt å sette på spill. Vi har felles legevakt i Orkdalsregionen (med

Surnadal også), plassert på St. Olavs hospital, avdeling Orkdal sykehus. Der har vi også gått

sammen med elleve øvrige kommuner om å opprette kommunale akutte døgnplasser, noe

som kommer til å bli et lovpålagt tilbud fra 2016. Dette er en så krevende tjeneste å
opprettholde faglig sett, at små kommuner er nødt til å gå sammen i et større samarbeid for

å kunne ha et slikt tilbud.

Qvrig interkommunalt samarbeid

De siste åra har Rindal kommune gradvis gått inn i flere nye samarbeidsordninger i
Orkdalsregionen. Helsesamarbeid er allerede nevnt. Andre områder er renovasjon,

næringshage og skatteinnkreving. Barnevernsvakt, krisesenter og plankontor er også

organisert med ulike samarbeidspartnere i Sør-Trøndelag.

Likevel deltar kommunen fortsatt i mange ordninger på Nordmøre, dels i Orkide-

samarbeidet (IKT mm), men mest sammen med Surnadal og Halsa itjenester som dekker

Indre Nordmøre.

ldrettsbevegelsen og anna organisasionsliv

Idretten i Rindal er organisert i Sør-Trøndelag idrettskrets, og har vært det siden 1946. Slik er

det etablert sterke band til Trøndelag i nesten 70 år.
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Innenfor landbrukssamvirkets mange ulike organisasjoner hører Rindal stort sett til i

Trøndelag. Mange andre frivillige lag og organisasjoner har også sitt regionledd i Trøndelag,
sjøl om dette langt fra er noe entydig bilde

Videregående skole

De fleste unge fra Rindal velger Surnadal videregående skole, og dit går det daglig skolebuss.

Denne tilknytninga ønsker Rindal kommune absolutt å beholde. Noen går også på

videregående skole i Orkdal eller Meldal, og den muligheten ønsker vi å utvikle videre.

Næring og sysselsetting

I offentlig statistikk inngår Rindal i en bo- og arbeidsregion sammen med Surnadal og Halsa.

Den største pendlingsstrømmen går til og fra Surnadal, men tallene for Meldal, Orkdal og

Trondheim i Sør-Trøndelag er også betydelige. Pendling til og fra Halsa er helt ubetydelig.

Representanter for vårt lokale næringsliv har ikke sterke meninger om valg av retning, men

peker derimot på at de oppsøker kunder og leverandører der mulighetene byr seg, både

lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sluttsats

Rindal kommune mener at ved valget av framtidig tilhørighet kan ikke pendlertall og

innretning av det helt lokale arbeidsmarkedet være avgjørende. Det kan heller ikke gamle

grenser for offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Mangfoldet av ulike

forbindelseslinjer i alle deler av samfunnslivet er vel så viktig.

Med hilsen

RINDAL KOMMUNE
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