Side 1 av 2

Fra: Brøste, Rigmor[fmmrribr@fylkesmannen.no] Dato: 18.12.2014 08:35:17 Til: Vigdis Rotlid
Vestad Tittel: VS: kommunereform fase 1 kopi av vedtak

Fra: Martin Olav Folde [mailto:martin.olav.folde@aure.kommune.no]
Sendt: 18. desember 2014 07:49
Til: Brøste, Rigmor; Hol, Sissel
Kopi: Ingunn Golmen; Ivar Andreassen
Emne: kommunereform fase 1 kopi av vedtak

Det vises til tidligere utsendte forventningsbrev m/ vedlegg fra fylkesmannen:
«Fylkesmannen oppfordrer hvert kommunestyre til å gjøre vedtak om hvordan prosessen skal
gjennomføres lokalt i egen kommune. Det skal gis tilbakemelding med kopi av vedtak til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 31.12.2014.»
Aure kommune behandlet slik sak i kommunestyremøte 16.12.14 og gjorde slikt vedtak:
«*Framdriftsplan vedtas som skissert ovenfor.
Styringsgruppa for kommunereformprosessen gis fullmakt til å foreta hensiktsmessige tilpasninger i
framdriftsplana.
*Rådmannen er kontaktperson for kommunereformprosessen i Aure kommune.»
Den framdriftsplan det refereres til og som ble vedtatt, er som følger:

«Framdriftsplan for kommunereformprosessen i Aure kommune
2014
18.11. Oppnevning styringsgruppe/kontaktperson fylkesmann
09.12. Prosessvedtak formannskap
16.12. Prosessvedtak kommunestyre
31.12. Frist innsending prosessvedtak fylkesmann
2015
Januar: Folkemøter, orientering om prosessen, hvilke kommuner det er etablert kontakt med,
meningsutveksling m.m.
Februar: Innbyggerundersøkelse. Samkjøring med de øvrige Orkidekommuner?
Mars: Sak til kommunestyre. Hvilke alternativ jobbes det videre med.
April: Kommunestyrets vedtak legges ut på høring.
April/mai: Faktainnhenting i det alt vesentlige fra «nykommune.no».
Juni: Folkemøter. Orientering om de aktuelle alternativ, faktagjennomgang.
Aug./september: Avklaring med andre aktuelle kommuner. Dette vil være en fortløpende prosess som
nå har pågått ¾ år.
Oktober: Folkevalgtopplæring med vekt på kommunereform
November: Sak til kommunestyre. Vedtak om alternativ som grunnlag for folkeavstemming.
Desember: Folkemøter om alternativene som legges ut til folkeavstemming.
2016
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Februar: Folkeavstemming om valg av kommunestruktur
Mai: Sak kommunestyre vedtak kommunestruktur
01.07: Frist innsending vedtak fylkesmann»
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt.
Mvh
Martin Olav Folde
Rådmann Aure kommune
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