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«MED BLANKE ARK» 

Hva lurer du på i k-reform arbeidet ? 
 

Deltakerne får en smakebit av metoden 
«OPEN SPACE» 
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Open Space Technology (OST) 

• 4 prinsipper og 1 lov ! 
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Open space Technology 
• Open Space metoden åpner muligheter for 

effektiv samhandling på høyt nivå, 
nyttiggjøring av intelligensen i en gruppe og 
kreativ problemløsning.  
 

• Harrison Owen unnfanget ideen til Open 
Space i 1983, etter at han hadde arrangert 
en stor internasjonal konferanse. Han kunne 
kjenne seg godt igjen i tilbakemeldingene: 
Konferansen var bra, men kaffepausene 
hadde vært det mest givende. 
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Eks. på resultat fra Open Space 

• Entusiasmen og kompetansen til 
deltakerne brukes best mulig 

• Alle viktige spørsmål kommer fram og blir 
arbeidet med så lenge det er tid og det er 
deltakere som har energi for dem. 

• Samhandlingen under et slikt møte bidrar 
til et godt arbeidsmiljø, en opplevelse av 
felleskap, mestring og av verdien til den 
egne og den samlete kompetansen i 
gruppen eller organisasjonen. 
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4 prinsipper 
• Den som kommer, er den riktige 

personen.  
• Hva som enn skjer, er det eneste som 

kunne hende.  
• Når det enn skjer, er det riktige 

tidspunktet.  
• Når det er slutt, så er det slutt. Det betyr 

også at det ikke er slutt så lenge det ikke 
er slutt, og at temaer kan behandles og 
fordypes videre utover det som i 
utgangspunktet var planlagt 
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…. og 1 lov (mobilitetsloven) 
• Bruk føttene ! 

 
Dersom du som 
deltaker oppdager at 
du befinner det i en  
arbeidsgruppe der du 
verken lærer noe eller 
gir noe, så er det ikke 
bare din rett men også 
din plikt å ære de andre 
med ditt fravær og 
bevege deg til et annet 
sted, for eksempel til 
en annen 
arbeidsgruppe.  
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”Open space technologi” 
• http://vimeo.com/1

3918372 

 

 

 

• Mannen bak: 
Harrison Owen 

 

 

 

 

http://vimeo.com/13918372
http://vimeo.com/13918372
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Open Space Technology (OST) 

• Innta plassene bak i salen,  – i sirkelen. 
Videre forklaring på hvordan Open space  
fungerer blir forklart i sirkelen ! Ta med stol 
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Om endring og prosesser! 
  

• ”Når forandringens 
vind blåser, går 
noen i skjul, mens 
andre går ut for å 
bygge vindmøller”. 
 
KINESISK ORDTAK 
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Sagt på Stortinget 18. juni, forts: 

• Det blir nå gitt et viktig oppdrag til alle 
kommuner som selv skal få diskutere og ta 
stilling til sin egen utvikling for framtida.  

 

• Dagens løsninger kan ikke brukes for å løse 
morgendagens utfordringer! Tjenester og 
kvalitet er viktigere enn grenser! 

 

• Nå er tiden inne for å vise nasjonalt og lokalt 
politisk lederskap! 
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Oppdragsbrev av 27.06.14 fra  
Kommunal- og mod.dept. til fylkesmennene  

• «Alle kommuner har fått et 
utredningsansvar» 
 
Det betyr i praksis at  alle kommuner skal gå 
gjennom prosessene med å diskutere og vurdere 
sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 
2016! 

 

• «Det er et mål å sørge for gode og 
lokalt forankrede prosesser» 
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Fra oppdragsbrevet, forts. 

 

• «Fylkesmannens oppgave er å 
vurdere helheten i regionen og 
også se til at det legges opp til at 
de igangsatte prosessene avsluttes 
innen våren 2016» 
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Hvor og hvordan begynner vi på 
oppgaven som heter kommunereform ? 
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Lokal framdriftsplan i Møre og Romsdal 

2014            2015             2016 
 

Fase 1 
Oppstartsfase 

• Alle 36 kommunene i Møre 
og Romsdal legger fram ei 
sak til sitt K-styre om 
hvordan de ønsker å jobbe 
med kommune-reformen i 
sin kommune for å komme 
i mål  
våren 2016. Stikord: Gode 
lokale prosesser! 
 

• Her kan det tas 
utgangspunkt i en felles 
mal som fylkesmannen 
utarbeider 

• Frist for innsending av 
vedtak til FM 31.12.2014 

Fase 2  
 Utredningsfase 

• FØR valget, dvs våren 2015 
skal det arbeides med 
lokale prosesser, info, fakta 
formidling og utredninger 
for å sikre et best mulig 
beslutningsgrunnlag 
 

• ETTER valget: 
Folkevalgtopplæring med 
spesiell vekt på 
kommunereform og 
framtidsutfordringer 

Fase 3 
Beslutningsfase 

• I løpet av 1.tertial 2016 skal 
det til alle k-styrer 
fremmes en sak hvor man 
kommer med forslag til 
framtidig kommune-
struktur.  Da det kan bli 
behov for flere runder i k-
styret er det viktig at det er 
noe tid å gå på fram til juni 
2016. 

 

• Frist for innsending av 
vedtak til Fylkesmannen:  
01.07.2016 
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Fase 1 - Oppstartsfase 
• Alle kommuner i MR skal i løpet av høsten legge 

fram en sak for sitt kommunestyre hvor 
politikerne tar stilling til hvordan og hvilke tiltak 
man skal gjennomføre  for å få til en god prosess 
i egen kommune? (Forslag til mal utarb. av FM) 
 
– Eks hvor ofte skal dette være tema i K-styret ? 
– Hvilke grupper bør trekkes inn ? 

Ungdom, frivillige,  næringslivet ? 
– Hvordan høre innbyggerne? 
– Egen «Tenketank» i hver kommune ? 

 
Frist er satt til 31.12.2014 for å sende vedtaket inn til 
Fylkesmannen. 
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Ungdomsrådsrepresentanter  
fra Fræna og Ålesund 

I Oslo i forbindelse med Grunnlovsjubilèet 
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Begynn bredt ! 
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Ålesund 85 265 

Molde 56 553 

Kristiansund 32 898 

Ulstein 24 459 

Ørsta/Volda 19 283 

Surnadal 9 594 

Rauma  7 421 

Sunndal 7 205 

Norddal/ 
Stranda 6 349 

Aure  3 570 

Vanylven 3 336 

Smøla  2 180 

Sandøy  1 291 

259 404 
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Fase 2 -  Utredningsfase 
 

• Del 1: Våren 2015 (før valget) 

• Kartlegging av kommunens 
utfordringsbilde¨- bærekraftighet på sikt 
 

• Del 2: Høsten 2015 (Etter valget) 
– Nytt K-styre konstitueres i okt/nov. 

– Folkevalgtopplæring med ekstra fokus på 
kommunereformen – KS i samarbeid m/FM 
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Fase 3 - Beslutningsfase 
• I løpet av 1. tertial 2016 skal alle 

kommunestyrer behandle en sak om 
sammenslåing av kommuner 
 

• Frist for innsending av vedtaket til FM: 
1.7.2016 
 

• Høsten 2016: Fylkesmannen 
oppsummerer vedtakene fra 36 
kommuner og sender over til KMD innen 
31.12.2016 
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Nytilsatt prosessveileder hos FM 
• Vigdis Rotlid Vestad 
• Opprinnelig fra 

Gjemnes 
• Daglig leder de siste 6 

åra i Nord 
Gudbrandsdal Inter-
kommunalt samarbeid 
og Lokal Med. senter 

• Mastergrad innen 
administrasjon og 
ledelse. 

• Sykepleier som 
grunnutdanning. 
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Arbeid med K-reforma hos FM 

Fylkesmann  
Lodve Solholm 

Ass. fylkesmann 
Rigmor Brøste 

Direktør Justis- og 
beredskap Helge Mogstad 

Kommunikasjonsrådgiver 
Vidar Myklebust 

Prosessveileder  
Vigdis R. Vestad 

Rådgiver 
Sissel Hol 

Rådgiver 
Martin G. 
Mortensen 
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Forventninger til kommunene: 

• At hver kommune oppnevnes en egen 
kontaktperson 

• Godt samarbeid gjennom regionrådene  

• At man jobber med å ta lokalt eierskap 

• At man går bredt ut, og ikke lager 
begrensninger tidlig i prosessen 

• At man overholder de nasjonale og 
lokale fristene 
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Hva kan kommunene forvente av 
Fylkesmannen 

• Juridiske avklaringer knyttet til reforma  
• Råd og veiledning underveis i prosessen 
• Som innledere i lokale møter og 

arrangement 
• Samtalepartner for øverste 

administrative og politiske ledelse 
• Bindeledd til Kommunal og Mod.dept. 
• Prosjektskjønn til regionrådenes arbeid 

med reformen 
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Metafor: Toget er klar til avgang !  
Det gir mange muligheter – ta plass ! 


