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Søknad – Byregion Fase 2 
 

Søknadsnr. 2015-0029 Søknadsår 2015 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 

Prosjektnavn Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen 

   

Kort beskrivelse 

6 nordmørskommuner søker deltakelse i byregionprogrammets fase 2. Tema for neste fase; 

A. Nordmørsbyen  

B. Felles planstrategi 

C. Areal- og næringssatsing 

D. Tjenestesamarbeid 

Prosjektbeskrivelse 

Nordmørskommunene Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund har sammen fått 

utredet hvordan vi kan forsterke samarbeidet i vår region. Dette er presentere en ny rapport som 

følger vedlagt, inkludert notat fra Smøla og Halsa kommuner. Den tar for seg to viktige områder for 

innbyggerne på Nordmøre, bedre og tettere tjenestesamarbeid og bedre og mer helhetlig nærings- 

og arealsamarbeid.  

Samarbeidet har vært i regi av og delfinansiert (kr 800.000) gjennom kommunaldepartementets 

byregionprogram. Kommunene har også fått tilskudd (kr 300.000) fra fylkeskommunen til arbeidet. 

Aure kommune har deltatt som observatør i programmet. De andre nordmørskommunene var også 

invitert med som observatører.  

Følgende temaer inngår i programmet: 

A. Nordmørsbyen  

Styrke Kristiansunds senterfunksjoner i partnerskap med omlandet. Omlandet trenger en sterk by, og 

byen tenger et utfordrende omland. Vi må skape sterkere regionalt eierskap til regionsenteret. Sette 

arbeidet med bypakke og sentrumsplan i en regional sammenheng, styrke byens utviklingskraft for å 

få til regionforstørring og økt verdiskaping over hele regionen. Involvere fylkeskommunen og 

vegvesenet i regionutviklingen.  

B. Felles planstrategi 

Samordne utfordringsbilder og strategier for samfunnsutviklingen i regionen gjennom utarbeidelse 

av felles planstrategi. Få oversikt over og avdekke styrker og utfordringer i kommunenes 

overordnede planverk. Dette er aktuelt for samfunnsdelen av kommuneplanen, arealplanene og 

hovedplaner for tjenesteyting. Vil gi betydelig ressurssparing i sentraladministrasjonene.  
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C. Areal- og næringssatsing 

Konkrete tiltak for bedre tilrettelagte næringsarealer i regionen, gjennomføre tiltak innenfor 

satsingsområdene kommunene vedtar, jf. eksisterende næringsplaner og de satsingsområdene 

rapporten peker på.  

D. Tjenestesamarbeid 

Starte med samordning av tjenesteytingen kommunene imellom så snart det framtidige 

kommunekartet avtegner seg. Holde på målsettingen om at det skal skje tjenesteyting fra alle 

kommunehus også framover. 

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja 

Ja, vilkårene er oppfylt, men vi har ikke avsluttet regnskap og sendt inn refusjonskravet i henhold til 

tilsagnet. 

Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Kristiansund kommune 
Org.nr:991891919 

Langveien 19 
6501 KRISTIANSUND N 

- 

Kontakt-
person  

Odd-Arild Bugge 
 

- 
6501  KRISTIANSUND N 

95828701 

Prosjekt-
leder 

Odd-Arild Bugge 
 

- 
6501  KRISTIANSUND N 

95828701 

 

Geografi 

1505-Kristiansund, 1554-Averøy, 1557-Gjemnes, 1560-Tingvoll, 1571-Halsa, 1573-Smøla, 1576-Aure, 

1593-Nordmøre(region) 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Nordmørskommunene Smøla, Halsa, Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Kristiansund har sammen fått 

utredet hvordan vi kan forsterke samarbeidet i vår region.  

Kommunene søker nå felles deltakelse i fase 2. Aure kommune ønsker fortsatt en rolle som 

observatør. Dette arbeidet vil gå parallelt med kommunereformarbeidet. Deltakelse i 

byregionprogrammet vil gi kommunene muligheter til å utrede og prøve ut ulike måter av forsterket 

samarbeid før kommunereformen formelt iverksettes. 

Prosjektmål 

Utrede og prøve ut tiltak som styrker samhold og verdiskaping i regionen, og som avklarerer nyttige 

spørsmål med relevans for kommunereformen. 

Samfunnsanalysen fra fase 1 gir tydelige funn og tilrådinger til videre arbeid innen hhv. areal- og 

næringsutvikling og innen tjenestesamarbeid. Næring som tema tar vi direkte videre inn i fase 2 med 

klare ambisjoner om å komme i gang med konkrete tiltak. Vi har fått et konkret og inspirerende 

grunnlag for økt samarbeid om kommunale tjenesteyting, med forslag til fordeling av oppgaver 
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kommunene i mellom. Siden det pågående kommunereformarbeidet kan ende opp med at 

deltakerkommunene ender opp i nye konstellasjoner i framtida har vi valgt å vente med 

videreutvikling av tjenestesamarbeidet til hovedtrekkene er avklart fram mot sommeren 2016. 

Deretter vil videreføring av dette arbeidet bli hovedsaken i prosjektet rent arbeidsmessig. Det tredje 

sporet i fase 1, byen som regionsenter, føres videre inn i fase 2 gjennom et tett samarbeid med Møre 

og Romsdal fylkeskommune.  

Både engasjementet blant deltakerne i prosjektet, og tilbakemeldinger fra lokalpolitiske myndigheter 

og næringslivet, viser at prosjektet er relevant og tar opp viktige problemstillinger og viser muligheter 

for vellykket samfunnsutvikling i regionen. Vi har fått anvist store potensialer for både 

kvalitetsforbedringer og økonomiske innsparinger, og vi der for oss en mer spisset næringssatsing for 

å oppnå den ønskede regionforstørring – knytte regionens næringsliv tettere sammen, stimulere til 

innovasjon, utvikle strategier for rekruttering og kompetanse.  

Vi vil bruke den obligatoriske planstrategien kommunene skal utarbeide etter valget til høsten til å 

koordinere planarbeidet i kommunene. Vil sikre at vi har felles vurderinger av regionens utfordringer, 

kan utvikle felles strategier for å håndtere disse og samtidig bedre koordinere kommunalt planarbeid 

med regionale planprosesser.  

Dersom vi lykkes i å gjennomføre prosjektet og nå våre mål, vil det fremme økonomisk vekst i 

regionen basert på samspillet mellom byen og omlandet. Uavhengig av kommunereformen vil 

prosjektet tilføre regionen utviklingsenergi, kapasitet og kompetanse som vil ruste og for framtida.  

Risikovurdering 

Hva kan gå galt? Sannsynlighet x konsekvens = risiko 

•    Prosjektleder slutter/blir syk 

•    Noen kommuner trekker seg underveis 

•    Kommunereformen tar all oppmerksomhet 

Forholdsvis liten sannsynlighet, enda mindre konsekvens: Meget lav risiko 

Forankring 

Alle 6 deltakerkommunene har i løpet av april hatt politisk behandling av rapporten fra fase 1, samt 

tatt stilling til deltakelse i søknaden om fase 2. Protokoller fra kommunenes behandlinger 

ettersendes. Mal for felles saksframlegg, som ble brukt og vedtatt i tråd med innstillingen i 

Kristiansund kommune, følger med som vedlegg. 

Prosjektorganisering 

Prosjektet skal ledes av ei styringsgruppe med rådmenn og ansattrepresentanter. Prosjektleder er 

ansatt i Kristiansund kommune og vil delvis frikjøpes til prosjektledelsen. 

Samarbeidspartnere 

I tillegg til deltakerkommunene vil vi ha et nært samarbeid med lokale næringsorganisasjoner samt 

M&R fylkeskommune. 
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Aktiviteter   

Overordnet prosjektledelse ivaretas av Kristiansund kommune.  

A. Nordmørsbyen   

Styrke Kristiansunds senterfunksjoner i partnerskap med omlandet, styrke byens utviklingskraft for å 

få til regionforstørring og økt verdiskaping over hele regionen Se underlagsdokumenter: 

-    Planprogram for sentrumsplana juni 2013 samt orienteringssak til formannskapet april 2015 

-    Bypakkearbeidet,  

-    Bysatsinga «Byen som regional motor»  

-    «Våre gater og plasser» 

Prosjektgruppe:  Sentrumsplangruppa 

Prosjektleder:  Odd-Arild Bugge  

Kostnader:  150.000 for å styrke den regionale profilen i byutviklingsarbeidet 

Tidsperiode:  2016 - 2017 

Målgruppe: Nabokommunene, regionalt næringsliv, regionale myndigheter 

Effektmål: Styrke byens regionsenterfunksjon 

Resultatmål: Større andel av regionen ser til Kristiansund som «sin by». 

Milepæler:  Vedtak av kommunedelplan for sentrum. Oppstart av bypakken.  

  

B. Felles planstrategi  

Samordne utfordringsbilder og strategier for samfunnsutviklingen i regionen gjennom koordinert 

utarbeiding og behandling av kommunale planstrategier, ressurssparende og kompetansebyggende.   

Prosjektgruppe:  Planansvarlig fra hver kommune 

Prosjektleder:  Odd-Arild Bugge 

Kostnader:  Møte- og reisekostnader, 100.000 

Tidsperiode:  September 2015 – juni 2016 

Målgruppe: Kommuneplanleggere og rådmenn, kommunestyrene  

Effektmål: Mer koordinert strategisk og operativ planlegging i kommunene 

Resultatmål: Sammenlignbare og samtidige planstrategier mellom kommunene. Felles utgangspunkt 

for kommuneplanrevisjoner/planprogram 
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Milepæler:  Oppstart av prosjektgruppe. Ferdigstille felles data- og utfordringskapittel. Vedta 

planstrategiene i kommunene 

  

C. Areal- og næringssatsing  

Gjennomføre tiltak innenfor satsingsområdene i rapporten fra fase 1 (PwC/Asplan Viak) 

Næringsrettede: Petroleum og energi, Havbruk og fiskeri, Reiseliv og opplevelsesnæringer, Handel og 

service 

Næringsnøytrale: Nyskaping og omstilling, Kompetanse, Infrastruktur og arealutnyttelse, Omdømme 

Annet: Landbruk, industri, risikovillig kapital 

Prosjektgruppe:  Næringskonsulenter fra hver kommune 

Prosjektleder:  KOM Vekst? 

Kostnader:  Møte- og reisekostnader. Studiereise. Innledere konferanse, 350.000 

Tidsperiode:  September 2015 – oktober 2017 

Målgruppe: Næringsdrivende i regionen, finansieringskilder / -miljø, virkemiddelapparatet, FoU, 

kommuneledelsen,   

Effektmål: Økt verdiskaping i regionen. Omstilling til nye næringer. Innovasjon og 

kompetanseutvikling 

Resultatmål: X nyetableringer innen havrommet (det blå og det grønne), nytt studietilbud ved HIKSU, 

2 konferanser om havrommet, x flere ansatte innen olje/gass i regionen innen…,  

Milepæler: Etablere prosjektgruppe  

  

D. Tjenestesamarbeid  

Starte med samordning av tjenesteytingen kommunene imellom så snart det framtidige 

kommunekartet avtegner seg. Holde på målsettingen om at det skal skje tjenesteyting fra alle 

kommunehus også framover Høsten 2016 kan vi sette tungt i gang med å realisere et fortettet 

tjenestesamarbeid for å bygge opp under resultatet av kommunereformen.  

Prosjektgruppe:  Etablereres mai 2016 

Prosjektleder:  Engasjeres mai 2016 

Kostnader:  Eget arbeid og møtekostnader, 1,6 mill. kroner.  

Tidsperiode:  Mai 2016 – oktober 2017 

Målgruppe: Kommunenes ansatte / tillitsvalgte, lokale politikere, interessegrupper i kommunene 
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Effektmål: Mer effektiv tjenesteyting, høyere kvalitet og/eller reduserte kostnader  

Resultatmål: Vedtatt etablert samlokaliserte tjenester på vegne av alle kommunene i alle 

deltakerkommunene («lys i alle kommunehus») 

Milepæler:  Etablere prosjektgruppe 

Målgrupper 

Se over 

Resultat 

Se over 

Effekter 

Se over 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

Delframdriftsplaner, se under Aktiviteter 

Kostnadsplan/budsjett 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

A Felles planstrategi   50 000   50 000    100 000 

Annet   20 000   20 000   20 000   60 000 

B Areal- og næringssatsing   50 000   250 000   50 000   350 000 

C Nordmørsbyen    100 000   50 000   150 000 

D Tjenestesamarbeid    800 000   800 000  1 600 000 

Møter og reiser - felles   40 000   60 000   40 000   140 000 

Prosjektledelse og -drift   300 000   600 000   400 000  1 300 000 

Rådgivertjenester - felles    200 000   100 000   300 000  

Sum kostnad 460 000 2 080 000 1 460 000 4 000 000 

 

 

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Eget arbeid   160 000   980 000   600 000  1 740 000 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet   250 000   800 000   700 000  1 750 000 

Kommunale midler   50 000   150 000   60 000   260 000 

Møre og Romsdal fylkeskommune    150 000   100 000   250 000  

Sum finansiering 460 000 2 080 000 1 460 000 4 000 000 

 

 

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 
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Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

Asplan Viak og PwC rapport_final 26.3 2015_3.pdf  3 950 877 04.05.2015 

Saksframlegg ByR for fase 2.pdf   200 526 04.05.2015 

Sentrumsplanarbeidet - FS-sak april 2015.pdf   253 271 04.05.2015 

Vedlegg - tillegg fra Smøla og Halsa.pdf   77 334 04.05.2015 

 


