
Notat 2013 -

NIVI Rapport 2013:3

Statusfor interkommunalt samarbeidi
Møre ogRomsdal

Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmanneni Møre og Romsdal

i samarbeidmedKS Møre og Romsdal

Av Geir Vinsand og Magne Langset

Nordmøre

Romsdal

Sunnmøre



- NIVI AnalyseAS

1

FORORD

På oppdrag fra Fylkesmanneni Møre og Romsdal har NIVI Analyse gjennomført en
kartleggingav det formaliserteinterkommunalesamarbeideti alle fylkets 36 kommuner.
Prosjekteter gjennomførti nærtsamrådmedKS MøreogRomsdal.

Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs
kartleggingsmetodikksom er brukt i flere andre fylker. Kartleggingen innbefatter en
beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på felles
tjenesteutviklinginnenforkommunehelsetjenesten.Det er ogsågitt ennærmerebeskrivelseav
samarbeidetom sosialtjenesterog dagensorganiseringinnenforNAV.

Rapportenskal brukessomunderlagfor et viderearbeidmedutfordringsbildeog alternative
forvaltningsretningerfor kommunene.

Prosjekteter gjennomførti periodenjuni-oktober2013. Kontaktpersonhosoppdragsgiverhar
vært AssisterendefylkesmannRigmor Brøste. I KS har regiondirektørGunnar Bendixen
fungertsomkontaktperson.GIS-rådgiverJamesHoltom hosFylkesmannenharværtansvarlig
for utformingavkart i samarbeidmedNIVI .

NIVI er ansvarlig for alle analyser av innsamlet materiale, inkludert løpende
problematiseringerog oppsummeringer.Ansvarligekonsulenteri NIVI harværtGeirVinsand
(prosjektleder)ogMagneLangset.

Oslo,7. november2013
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Hovedpunkter og konklusjoner
Omfattendekommunesamarbeid

I kartleggingen, som omfatter alle 36 kommuner i fylket, er det funnet 255 formelle
interkommunale samarbeidsordninger.Kartleggingen omfatter alle regionråd, øvrige
interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper med kommunal
eiermajoritetog avtalebasertsamarbeidmellom kommunene. Antall formelle ordningerpr
kommunevariererfra 23 for Sykkylventil 55 ordningerfor Molde. Fræna,Eide,Ålesundog
Kristiansund deltar i et særlig omfattendesamarbeidmed sine nabokommuner. Færrest
samarbeidsordningerer registrertfor Smøla,Vanylven,StrandaogSykkylven.

Byeneer motor

Alle de tre størstebyene i Møre og Romsdalframstårsom svært samarbeidsorientertei
forhold til sine naboer,vurdertut fra omfangetpå dagenssamarbeid. Det gjelderogsåi en
sammenlikningmed andre regionale hovedbyeri Midt-Norge. Også andre relativt store
kommuner som Fræna og Haram deltar i et omfattendesamarbeidog fyller viktige
avlastningsfunksjonerfor mindrenabokommuner.

Kommunestørrelse ikke avgjørende

Nærmereanalyserbasertpå tall fra heleMidt-Norgetyder ikke på systematiskeforskjeller i
omfanget på interkommunalt samarbeidetter kommunestørrelse.Det observeresstore
variasjoneri samarbeidsintensitetmellom småog mellom storekommuner.Det må antasat
andrefaktorersomgeografiskplassering,regionrådetsrolle og kommunestyrenesholdningtil
interkommunalt samarbeid spiller en større rolle. Også økonomisk situasjon,
rekrutteringsproblemerog ikke minst de regionale aktørenes opptreden kan være av
betydning.

Helhetlig IKT -samarbeidi fire strukturer

Samarbeidetom IKT harværtgjennomendynamiskog spennendeutvikling desisteårene.I
Møre og Romsdaldeltar nå 33 av 36 kommuneri helhetligeregionaleIKT-tjenester, alle
unntattStordal,Strandaog Sykkylven. IKT-ORKidé har gjennomlang tid vært en pioner i
utviklingen av bedreog mer robusteIKT-løsningerfor 13 kommunerpå Nordmøreog i
Romsdal.På Sunnmøreer det etablert et bredt og helhetlig IKT-samarbeidmellom åtte
kommuner rundt Ålesund. Også på Søre Sunnmøreog i Romsdal er et helhetlig IKT-
samarbeidunder oppbygging. Gjennom dissestrukturelle endringene skapesdet vesentlig
bedreforutsetningerfor åmøtestoredigitaleutfordringeri kommunene.

Mer barnevernsamarbeid

I løpetav desistefem åreneer detetablertseksinterkommunalebarneverntjenesteri Møreog
Romsdal.Dagensorganiseringinnebærerat 20 av fylkets 36 kommunerdekkesav regionale
tjenestermed mellom 10-30 årsverk.Det finnes dermed16 kommuner i Møre og Romsdal
somikke deltar i formalisertinterkommunaltsamarbeidog somløsertjenestenpå egenhånd.
Her inngårflere småkommunersomVanylven,Sande,Sandøy,Gjemnes,Aure og Smøla.I
Trøndelagerdetmedunntakfor Verrankommunekun destørstekommunenesomikke deltar
i interkommunaletjenester.

Lokale tilpasninger til samhandlingsreformen

Kommunenes oppfølging av samhandlingsreformenhar så langt vært preget av
tjenesteutvikling i den enkelte kommune. I Møre og Romsdal finnes foreløpig ingen
eksemplerpåhelhetligelokalmedisinskesentrai interkommunalregi, somharpregetmye av
kommunenestilpasning til reformen i Trøndelagsfylkene.Pågåendeprosessermellom
kommunenetyder likevel påat detkan kommeen interkommunalbølgemedoppbygging av
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en sterkereog mer forebyggendekommunehelsetjenesteflere stederi fylket. Det gjelder
særligtilbud om øyeblikkelighjelp i tilknytning til interkommunallegevaktogsykehusene.

Minimalistisk samarbeidpå lovpålagtekjerneområder

Til tross for vissepositive utviklingstendenseri deler av det interkommunalesamarbeidet,
pregesfortsatt mangekompetansekrevendevelferdstjenesterav lite samarbeid.Det gjelder
samarbeidpå en rekke sentraleoppgavefeltinnenfor særlig helse- og sosialsektorenog
teknisk sektor. Samarbeid om nye lovpålagte kommunehelsetjenester,
kommuneoverlegefunksjonog forebyggendehelsetjenesterser ut til å ha kommetkorterei
Møreog Romsdalenni Trøndelagsfylkene.Samarbeidom sosialtjenesterinnenforNAV, rus
og psykiatri er også svært beskjedent.Det samme gjelder samarbeidom planlegging,
byggesak,oppmåling og øvrige tekniske tjenester. Det finnes også overraskendelite
samarbeidom administrativestøttefunksjonersomlønn, regnskap,fakturering,samtgenerell
økonomi- og forvaltningskompetansei kommunene.

Sterk fragmentering

Mye av dagenskommunesamarbeidi Møre og Romsdalpregesav fragmenteringi mange
lokale samarbeidsordningerpå kryss og tvers. Det er særlig tydelig for organiseringenav
brannvesenet flere stederi fylket, bl.a. rundt Molde og Ålesund.I Møre og Romsdalfinnes
det i dag ingen eksemplerpå helhetligeinterkommunalebrannvesensom er vanlig ellers i
landet.Kartleggingentyderpåat særligRomsdalpregesav et fragmentertsamarbeidsmønster.

Avpolitisering og svak tilrettelegging for politisk styring

Engjennomgangav dagensstyringsformertyderpåensterkdominansavorganisasjonsformer
somvektleggeradministrativframforpolitisk styringav detinterkommunalesamarbeidet.Det
er de administrativestyringsformenesom dominereri kombinasjonmed interkommunale
selskaper og aksjeselskapersom er egne rettssubjektermed egne styringsorganerutenfor
kommunene.Over 90 prosentav dagenssamarbeidsordningeri Møre og Romsdalmå sieså
væresvakttilrettelagtfor politisk styringav deninterkommunaleoppgaveløsningen.Bruk av
fellesfolkevalgtnemndforekommerytterstsjeldenog det finnesingensamkommuneri Møre
og Romsdal.De sisteåreneobserveresingenklar trendi retningav økt tilretteleggingfor mer
politisk styring av det interkommunalesamarbeidet, som i Trøndelagsfylkene.Dette bildet
kan endressomfølgeav pågåendevurderingerav framtidig organiseringinnenforbl.a. ROR
ogORKidé.

Fortsatt vippekommuner

I Møreog Romsdaler det vanskeligå identifisereen fast regioninndelingfor samarbeidom
lovpålagtevelferdstjenester,somoverlengertid harværtunderutvikling i Trøndelagsfylkene.
Mye av dagenssamarbeidhar karakter av praktisk pragmatiskshopping framfor brede
regionalefellesløsninger. Gjennomde sisteårenekan det ha skjeddviktige avklaringerav
enkeltkommunersgeografisketilhørighet,somfor Gjemnes.Kartleggingentyderlikevel påat
det fortsatt finnes flere kommunersom er i tvil om hvem de skal integreresegmot og stå
sammenmedi denvidereforvaltningsutvikling.Det kangjeldeflere kommuner bådenordog
sør i fylket og ikke minst i grenseområdenemellom Nordmøreog Romsdalog mellom
RomsdalogSunnmøre.

Lite kommunesamarbeidover fylkesgrensen

Kartleggingentyder på at den kommunaleintegrasjonenpå tvers av fylkesgrensener høyst
begrenset.Det registreresen viss integrasjonmellom utvalgtekommunerpå Nordmøreog
Orkdalsregionen.Det gjelder først og fremst Rindal kommune som er medlem i
Orkdalsregionenog som tjenestemessigog geografisk orienterer seg mot Orkdal som



- NIVI AnalyseAS

5

regionsenter.For øvrig er det funnetsværtfå interkommunaleordningermot Oppland,Sogn
ogFjordaneogandrefylker.

Godeerfaringer

Analyserav erfaringermedinterkommunaltsamarbeidi andrefylker tyderpåat kommunene
oppnårbetydeligegevinstergjennominterkommunalt samarbeid.Det gjelder små og store
kommunerog det gjelder bådetypiske distriktskommunerog kommuneri flerkommunale
byområder. Gjennom samarbeid oppnås som regel bredere og mindre sårbare
kompetansemiljøer,som oppfyller lovpålagtekrav og som i de fleste tilfeller yter tjenester
medhøyerekvalitet til innbyggerne.Erfaringenetyderogsåpå at størreog mer funksjonelle
enheterkan medførebedreressursbrukog betydeligøkonomiskinnsparing,særlig innenfor
administrativestøttefunksjonerog teknisk pregedeoppgaver.Det er grunn til å tro at dette
hovedbildetogsågjelderfor kommunenei Møreog Romsdal.

Prinsipielt betenkeligog praktisk vanskeligreformlinje

Analysertilsier samtidigat det etablerteinterkommunalesamarbeidetkanmedførebetydelige
styringsmessigeog demokratiskeutfordringer,særlig i de tilfeller der kommunenedeltar i
mangeulike ordninger i ulike geografiskeretninger. Interkommunaltsamarbeidmedfører
indirektedemokratiog bryter medsentraleprinsipperfor landetskommunesystem.Til dette
kommerat interkommunaltsamarbeidkanmedføretidkrevendeomstillingsprosesserog høye
prosesskostnaderi densamledeforvaltning.Foreliggendekartleggingtyderpåat detharvært
og er krevendeå lykkes medet langsiktigforpliktendesamarbeidom lovpålagtekommunale
kjerneoppgaverflerestederi Møreog Romsdal.

Kommunereform er varslet

Den nye Regjeringen har varslet en bred kommunereform med gjennomgang av
oppgavefordelingenog overføring av flere oppgavertil størreog mer robuste kommuner.
NIVIs analysertyder på at kommunenestår ved et forvaltningsskille, hvor de selv kan bli
utnevnttil forandringslederei denvidereforvaltningsutvikling.En kommunereformkanstille
krav til mer fellesskapom grunnleggendeveivalg og aktuelle kommunemodelleri Møre og
Romsdal.
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1 Metodisk tilnærming

1.1 Problemstillinger
Foreliggendeprosjektharomfattetfølgendeproblemstillinger:

1. En totalkartleggingav det formaliserteinterkommunalesamarbeidetfor alle fylkets 36
kommuner

2. En gjennomgangav status for oppfølging av samhandlingsreformenmed vekt på
organiseringav samarbeidetmot statenog etableringav interkommunaltsamarbeidom
kommunehelsetjenester

3. En kartleggingav samarbeidsmønsterinnenforNAV medvekt påstatensogkommunenes
geografiskeorganisering

4. Nærmere analyse av samarbeidets omfang, innhold og organisering, herunder
sammenlikningmotandrefylker hvor deter gjennomførttilsvarendekartlegginger

Fra oppdragsgiverble det vektlagt at kartleggingen for hele fylket skulle bygge på
kartleggingensomble gjennomførtfor ni kommuneri Romsdali 2011.Det ble ogsåvektlagt
at kartleggingenskal danne grunnlag for et videre arbeid med utfordringer, veivalg og
alternativeforvaltningsretningerfor kommunenei Møreog Romsdal.

1.2 Definisjon av interkommunalt samarbeid
Kartleggingenhar skjedd med bruk av sammemetodikk som NIVI har brukt i tidligere
kartleggingeri Sør-Trøndelag(2009 og 2013), Nord-Trøndelag(2008 og 2012), Nordland
(2010)og ni kommuneri Romsdal(2011).Kartleggingenhar skjedd medutgangspunkti en
definisjonav interkommunaltsamarbeidderfølgendetypersamarbeidregnesmed:

� Alle formelle ordninger med en organisatoriskoverbygningdvs. IKS, AS, styre etter
kommunelovens § 27 og vertskommune med felles folkevalgt nemnd etter
kommunelovens§ 28c

� Alle formelle ordningerutenorganisatoriskoverbygningdvs. vertskommuneavtaleretter
kommunelovens§ 28bogavtalebasertkjøp ogsalgav tjenestermellomkommunene

Følgendetypersamarbeider i utgangspunktetikke omfattetav foreliggendekartlegging:

� Selskapermedbegrensetansvar(BA)
� Stiftelser
� Medlemsbaserteforeninger
� Fagnettverkogdiskusjonsfora
� Midlertidigeoguformelleprosjekterog fellesaktivitetermellomkommunene
� Samarbeidsordningerderstatenellerprivateaktørererdominerendedeltakere
� Nasjonalenettverkeller prosjekterav typen effektivitetsnettverkene,kvalitetskommuner

etc.

1.3 Tilpasninger og gjennomføring
En hovedregeler at kartleggingenkun omfatter samarbeidmellom kommuner dvs. der
kommuneneer hovedaktører. Når det gjelder selskaper,er hovedregelenat selskapermed
over50prosentsamletkommunaleierandel(direkteeller indirekte)regnesmed.

I foreliggendekartlegginger detmednoenfå unntakvalgt å utelateselskapermedbegrenset
ansvar,såkalteBA, og deter heller ikke tatt medstiftelserog medlemsbaserteforeninger.Det
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gjelder med noen får unntak, bl.a. ved at Driftsassistansenfor vann og avløp i Møre og
Romsdal,friluftsrådeneogkrisesentreneer medregneti kartleggingen.

For alle interkommunaleordningersom tilfredsstiller definisjonenble det satt som mål å
registrerefølgende:

� Navnpåsamarbeidstiltaket
� Deltakendekommuner
� Etableringsår
� Samarbeidetsformål og innholdmedvektpåhvilke tjenestersomytes
� Kjennetegnvedpolitisk ogadministrativ organisering
� Juridisktilknytningsform
� Hvemsomer leverandørkommune/vertskommune

I kartleggingenerdetbrukt enrekkekilder, herundersærligfølgende:

� Tidligere kartleggingergjennomførtav NIVI , herunderkartleggingenfor ni kommuneri
Romsdal i 2011ognabofylketSør-Trøndelagfra 2013

� Opplysningerfra Brønnøysund,inkludert informasjonfra søkemotorersom purehelp.no
ogproff.no

� Eierskapsmeldingerfra enkeltkommuner, bl.a.KristiansundogSunndal
� Kommuneneshjemmesiderog egnehjemmesider for etablertesamarbeidsordninger
� Personligkontaktmedregionrådssekretærer,rådmennogannetfagpersonelli kommunene
� Fagpersonelli fylkeskommunen,hosfylkesmannenog i øvrigstatligforvaltning

NIVI har foretatt en omfattende sporing av innholdsinformasjon og etterkontroll av
opplysningersom er innhentetfra ulike kilder. Foreliggendekartleggingsfilerhar vært til
etterkontroll i samtlige 36 kommuner ved rådmannen.Regionrådenesorganiseringog
samarbeidsordningeneunderregionrådeneer gjennomgått av regionrådenessekretariat.

Fra tidligere kartleggingerer det erfart at innholdsmessigesammenlikningermellom fylker,
delregionerog kommunerkrever nøyedokumentasjonav den enkelteordning. Det er også
svært viktig å vurdere hva som skal regnesog telles med som en egen interkommunal
ordning.

Det er viktig å væreklar overat NIVIs definisjonikke bareomfatterordningermedsærskilte
styringsløsninger,men ogsårent avtalebasertsamarbeiduten noen form for organisatorisk
overbygning.Begrunnelsen for å regnekjøp og salgav tjenestersomen del av det formelle
samarbeideteratenslik organiseringkanværeav formell langsiktigkarakter.Kjøp ogsalgav
tjenesterkani prinsippetomfattealle kommunaleoppgavefelt.Det gjelderogsåsamarbeidom
lovpålagteoppgaver,selv om offentlig myndighetsutøvelseda somen hovedregelmå skje i
regiav denenkeltekommune.

I NIVIs kartleggingsmetodikkligger at vi teller bådesåkaltestyringsmessigeparaplyerog
underliggende samarbeidsområder som egne ordninger. Et regionråd teller som én
samarbeidsordning.I tillegg telles underliggendesamarbeid,f.eks. om energiplanereller en
kystsoneplansomegneordninger,forutsattat dettesamarbeideter av permanentkaraktermed
en selvstendigfinansieringog organisering.Tilsvarendeteller en samkommunesom flere
ordningeralt etterhvor mangeoppgaveområderog resultatenhetersomer lagt inn underdet
fellessamkommunestyretog samkommuneadministrasjonen.Sammetilnærmingog tellemåte
kommer til anvendelseved vurdering av flere oppgavefelt som kan være lagt til en
vertskommunenemndelleret lokalmedisinsksenter.Et IKT-samarbeidkanogsåbeståav flere
organisatoriskeenheter,f.eks. ved at strategiskeog driftsmessigeoppgaverer skilt i to
organisasjoner.
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Faglig skjønnkrevesfor å avgjørehva som skal telle som selvstendigeordninger.I NIVIs
vurdereringerer det lagt vekt på om ordningen gjelder en lovpålagt oppgave og om
samarbeideter gitt en særskilt administrativ eller politisk organisering innenfor den
styringsmessigeparaplyen.I vurderingenevektleggesogså om oppgavenhar en enhetlig
karaktersomtjenesteeller somfagområde,herunderom deter vanlig å organisereoppgaven
somenselvstendigsamarbeidsordningi andrekommuner.

1.4 Erfaringer fra kartleggingen
Fra kartleggingen i Møre og Romsdal er det høstet samme viktige erfaringer som i
Trøndelagsfylkene:

� Det registrereslav bevissthetom juridiske tilknytningsformerog behovfor klargjøringav
foreliggende regelverk om interkommunalt samarbeid.Det gjelder særlig det nye
vertskommuneregelverketsom kom inn i kommuneloven i 2007, samarbeidetter
kommunelovens§ 27 ogbrukav IKS pålovpålagtevelferdsområder.

� Samhandlingsreformenog NAV reiser særskilte utfordringer knyttet til styring og
reguleringav interkommunaltsamarbeidderogsåstatenerenformell avtalepart

� Kartleggingen medfører i noen tilfeller tvil om kommunene har valgt rett
hjemmelsgrunnlagfor samarbeidetog om inngåtteavtalerer i tråd medkommunelovens
formellekrav

� Det ser ut til at kommuneneikke følger kommunelovenskrav om at inngåelseav
vertskommunesamarbeidetterkommunelovenskalrapporterestil Fylkesmannen

� Bruk av eierskapsmeldingerser ut til å ha kommet kort også i Møre og Romsdal.
Kartleggingentyderpåat sværtfå avkommuneneharoppdaterteeierskapsmeldinger.

1.5 Rapportering
Fra prosjektetforeligger foreliggendesluttrapportsom er tilgjengelig via Fylkesmanneni
Møre og Romsdal og KS sine hjemmesider.Alle NIVIs rapporter legges også ut på
www.nivi.no etteroffentliggjøring. NIVI har for øvrig presentertresultaterog hovedfunnfra
kartleggingenpåKS høstkonferansei Ålesund1.november2013.
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2 Statusfor interkommunalt samarbeid

2.1 Omfang og geografisknivåfordeling
I kartleggingener det registrertat kommunenei Møre og Romsdaldeltar i til sammen255
forskjellige formelle interkommunalesamarbeidsordninger.Dette tallet innbefatter alle
regionråd, øvrige interkommunalestyrer, interkommunaleselskaper,aksjeselskaperog
avtalebasertsamarbeidderkommuneneer hovedaktører.

I tabellen nedenfor er den geografiske hovedstrukturenbeskrevet nærmere.Tabellen
framkommerved at ordningeneer fordelt på tre hovedgrupperhhv. ordningerpå lokalt nivå,
ordningerpåregionrådsnivåogordningerpåhøyeregeografisknivå.

Ordningerpålokalt nivå gjeldertypisk kjøp og salgav tjenestermellomto kommuner,i noen
tilfeller flerekommuner.

Ordningerpå regionrådsnivådekkeralle ordningerder et flertall av kommuneneinnenfor
regionrådenesnedslagsfeltdeltar.Det er utvist skjønni vurderingenav hva somregnessom
regionaleordninger.PåSunnmøreer ordningerhvor et klart flertall av kommunenepå hhv.
Søre Sunnmøre(syv kommuner) og Nordre Sunnmøre(12 kommuner inkl. Sandøyog
Vestnes)klassifisertsomregionaleordninger.KommunenepåSøreSunnmørehaddefram til
2011et egetregionråd,mener i dagen del av Sunnmøreregionråd. Sunnmøreregionråder
for øvrig landetsstørsteregionrådmålt i antall kommuner. Regionrådetdekker19 kommuner
inkl. Sandøyog Vestnesi Romsdal.

Ordninger på høyere geografisk nivå omfatter ordninger som kan ha mange
deltakerkommuner,ofte organisertpå fylkesnivåeller på tversav grensenefor regionrådene.
Også ordninger på tvers av fylkesgrensenemot Sogn og Fjordane,Oppland eller Sør-
Trøndelagregnessomregelsomordningerpåhøyeregeografisknivå.

Av tabellenframgårat 62 prosentav ordningeneer lokaleordningerdertypisk 2-3 kommuner
deltar i samarbeidet.Ordninger på regionrådsnivåutgjør 24 prosent, mens ordninger på
høyeregeografisknivå utgjør14 prosentav alleordninger.

Tabell2.1Forekomstav formelleinterkommunalesamarbeidsordningerpå ulikegeografiske
nivåer i MøreogRomsdal2013

Av de 255 ordningene er det registrert flest på Sunnmørehvor vi har funnet 96
interkommunaleordninger.DeretterfølgerRomsdalmed63 formelleordningerog Nordmøre
med58 ordninger.Resterende38 ordningerer etablertpåhøyeregeografisknivå eller påtvers
av fylkesgrensene.Ordningersom krysserfylkesgrenseneer mestutbredtpå Nordmøre,jf.
nærmereomtalei kap.2.6.

Antallordninger Prosent

Lokaleog bilateraleordninger 157 62

Ordningerpå regionrådsnivå 62 24

Ordningerpå høyeregeografisknivå 36 14
Sum 255 100

Geografisknivå
Møre ogRomsdal2013
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2.2 Antall ordninger pr kommune i Møre ogRomsdal
I Møreog Romsdalvarierer antall formelleordningerpr kommunefra 23 for Sykkylventil 55
ordninger for Molde, jf. tabellen nedenfor. Flest ordninger er registrert for Molde som
kommerut meddetdetnesthøyesteantalletordningersomer kartlagtav NIVI. I 2012ble det
registrert 56 ordninger for Namsos i Nord-Trøndelag.Også Fræna, Eide, Ålesund og
Kristiansund deltar i et omfattende samarbeidmed sine nabokommuner,målt i antall
ordninger.

I andreendenav tabellenfinnervi Sykkylvenog StrandapåIndreSunnmøre,Vanylvenlengst
sørmot Sognog Fjordaneog øykommunenSmøla. Dissekommunenehar vissefellestrekk
knyttettil perifer geografiskposisjonog til delsstoravstandtil regionalesentra.

Nærmereanalysetilsier at omfangetpå dagenssamarbeider størsti Romsdal,målt i antall
samarbeidsordningerpr kommune,jf. tabellennedenfor.I tabellener 38 fylkesdekkendeog
grenseoverskridendeordningerikke medregnet.

Tabell 2.2 Forekomstav formelle interkommunalesamarbeidsordningerinnenfor fylketstre
hovedregioner

Det kan nevnesat ca. halvpartenav samarbeidsordningenesom er registrertpå Sunnmøre
gjelderkommunenepåNordreSunnmøre,mensca.entredjedelknyttersegtil to eller flereav
desyv kommunenepå SøreSunnmøre.Resterendeordningerer fellesordningerder alle eller
tilnærmetalle kommunenepåSunnmøredeltar,medtillegg av noenfå ordningersomkrysser
fylkesgrensenmotSognog Fjordane.

Region
Antall

kommuner
Antall

ordninger
Veidsnittpr
kommune

Romsdal 8 63 45
Nordmøre 10 58 39
Sunnmøre 18 96 37
Sum 36 217 39
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Tabell2.3 Antall formellesamarbeidsordningerpr. kommunei Møreog Romsdali 2013
fordelt ettergeografisknivå.Kilde: NIVI

Av tabellenovenfor framgårat strukturenpå samarbeidetvarierermye mellom kommunene.
Det gjeldersærligdeltakelsen i lokaleog renebilateraleordninger, derdeter registrertkun tre
lokale ordningerfor Sykkylven mot hele 25 for Molde. Det er ogsåbetydeligvariasjoni
deltakelseni regionaleordninger,varierendefra ni for Sunndaltil 23 for Herøyog Ørskog.
Ogsådeltakelseni ordningerpå høyeregeografisknivå variererbetydelig,fra fem ordninger
for kommunenepåIndreSunnmøretil 19 for Kristiansund.

Et gjennomgåendetrekk er at de kommunersom samletsett deltar i flest ordningerdeltar i
omfattendesamarbeidpå alle geografiskenivåer. Det er typisk for særligMolde, Eide og
Fræna,delvisogsåÅlesund,Kristiansund,AukraogSandøy.

Nr Kommune Høyerenivå Regionaltnivå Lokaltnivå Sum2013
1 Molde 13 17 25 55
2 Fræna 13 14 23 50
3 Eide 14 12 23 49
4 Ålesund 8 22 19 49
5 Kristiansund 19 10 19 48
6 Aukra 12 14 20 46
7 Sandøy 10 19 16 45
8 Midsund 9 19 16 44
9 Nesset 15 16 12 43
10 Gjemnes 15 14 12 41
11 Haram 6 20 15 41
12 Sande 7 22 12 41
13 Ulstein 10 19 12 41
14 Averøy 15 10 15 40
15 Surnadal 16 11 13 40
16 Halsa 14 11 14 39
17 Hareid 10 18 11 39
18 Sunndal 17 9 13 39
19 Herøy 7 23 9 39
20 Norddal 7 22 9 38
21 Rindal 16 11 11 38
22 Ørskog 5 23 9 37
23 Skodje 5 22 9 36
24 Stordal 5 21 10 36
25 Vestnes 9 20 7 36
26 Volda 7 22 7 36
27 Aure 15 11 10 36
28 Giske 8 20 7 35
29 Tingvoll 13 11 11 35
30 Rauma 15 14 5 34
31 Sula 6 20 8 34
32 Ørsta 7 20 6 33
33 Smøla 14 11 8 33
34 Vanylven 7 17 8 32
35 Stranda 5 17 4 26
36 Sykkylven 5 15 3 23
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Det lokale samarbeidsmønsteretpregesav at særlig de tre byene,men ogsåandre store
kommuner ivaretar avlastningsfunksjonerfor bestemtenabokommuner.Det kan gjelde
Ålesund i forhold Giske og andrenærenabokommuner,Molde i forhold til Midsund og
Aukra,Kristiansundi forhold til Averøyog Gjemnes,samtHarami forhold til Sandøy.Vi ser
også at noen kan ha sine favorittkommunermed hensyn til hvem de utvikler bilateralt
samarbeidmed. Det gjelder Frænaog Eide, Ørsta og Volda, de fire kommuneneSkodje,
Ørskog,Stordalog Norddalog delvis de tre kommuneneSurnadal,Halsaog Rindal. I disse
tilfellene kan vi snakkeom subregionerfor tjenestesamarbeid,der det etablertesamarbeidet
omfatterlovpålagtekjerneoppgaver.

I flere delerav fylket finnesogsåeksemplerpå at det bilateralesamarbeidetkan væresvakt
utviklet mellom nærenabokommuner.Det gjelder særlig kommuneneVestnesog Rauma,
menogsåkommunersomSykkylven/Stranda, Ulstein/Hareid,Herøy/Sande,Sande/Vanylven
ogAure/Smøla.

Blant fylkets minste kommuner finner vi betydelig variasjon i samarbeidsmønsteret,fra
Vanylvenog Smølamed32-33 ordningertil MidsundogSandøymed44-45 ordninger.

En nærmereanalysetyder ikke på systematiskvariasjon i omfangetpå samarbeidetetter
kommunestørrelsemålt i innbyggertall,jf. figurennedenfor.Forutenat fylketstre størstebyer
og viktigste regionsentraalle ligger høyt medrundt 50 ordningerserdet ut til å væreandre
årsakerenn innbyggertallsom forklarer omfangetpå samarbeidet.Kommunensgeografiske
plassering,regiontilhørighet,regionrådetsrolle og ikke minst kommunenesholdning til
interkommunalt samarbeid,er antakelig viktigere årsaker. Også økonomisk situasjon,
rekrutteringsproblemerog ikke minst de regionaleaktørenesopptredenkan væreviktig for å
forklaredetetablertesamarbeidsmønsteret.

Figur 2.1 Antall formellesamarbeidsordningerpr. kommunei MøreogRomsdali 2013.
Kommunenerangertetterinnbyggertall.Kilde: NIVI
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2.3 Sammenlikningmot andre fylker
NIVI har i løpetav 2012og 2013gjennomførtkartlegginger av formalisertinterkommunalt
samarbeidi alle 84 kommuneri Midt-Norge. Kartleggingenei Nord-Trøndelag(2012) Sør-
Trøndelag (2013) er gjennomført etter tilnærmet samme definisjon av interkommunalt
samarbeidsomer beskrevetfor Møreog Romsdal.I 2010ble det gjennomførten tilsvarende
kartleggingfor 44 kommuneri Nordland.

I Midt-Norgevariereromfangetpåsamarbeidetmålt i antall formelleordningerpr. kommune
fra 23 for Sykkylventil 56ordningerfor Namsos.Gjennomsnittligantallsamarbeidsordninger
pr. kommune(veid) ligger på 35 i Sør-Trøndelag(2013) mot tilsvarende 39 for Møre og
Romsdal(2013)ogNord-Trøndelag(2012).

Strukturenpå det interkommunalesamarbeideti Møre og Romsdalhar likhetstrekk med
samarbeidsstrukturensomble beskrevetfor Nordlandi 2010.Vi serenklar overvektav lokale
ordninger,betydelig færre ordningerpå regionrådsnivåog relativt få ordninger på høyere
geografisknivå. Det sammehovedmønstereter ogsåbeskreveti densistekartleggingenfor
Sør-Trøndelag(2013), men det ble der observerten betydelig vekst i antall ordninger på
høyeregeografisknivå, jf. figurennedenfor.

Andelenordningerpåregionrådsnivåligger påsammenivå i alle kartlagtefylker, medunntak
for Nord-Trøndelag,der halvpartenav alle ordningeneer utviklet på regionrådsnivå.I Nord-
Trøndelag har regionrådene og de to samkommuneneinitiert svært mye av det
interkommunalesamarbeidet. Resultatet er at tilnærmet alt samarbeidom kommunal
administrasjonogvelferdstjenesterskjer mellomfastepartnerepåregionaltnivå.

Dominansav lokale og bilateraleordningeri Møre og Romsdalkan forklaresmedat alle de
tre regionrådenehar mange deltakerkommuner,hvor det kan være naturlig å dele opp
samarbeideti subregionaleog bilaterale strukturer. Regionrådenehar dessutenikke hatt
sammesterke fokus på utvikling av tjenestesamarbeidsom i Nord-Trøndelag, inkludert
VærnesregionenpågrensenmellomNord- og Sør-Trøndelag.Det er ogsåenvisstradisjonfor
samarbeidpå tversav grensenefor regionrådenei Møre og Romsdal.Det sistegjenspeilesi
samarbeidsmønsteretfor flere enkeltkommunersom Sandøy,Midsund, Vestnes,Gjemnes,
EideogRindal.
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Figur 2.2Andelformellesamarbeidsordningerpåulike geografiskenivåeri Møreog
Romsdal,Sør-Trøndelag,Nord-TrøndelagogNordland. Prosent.Kilde: NIVI

Heller ikke tallmaterialet for 84 kommuner i hele Midt-Norge, tyder på systematiske
forskjelleri omfangetpådetinterkommunalesamarbeidetetterkommunestørrelse, jf. tabellen
nedenfor.De veidegjennomsnittenetyderpå at de størstekommunenesamarbeidernoemer
enn de minste, men forskjelleneer småog det er først og fremst de interne forskjellenei
størrelsesgruppenesomer betydelige.

Det registreresmegetstore forskjeller i samarbeidsmønsteretfor f.eks. øykommunenLeka
med574 innbyggeresom er en del av et minimalistisk tjenestesamarbeidi Ytre Namdalog
Fosneskommunemed 669 innbyggeresom er en del av et omfattendetjenestesamarbeid
gjennomMidtre Namdalsamkommune.Tilsvarendeer detogsåstorevariasjonermellomsmå
kommunersomTydal (865 innb.) og Snillfjord (985 innb.) i Sør-Trøndelag,der Tydal er en
aktiv deltaker i et dynamisk tjenestesamarbeidi Værnesregionen,mensSnillfjord deltar i
Orkdalsregionensom ikke er blant de mestvelutvikledenår det gjelder tjenestesamarbeid.
Sammemønsterservi mellom småkommuneri Møre og Romsdal,illustrert ved at Sandøy
(1291 innb.) deltar i 45 formelle ordninger,mensVanylven (3336 innb.) og Smøla(2180
innb.)deltari 32-33.

Sammestorespredningfinner vi mellom storekommunerder Orkdal, Trondheimog delvis
Steinkjerdeltari betydeligfærreordningerenndeøvrigeregionhovedstedenerepresentertved
Ålesund,Molde,Kristiansund,Stjørdal,Levanger, VerdalogNamsos.
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Tabell2.4 Antall formellesamarbeidsordningeretterkommunestørrelsei Midt-Norge.
Veidegjennomsnitt.Kilde: NIVI

Tabell2.5 Antall formellesamarbeidsordningerpr. kommunei Sør-Trøndelagi 2013fordelt
ettergeografisknivå.Kilde: NIVI

Antallkom
Veidsnitt pr
kommune Min Max

Under2000 17 38 26(Agdenes) 44(Osen/Roan)
2000-4999 31 37 26(Meldal/Stranda)53(Overhalla)
5000-9999 23 36 23(Sykkylven) 50(Fræna)
10000ogover 13 41 25(Melhus) 56(Namsos)
Alle 84 37 23(Sykkylven) 56(Namsos)

Nr Kommune Høyerenivå Regionaltnivå Lokaltnivå Sum2013
1 Rissa 13 31 9 53
2 Bjugn 10 26 13 49
3 Ørland 10 24 13 47
4 Roan 11 27 6 44
5 Osen 21 18 5 44
6 Åfjord 10 26 7 43
7 Hitra 15 7 17 39
8 Røros 18 4 15 37
9 Frøya 13 7 16 36
10 Malvik 17 10 9 36
11 Tydal 16 17 2 35
12 Selbu 18 16 1 35
13 Holtålen 17 4 13 34
14 Snillfjord 13 8 11 32
15 Trondheim 15 4 13 32
16 Orkdal 14 12 5 31
17 Hemne 14 7 10 31
18 Rennebu 18 5 7 30
19 Klæbu 16 4 8 28
20 Skaun 12 11 5 28
21 Midtre Gauldal 16 4 7 27
22 Agdenes 13 9 4 26
23 Meldal 15 8 3 26
24 Melhus 13 4 8 25
25 Oppdal 18 0 7 25
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Tabell2.6 Antall formellesamarbeidsordningerpr. kommunei Nord-Trøndelagi 2012fordelt
ettergeografisknivå.Kilde: NIVI

2.4 Sektorvis gjennomgangav dagensordninger

2.4.1 Sektorfordeling
I defølgendedelkapitlerskalvi studeresamarbeidetsinnholdnærmere.Førstvisesforekomst
av interkommunaltsamarbeidpå ulike kommunalesektorområder.Dernestfølger en kort
beskrivelseav alle registrerte ordningersektorfor sektor.Gjennomgangenstartermedenkort
omtaleav regionrådenei fylket.

I figuren nedenforer alle registrertesamarbeidsordningerklassifisertetter sektortilhørighet,
hhv. grov og fin sektorfordeling. Den fine sektorinndelingener lagetav NIVI og leggestil
grunn for denmer detaljertegjennomgangen.Figureneviser hvor stor andelav ordningene
som tilhører de ulike sektorområdene,målt i prosent av alle registrerte ordninger.
Referansetallfra tilsvarendekartleggingi Sør-Trøndelagi 2009er tatt medi figurene.

I Møreog Romsdaler det registrertmestsamarbeidinnenforteknisksektorog minst innenfor
undervisning/oppvekst.Sektorfordelingener vesentlig forskjellig fra Sør-Trøndelagved at
samarbeidetinnenfor teknisksektorer mer utbredti Møre og Romsdalenni Sør-Trøndelag,
mensbildet ermotsattnårdetgjeldersærlighelse- og sosialtjenester,menogsåadministrative
funksjoner.Forskjellenei samarbeidets omfang innenfor teknisk sektor skyldesmer eller
mindre ene og alene at det er registrert uvanlig mange tilfeller av interkommunale
utbyggingsselskaperfor veier og broer, inkludert bompengeselskaperi Møre og Romsdaljf.
kap.2.4.8 nedenfor.Når det gjeldersamarbeidom helse- og sosialtjenester,forklaresmye av

Nr Kommune Høyerenivå Regionaltnivå Lokaltnivå Sum2012
1 Namsos 21 18 17 56
2 Overhalla 19 18 16 53
3 Fosnes 19 18 15 52
4 Namdalseid 18 18 15 51
5 Leksvik 17 22 7 46
6 Stjørdal 23 16 5 44
7 Verdal 19 23 2 44
8 Levanger 17 23 3 43
9 Grong 22 11 6 39
10 Namsskogan 19 11 7 37
11 Lierne 19 11 7 37
12 Meråker 15 15 6 36
13 Røyrvik 18 11 6 36
14 Steinkjer 19 7 8 34
15 Høylandet 18 11 5 34
16 Nærøy 18 9 7 34
17 Flatanger 17 10 6 33
18 Snåsa 18 10 5 33
19 Frosta 14 10 6 30
20 Verran 14 7 9 30
21 Vikna 15 9 6 30
22 Inderøy 15 7 7 29
23 Leka 15 9 3 27
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forskjellen i ulik tilnærmingtil samhandlingsreformenmellom de to fylker, jf. kap.2.4.4og
nærmeregjennomgangav kommunenestilpasningtil samhandlingsreformeni kap.3.

Figur 2.3 Grovsektorfordelingav registrertesamarbeidsordningeri MøreogRomsdalog
Sør-Trøndelag.2013.Prosent.Kilde: NIVI

Figur 2.4 Fin sektorfordelingav registrertesamarbeidsordningeri MøreogRomsdalog Sør-
Trøndelag.2013.Prosent.Kilde: NIVI
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2.4.2 Samarbeidom regionråd
Kommunenei Møreog Romsdaldeltari fire regionråd:

� Sunnmøreregionråd IKS som dekker 19 kommuner på Sunnmøreinkl. Vestnesog
Sandøyi Romsdal

� Romsdalregionrådsom omfatter åtte kommunerinkl. Vestnessom ogsåer medlemi
Sunnmøreregionrådog Eidesomogsåermedlemi ORKidé-samarbeidetpåNordmøre

� ORKidé-Ordfører og rådmannskollegietfor Nordmøre som omfatter 11 kommuner
inkludert Rindal somogsåer medlemi Orkdalsregionenog somnevntEide somogsåer
medlemi Romsdalregionråd

� OrkdalsregionenhvorRindaldeltarsammenmedni kommunerfra Sør-Trøndelag

I motsetningtil i Trøndelagsfylkeneer alle kommunenei Møre og Romsdaldeltakerei
regionråd.KommuneneVestnes,Eide og Rindal er dobbeltmedlemmeri to regionråd.Det
forekommerflere stederi landet,bl.a. i grenseområdetmellom Sør- og Nord-Trøndelag, jf.
kartillustrasjonenenedenfor.

SunnmøreregionrådIKS harsin bakgrunni det tidligereÅlesundregionensUtviklingsselskap
IKS (ÅRU) som nylig har byttet navn og blitt utvidet med flere medlemskommuner.Det
tidligereSøreSunnmøreRegionråder nedlagtog alle de syv kommunenepå SøreSunnmøre
er i dagmedeierei SunnmøreregionrådIKS, som er landetsstørsteregionrådmålt i antall
medlemskommuner.Den siste innmeldingenav fire nye kommunerskjeddefra 1.1.2011
(Hareid,Ulstein,Herøyog Sande).Regionenhar146.609innbyggerepr. 1.1.2013.

Sunnmøreregionrådharsommålsettingå bidratil enpositiv utvikling i medlemskommunene
og i regionensamlet.Rådetsviktigste oppgaverer å skapearenaerfor samhandling, initiere
og drive regionale utviklingsprosjekterog arbeide for regional utvikling og regionale
rammebetingelser.Selskapethar et representantskapmed 19 ordførereog et styre med fem
ordførereog to rådmenn. Administrasjonen bestårav 5,2 årsverk, hvorav2 fasteårsverkog
3,2årsverksomprosjektstillingerfor hhv.skole- ogbarnehageutvikling,energieffektivisering,
kompetanseløftbarnevern(20prosent) og lokalsamfunnsutviklingi kommunene(LUK).

Romsdalregionråd(ROR) ble etablerti 1996 og har i dag åtte medlemskommuneretterat
Eide kommune meldte seg inn i 2012. Sandøy kommune, som historisk sett er en
romsdalskommune,var i enkort periodemedlemav ROR,mener i dagmedlemav Sunnmøre
regionråd.Gjemneskommunehar i lengre tid vært såkaltassosiert medlemav ROR, med
tilgang til møterog prosjekteri regionrådet.Denneordningenhar opphørtog Gjemneser i
dagkun medlemi ORKidé-samarbeidet.ROR dekkeren regionmed 61.417 innbyggerepr.
1.1.2013.For tiden pågåren vurdering av framtidig organisering av det interkommunale
samarbeideti ROR, inkludert regionrådetsrolle og framtidig politisk og administrativ
organisering.

ROR er i vedtektene definert som interesseorganisasjonmed formål å fremme
medlemskommunenesinteresseri fylkes- og rikssammenheng,samt ta opp sakerav felles
interesse hos medlemskommunene. I rådet sitter ordførere og rådmenn fra
deltakerkommunene.Fra rådet velges et styre med fem medlemmer,hvorav minst tre
ordførere.Rådmannkan velgestil styre.Styretbeståri dagav tre ordførereog to rådmenn.
Fastsekretariatmeddagliglederi 100prosentstilling eransattav styreti ROR.

ORKidé-Ordførerog rådmannskollegietfor Nordmøreble etablerti 1990og dekkeri dag11
kommuner på Nordmøre. Prioriterte samarbeidsområderskal være utdanning og kultur,
samferdsel, næringog kompetanseutvikling.De senereår har utvikling av interkommunalt
samarbeidhatthøyprioritet, bl.a. innenforIKT-området.Frænaog Nessetfra Romsdaldeltar
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i IKT-samarbeidetpå Nordmøreog er ikke en del av ROR-IKT. Regionenhar et samlet
innbyggertallpå61.480pr.1.1.2013.

ORKidé-samarbeideter organisertmedet kollegiumbeståendeav ordførereogrådmennog et
arbeidsutvalgsom bestårav fire ordførereog en rådmann.Arbeidsutvalgetutarbeideret
fireårig handlingsprogramsomvedtaspolitisk i kommuneneog i kollegiet. Arbeidsutvalget
utarbeiderogsået årlig arbeidsprogramsom godkjennesav kollegiet. Sekretariatkjøpesfra
NordmøreNæringsrådtilsvarendeca. 0,5årsverk(600timer).Prosjektledelseframskaffesved
frikjøp fra kommuneneog eksterne.Ogsåi ORKidé er det tatt initiativ til en vurderingav
alternativeutviklingsretningerog framtidig organiseringavdetregionalesamarbeidet.

Rindal kommunedeltar også i Orkdalsregionen,som er et nyetablert regionrådmed 10
medlemskommunerfra 2013.Orkdalsregionenavløserdentidligere Samarbeidskomiteenfor
Orkdalsregionenhvor Rindal ogsådeltok. Orkdalsregionenskal væreet samarbeidmedvekt
på typiskeutviklingsoppgaversomsamferdsel,næring,utdanning,reiseliv,FoU, informasjon
og offentlig virkemiddelbruk, men også tjenesteproduksjonog forvaltningsoppgaver.
Innbyggertalleti Orkdalsregionener 50.665pr. 1.1.2013.

Regionrådetbestår av ordfører, en representantfra opposisjonenog rådmann fra hver
kommune.Ordførerutøverstemmerettpå vegneav kommunen. Ordførerneutgjør styreetter
kommunelovens§27.Egetrådmannskollegiumer vedtektsfestet.Arbeidsutvalgvelgesfor to
år om gangen og består av leder, nestleder og inntil to andre ordførere. Leder av
Rådmannskollegiethar møte og talerett i arbeidsutvalget.Møte- og talerett har også
Fylkesmann,fylkesordførerog fylkesrådmanni Sør-Trøndelag,evt. representanterfor disse.
Samarbeidet skjer etterkonsensusprinsipp,medunntakfor vanlig flertallsvedtaki sakersom
gjelder tilsettinger, arbeidsgiveransvarog administrasjon.Et eget strategidokumentom
samarbeidet skal behandlesi kommunestyrenei sluttenav hvervalgperiode.Regionrådethar
fastsekretariatmeddagligledertilsatt av regionrådet.

I Møre og Romsdaler det ikke funnetandreregionrådsliknendeorganer,medunntakfor et
avgrensetpolitisk samarbeidgjennomByer i Midt-Norge,hvor Kristiansundkommunedeltar.
Byer i Midt-Norge ble startet i 2004 og er et regionalpolitisk samarbeidmellom ni
bykommuner,Kristiansund,Orkdal,Trondheim,Røros,Stjørdal,Levanger,Verdal,Steinkjer
og Namsos.Samarbeidetfølgesopp gjennommøtermellom ordførere,opposisjonsledereog
rådmenn. Samarbeidethar en styringsgruppebeståendeav ordførernei Trondheim,Steinkjer
ogKristiansund.Trondheimharsekretariatsfunksjonfor møtene.
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Figur 2.5 Regionrådi MøreogRomsdalpr. oktober2013

Figur 2.6 Regionrådogsamkommuneri Midt-Norge
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2.4.3 Samarbeidom administrasjon
Innenforadministrasjonogstøttetjenestererdetregistrert35 samarbeidsordninger,jf. oversikt
i tabellennedenfor.Ordningenekangrupperesi følgendeundergrupper,medantall registrerte
samarbeidsordningeri parentes:

� Arkiv (1)
� Revisjon(4)
� Kontrollutvalgssekretariat(4)
� Skatteinnkreving/kemnerfunksjon(6)
� Arbeidsgiverkontroll(3)
� Innkjøp(4)
� IKT (7)
� Regnskap(1)
� Gjeldsrådgivning (1)
� Advokattjenester(1)
� Andreadministrativefunksjoner(3)

Samarbeidom lovpålagtarkivfunksjonforegårgjennomIKA Møre og RomsdalIKS, somer
et interkommunaltselskapeid av 36 kommunermed tillegg av fylkeskommunen.Selskapet
harhovedkontori Ålesundmedca.10 ansatteog et avdelingskontori Kristiansund.Selskapet
ivaretarkommunenesog fylkeskommunensoppgaveri henholdtil arkivloven.

Innenforrevisjon finnesfire enheter,tre erorganisertsominterkommunaleselskapog ett med
styre etter kommunelovens §27. Organiseringen er litt spesiell i forhold til
regionrådsinndelingog vanligegeografiskeskiller mellomNordmøre,Romsdalog Sunnmøre.
DistriktsrevisjonNordmøreIKS dekkeråtte kommunerog dermedde fleste kommunerpå
Nordmøre.Kommunerevisjonsdistrikt2 Møre og Romsdaldekker ni kommunerinkludert
Eide, Gjemnesog Sunndal.I Kommunerevisjonsdistrikt3 Møre og RomsdalIKS inngår12
kommuner,alle rundt Ålesund og på Nordre Sunnmøre,inkludert Sandøyog Midsund i
Romsdal.SøreSunnmøreKommunerevisjonIKS dekkeralle de syv kommunenepå Søre
Sunnmøre(Hareid, Ulstein,Herøy, Sande,Vanylven,Volda,Ørsta).

Samarbeidetom sekretariatsfunksjonfor kontrollutvalgenei kommunenedekkesogsåav fire
organisasjonermed tilnærmet samme geografisk nedslagsfeltsom revisjonsselskapene.
Nordmøre kontrollutvalgssekretariatIKS, Kontrollutvalssekretariatetfor Romsdal og
Sunnmøre kontrollutvalssekretariat IKS, har alle samme eierkommuner som
revisjonsselskapene.Vest kontrollutvalssekretariat,som er organisertetter kommunelovens
§27,omfatterforutendesyv kommunenepå SøreSunnmøreogsåSeljeog Vågsøyi Sognog
Fjordane.Vest kontrollutvalssekretariater en av de ytterst får eksemplerpå formalisert
interkommunaltsamarbeidmot SognogFjordane,jf. oversikti kap.2.6.

Samarbeidom skatteinnkrevingomfatter fem eksemplerpå kommuner som har felles
skatteoppkrevereller kemnerfunksjon.Det gjelder Nordre SunnmøreKemnerkontorsom
dekkerÅlesund,Giske,Norddal,Sandøy,Stordalog Ørskog. I Romsdalhar hhv. Molde og
Vestnes og Fræna og Eide felles skatteoppkrever.På Nordmøre finner vi to felles
kemnerfunksjoner,hhv.NordmørekemnerkontorsomdekkerKristiansund,Averøy,Halsaog
Gjemnesog Kemnereni OrkdalsregionenhvorRindaldeltarmedseksandrekommuneri Sør-
Trøndelag. Et mer begrenset ordning på skatteområdet gjelder samarbeid om
eiendomsskattetakseringmellomAukra,Frænaog Sandøy.

Samarbeidetom arbeidsgiverkontrollomfatter tre interkommunaleorganisasjoner, som
dekker30 av fylkets 36 kommuner,alle unntattVanylven,Ørsta,Sykkylven,Vestnes,Nesset
og Surnadal. Den største enheten er Arbeidsgiverkontroll Sunnmøresom dekker 16
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kommuner inkludert Sandøyog Midsund i Romsdal.Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre
dekker11 kommunerinkl. Gjemnes,Eide og Rauma.Endelig dekkerArbeidsgiverkontroll
MoldenabokommuneneFrænaogAukra.

Samarbeidetom innkjøpdreiersegom fire generelleordningersomdekkeralle kommunenei
fylket. SøreSunnmøreInnkjøpssamarbeiddekkeralle desyv kommunenepåSøreSunnmøre,
InnkjøpssamarbeidetpåSunnmøredekker12 kommuner,Innkjøpssamarbeideti Romsdalfem
kommunerog Nordmøreinterkommunaleinnkjøpssamarbeid12 kommuner,inkludert Eide
og Fræna.I tillegg til disseordningeneer det ogsåetablertsamarbeidom innkjøp i andre
sammenhenger,bl.a.somdel av IKT-samarbeidet.

Samarbeidetom IKT i Møre og Romsdalhar vært gjennomen dynamisk og spennende
utvikling de aller sisteårene.Samarbeideter nå formaliserti fire geografiskeområdersom
omfattersamtligekommuneri fylket medunntakfor tre kommunerpå IndreSunnmøre,hhv.
Stordal,StrandaogSykkylven.

IKT-samarbeidetbestårav til sammensyv ordninger, hvorav IKT ORKidé er det eldsteog
mestomfattendesamarbeidet, bådegeografiskog innholdsmessig.IKT ORKidé dekker13
kommuner,samtligepå Nordmøremed tillegg av Frænaog Nesseti Romsdal.Frænahar
deltatt fra oppstartav samarbeideti 1997, Nessetfra 2004. Samarbeidetomfatter innkjøp,
opplæring,implementeringog drift av kommunenessentralenettverkog felles IKT-systemer.
Arbeidet er organisert med et styre etter kommuneloven, arbeidsutvalg,permanente
faggrupperog løpendeprosjekter.Sunndaler administrativ vertskommuneog Kristiansund
har ansvarfor felles driftssentral.Deltakelsenvariererfor de ulike deleneav samarbeidetog
deter valgt ulike vertskommunerfor ulike fellesløsninger.Framtidigstrategiog organisering
av IKT ORKidéerundervurdering.

I Romsdaler det nylig inngått avtaleom utvidet IKT-samarbeidgjennomROR-IKT, som
omfatterfem kommuner,Molde, Midsund,Aukra, Vestnesog Rauma. Løsningeninnebærer
et helhetligsamarbeidom strategi,planlegging,investeringog drift av felles infrastrukturog
fagprogrammer.Felles IKT-organisasjonmed overføring av personell til Molde som
vertskommuneskalskje fra 1.1.2014.I styre for ordningeninngårrådmenneneI ROR-IKT er
detlagtvekt påfellesorganiseringav strategiog drift. ROR-IKT vil hatil sammen20 årsverk
med daglig leder og tre avdelingslederefor hhv. prosjektog utvikling, IKT servicedeskog
driftsavdeling. Organiseringenomfatter et eget bestillerutvalg og faggrupper knyttet til
prosjektogutvikling.

På Sunnmørefinnes to regionale IKT-samarbeid,ett for alle de syv kommunerpå Søre
Sunnmøreog ett for åttekommunerrundt Ålesund,inkludert Ålesund,Sula,Giske,Haram,
Sandøy,Skodje,Ørskogog Norddal. I beggedelregioneneer IKT-samarbeidetorganiserti to
organisasjonersom innebæreren delt løsningfor strategiog drift. SøreSunnmøreIKT og
eKommuneSunnmøreutgjør strategi- og utviklingsdelen,mensIKT-drift SøreSunnmøreog
IKT-drift Sunnmøretar seg av drift av felles fagprogrammerog tekniske systemer.
Samarbeidetpå strategisknivåkom i gangi 2009i beggedelregioner.SøreSunnmøreIKT og
eKommune Sunnmøre er begge regulert med egne vedtekter. Arbeidet ledes av et
administrativtsammensattstyre (rådmennene)som ivaretarstrategi- og bestillerfunksjoner.
IKT-drift Sunnmøreer nylig etablertmed Ålesund som administrativvertskommune. Den
fellesdriftsavdelingener dimensjonertmedca. 25 fasteårsverk,hvorav15 fra Ålesundog ca.
10 fra samarbeidskommunene.En del av stillingene vil være utlokalisert i
deltakerkommunene. Hareid kommune er vertskommune for den tilsvarende felles
driftsenhetenpå Søre Sunnmøre.Driftsenhetener for tiden operativt med tre årsverk.
Vertskommuneavtaleskal inngåsog formell etableringer ventetå skjehøsten2013.
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Utoverde seksregionaleIKT-løsningenei Møre og Romsdal, er det registrertet lokalt IKT-
samarbeidmellom Aukra og Midsund som gjelder drift av en felles serversom brukesav
NAV.

At tre kommuneri Møre og Romsdalhar valgt å ståutenfordet regionaleIKT-samarbeidet
framstår som litt spesielt.Det gjelder særlig sett i lys av store digitale utfordringer for
kommuneneog en klar trend i retning av sterkereformaliseringav IKT-samarbeideti hele
Kommune-Norge. De tekniskeog fagligeintegrasjonsprosessene, herunderutvikling av bedre
digitale tjenestertil innbyggerne, må forventes å skyte fart de nærmesteårene. De tre
kommunenepå IndreSunnmøreer imidlertid ikke aleneom enslik posisjon,jf. situasjoneni
Sør-Trøndelaghvor Orkdalsregionentil trossfor omfattendeinnsats ikke harlykkesmedå bli
enigeom enregionalIKT-løsning.I Nord-Trøndelagharsamtligekommunerværtdeltakerei
regionaleIKT-løsningeroverlengertid, jf. kart medoversiktoverstatusfor IKT-samarbeidet
i Midt-Norgenedenfor.

Av de øvrigesamarbeidsordningeneinnenforadministrasjon,er det grunntil å merkesegat
detbareer funnetto kommunersomsamarbeiderom regnskap(Eideog Fræna)og ingensom
foreløpig samarbeiderom f.eks. felles lønnsfunksjonjf. nærmerevurderingav samarbeidet
omadministrativestøttefunksjoneri kap.2.5.

Det er funnet ett formalisertsamarbeidom advokattjenesteri Møre og Romsdalved at 10
kommuner har inngått vertskommuneavtalemed Team kommuneadvokati Ålesund.
Samarbeidetinnebærerat deter kommuneadvokateni Ålesundsomrepresentererkommunene
i barnevernssaker, inkludert tvistesaker,prosedyrerfor domstoleneog Fylkesnemndafor
sosialesaker.Samarbeidetinnebærerogsåløpenderådgivning, opplæringog kursaktivitet i
kommunene.Teamkommuneadvokati Ålesund representereret juridisk fagmiljø med bred
forvaltningsfagligkompetanse. Enhetener dimensjonertmeden kommuneadvokat, to andre
advokaterog enførstesekretær.

Tabell2.7 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforadministrasjonog støttetjenester i
Møreog Romsdal

1 IKAMøre ogRomsdalIKS 19 SøreSunnmøreInnkjøpssamarbeid
2 DistriktsrevisjonNordmøreIKS 20 InnkjøpssamarbeidetpåSunnmøre
3 Kommunerevisjonsdistrikt2 Møre ogRomsdal 21 Innkjøpssamarbeideti Romsdal
4 Kommunerevisjonsdistrikt3,MøreogRomsdalIKS 22 Nordmøreinterkommunaleinnkjøpssamarbeid
5 SøreSunnmøreKommunerevisjonIKS 23 SøreSunnmøreIKT
6 Vestkontrollutvalssekretariat 24 IKT-driftSøreSunnmøre
7 SunnmørekontrollutvalssekretariatIKS 25 eKommuneSunnmøre
8 Kontrollutvalssekretariatetfor Romsdal 26 IKT-driftSunnmøre
9 NordmørekontrollutvalgssekretariatIKS 27 ROR-IKT
10 NordreSunnmøreKemnerkontor 28 IKTORKidé
11 Kemnereni Orkdalsregion 29 IKT-samarbeidAukra-Midsund(NAV)
12 Nordmørekemnerkontor 30 FellesregnskapskontorEide-Fræna
13 SkatteoppkreverMolde-Vestnes 31 InterkommunalgjeldsrådgivningHareid
14 SkattogarbeidsgiveravgiftFræna-Eide 32 TeamkommuneadvokatÅlesund
15 EiendomsskattetakseringAukra,Fræna,Sandøy 33 InterkommunalskjenkekontrollSurnadal
16 ArbeidsgiverkontrollSunnmøre 34 TrollheimslabAS
17 Arbeidsgiverkontrollfor Nordmøre 35 Samarbeidom anbudvaskeriavtale4k
18 ArbeidsgiverkontrollMolde,Fræna,Aukra



- NIVI AnalyseAS

24

Figur 2.7Forekomstav helhetligIKT-samarbeidi Midt-Norge

2.4.4 Samarbeidom helse- og omsorgstjenester
Innenforhelse- og omsorger det registrert29 formelle samarbeidsordninger.Her inngårbl.a.
samarbeidom legevaktog nye typer kommunehelsetjenestersomvokserfram somfølge av
samhandlingsreformen.Dagensinterkommunalesamarbeidinnenfor helse og omsorg kan
sammenfattesi følgendeoversikt,medantallordningeri parentes:

� Interkommunaltsamhandlingskoordinator/-leder(2)
� Fellessamhandlingsenhet/ø-hjelpsavdeling(2)
� Regionalkreftkoordinator(1)
� Legevakt(7)
� Felleskommuneoverlegefunksjon(2)
� Fellesjordmortjeneste(2)
� Miljørettethelsevern(9)
� Kompetanse- og tjenesteutviklinghelseogomsorg(1)
� Rehabilitering(1)
� Legeskyssbåt(2)

I hele fylket er det kun registrertnoenfå eksemplerpå interkommunaltsamarbeidom nye
samhandlingstjenester.UnderSunnmøreregionrådog Romsdalregionrådsamarbeidesdetom
felles prosjektledelsefor å følge opp reformen.For øvrig er det foreløpig kun etablerten
interkommunalø-hjelpsavdelingi Kristiansundsom dekker fire kommuner,mensRindal,
Surnadal og Halsa deltar i Samhandlingsenheteni Orkdalsregionen(SiO). Felles ø-
hjelpsavdelingi Kristiansundernylig etablertmedto sengervedBarmanhaugenbofellesskap,
somskaløkestil femakutt- ogkorttidsplasseri løpetav høsten2013.
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SiO haransvarfor tjenesteutviklingog oppfølgingav samhandlingsreformeni 12 kommuner,
hvorav tre i Møre og Romsdalog ni i Sør-Trøndelag.SiO ved Orkdal sykehusble åpnet
31.12.2012medi førsteomgangenfellessengepostfor øyeblikkelighjelp, dimensjonertmed
syv senger.SiO er organisertetter kommunelovens§28c som innebæreren politisk nemnd
medrepresentasjonfra alle de12 kommunene.Denpolitiskenemndafikk fra oppstarthele27
politikere ettersomni kommunervelger to representanterhver, mens Orkdal, Skaun og
Surnadalvelgertre representanterhver.Selvom ogsåLegevakteni Orkdalsregionen(LiO) og
regional kreftkoordinatorstyringsmessiger en del av SiO, har størrelsenpå den politiske
nemndenværtet diskusjonstema.SiO har ogsåsomoppgaveå utredeen felles helseplanog
bl.a.enfelleskommuneoverlegefunksjonmedansvarfor samfunnsmedisin.

For øvrig er det gjennomførtutredningav samarbeidom fellesø-hjelpsfunksjoni tilknytning
til Legevakteni Ålesund,jf . nærmereomtalei kap.3.

Det skal ogsånevnesat Sunndalkommunehar etablertSunndalDMS i et samarbeidmed
HelseMøre og Romsdal.NabokommuneneNesset,Tingvoll og Surnadalvar invitert med i
forprosjektog hovedprosjekt, menalle takketnei til formalisertsamarbeid.I SunndalDMS er
det etablert tilbud med spesialiserfra helseforetaketved hørselssentral,blodtappestasjon,
røntgenog ortopedi. Tilbudet organiseresfra helseforetaketsom kaller inn pasienterfra
nabokommunenesombornærmereSunndalennMoldeogKristiansund.

I Møre og Romsdalfinnes det pr. dato ikke lokalmedisinskesentrapå linje med hva som
finnes flere stederi Trøndelagsfylkene,jf. oversiktskartmed etablertesamhandlingsenheter
nedenfor.

I Møre og Romsdalfinnes seks interkommunalelegevaktersom dekker 27 av fylkets 36
kommuner.I tillegg kommerLegevakteni Orkdalsregionen(LiO), hvor Rindal og Surnadal
deltar.LegevaktenpåSøreSunnmøredekkeralle kommunene,medunntakfor Vanylvensom
ikke deltar i legevaktsamarbeid.Ålesund legevaktdekker syv kommuner(Ålesund, Sula,
Giske,Haram,Skodje,Ørskogog Stordal), dennyopprettedeMolde legevaktfire kommuner
(Molde, Fræna,Eide og Nesset),mensinterkommunallegevakti Kristiansundogsådekker
fire kommuner(Kristiansund, Gjemnes,Tingvoll og Averøy). I tillegg kommerto mindre
legevaktsamarbeidmellom Halsa,Aure og Smølaog tilsvarendemellom Midsund,Aukra og
Sandøy.

Dagens organisering tilsier at følgende syv kommuner ikke deltar i interkommunalt
legevaktsamarbeid,medinnbyggertall 1.1.2013i parentes:

� Vanylven(3336)
� Norddal(1739)
� Sykkylven(7673)
� Stranda(4610)
� Vestnes(6626)
� Rauma(7421)
� Sunndal(7205)

I Vestnesogantakeligogsåflereav deøvrige kommunenepågårdiskusjonerom tilslutning til
deregionalelegevaktene.I tilfelle Vestneser detaktueltmedtilslutning til Ålesundlegevakt,
evt. ogsåsamarbeidom øyeblikkelig hjelpfunksjon i tilknytning til legevakten.Nasjonalt
pågårdiskusjonom ønsketbefolkningsgrunnlagfor kommunalelegevakter,bl.a. for å sikre
god kvalitet og unngåbemanningsmessigsårbarhet.Med unntak for de lokale legevaktene
mellom Midsund, Aukra og Sandøy(6640 innbyggere)og mellom Halsa,Aure og Smøla
(7356innbyggere), haralle deøvrigeregionalelegevakteneet betydeligbefolkningsgrunnlag
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på mellom 35-77.000 innbyggere.Dekningsområdetfor Ålesund legevakt er størst med
77.592 innbyggere, LiO dekker 49.059, Molde 44.021, Søre Sunnmøre 43.742 og
Kristiansund35.455.

I Møre og Romsdaler det funnet to eksemplerpå felles kommuneoverlegefunksjon.Det
gjelder felles kommuneoverlegemellom Ørstaog Volda, samten løsningder Haramkjøper
kommuneoverlegefunksjonfra Ålesund kommune.Løsningenmellom Ørsta og Volda ble
etablerti 2013medVolda somvertskommune.Løsningenfor Haraminnebærerkjøp av en50
prosentstilling somkommuneoverlegeog en20 prosentstilling innenformiljørettethelsevern
fra TeamFolkehelseogvelferdi Ålesundkommune.

Det er for øvrig registrert ni andre interkommunalesamarbeidom miljørettet helseverni
fylket. De flesteav disseordningenehar sitt utspringi Kystlab AS somble etablertetteren
omorganiseringav næringsmiddeltilsyneti 2003.Molde,Kristiansundog 10 andrekommuner
i Romsdal og påNordmøreharover50 prosentav aksjenei KystlabAS. Selskapetsformål er
å selgelaboratorietjenester,konsulentog rådgivningtil offentlige og privateaktørerinnenfor
vann, næringsmidler, miljø mm. Selskapetselger tjenester innenfor fire hovedområder,
laboratorietjenester,miljørettet helsevern,trygg mat og fiskehelse/miljø. Kystlab har avtale
om gjennomføringav miljørettethelseverni sekskommuner(Sandøy,Nesset,Eide,Averøy,
AureogSmøla).

I fylket finner vi to eksemplerpå felles jordmortjeneste,en fellesløsningmellom Eide og
GjemnesogentilsvarendemellomUlsteinogHareid.

Det øvrigesamarbeidetbestårav SjustjernaHelseog omsorg,hvor alle syv kommunenepå
Søre Sunnmøredeltar. Sjustjerna Helse og omsorg er et bredt faglig samarbeid om
kompetanseutviklingog tjenesteutviklinginnenfor helse og omsorg inkl. oppfølging av
samhandlingsreformen.Samarbeidetinnebærerfastemøtermellom lederei helseog omsorg
ogkommuneoverlegenei regionen. Ledelseav ordningengårpåomgangmellom kommunene
ogkommunenespleiserpåfastsekretariati 20 prosentstilling (Volda).

Muritunet AS, somer et senterfor mestringog rehabiliteringi Norddalkommune,er eid av
Norddal kommune(18 prosent)og alle kommunenei Møre og Romsdal,fylkeskommunen,
Nasjonalforeningenfor folkehelseogdiverselag og foreninger.

I fylket er det funnet to eksemplerpå samarbeidom legeskyssbåt.Det gjelder i densåkalte
HAS-regionenmellom Halsa,Aure og Smølaog et tilsvarendesamarbeidmellom Midsund,
AukraogSandøy
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Figur 2.8Etablertesamhandlingsenheteri Trøndelag
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Tabell2.8 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforhelseogomsorgi MøreogRomsdal

2.4.5 Samarbeidom sosialtjenester
Samarbeidet om sosialtjenesteromfatter29ordningerinnenforfølgendeområder:

� Incestsenter(1)
� Krisesenter(4)
� Overgrepsmottak(2)
� Fellesbarneverntjenester(6)
� Øvrig barnevernsamarbeid/satsingmotbarnog unge(4)
� FellessamarbeidsavtaleNAV (2)
� Psykiatritilbud/psykiskhelse(4)
� Alkoholpolitisk handlingsplan(1)
� Arbeidsmarkedsbedrifterogandreordninger(5)

I Møre og Romsdalfinnes fem forskjellige enhetersom arbeidermed kriser og overgrepi
befolkningen. Ansvarsfordelingenog organiseringener under vurdering som følge av
nasjonalehandlingsplanerog vedtak om endret funksjonsfordeling.Kommunalt drevne
overgrepsmottak,somdeti dagfinnesto av og somdekkerhalvpartenav kommunene,blir en
del av spesialisthelsetjenesten.I dag dekkerOvergrepsmottaketi Ålesund15 kommunerpå
Sunnmøre,alle unntatt Hareid, Ørsta og Sandøy.Overgrepsmottaketi Kristiansunder et
samarbeidmellomtrekommuner,Kristiansund, Aure ogHalsa.

Tilbud om krisehjelpved vold og overgrepi nærerelasjonerer og vil trolig fortsattværeen
lovpålagt kommunal oppgave. I fylket finnes i dag tre krisesentresom dekker alle
kommunene.Krisesenter for Sunnmøre er et avtalebasertsamarbeidsom dekker 17
kommunerpåSunnmøre.KrisesenteretMolde og omegner et interkommunaltselskap(IKS)
somdekkeralle kommuneri Romsdalmedtillegg av Eide, Gjemnesog Sunndal. Nordmøre
KrisesenterIKS dekkersyv kommunerpå Nordmøre,mens Rindal deltar i Krisesenteretfor
Orkdalogomegn.

I tillegg kommerdet fylkesdekkendeStøttesentermot incestog seksuelleovergrep– Møreog
Romsdal(SMISOMR). SMISOble dannetmedutgangspunkti Krisesentereti Molde i 2002.
Formåleter å hjelpe,forebyggeog sprekunnskapom seksuelleovergrep.SMISO er formelt
sett en stiftelse der grunnkapitalenkommer fra kommunene,fylkeskommunenog staten.
Ålesundkommuneyter ikke driftstilskuddtil SMISO.

I Møreog Romsdalfinnesseksinterkommunalebarneverntjenester,alle organisertmedfelles
barnevernlederog myndighetsoverføringtil en vertskommune.Alle tjenesteneer etablert i
løpetav desistefem årene.Barneverntjenestenfor Kristiansundog Averøyble etablerti 2008
med Kristiansundsom administrativ vertskommune.Tjenestener dimensjonertmed 26,1

1 ProsjektlederSamhandlingsreformSunnmøre 15 FellesjordmortjenesteEide-Gjemnes
2 ProsjektlederSamhandlingsreformi ROR 16 FellesjordmorUlstein-Hareid
3 Samhandlingsenheteni Orkdalsregionen(SiO) 17 KystlabAS
4 Regionalkreftkoordinatori Orkdalsregionen 18 Miljørettet helsevernKystlab-Sandøy
5 Fellesø-hjelpsavdelingKristiansund,Averøy,Tingvoll,Gjemnes 19 Miljørettet helsevernKystlab-Nesset

6 Ålesundlegevakt 20 Miljørettet helsevernKystlab-Eide
7 LegevaktSøreSunnmøre 21 Miljørettet helsevernKystlab-Aure
8 LegevaktMolde 22 Miljørettet helsevernKystlab-Averøy
9 LegevaktsamarbeidMidsund,Aukra,Sandøy 23 Miljørettet helsevernKystlab-Smøla
10 Interkommunallegevaktfor Kr.sund,Gjemnes,TingvollogAverøy 24 Miljørettet helsevernSurnadal
11 FelleslegevaktHalsa,AureogSmøla 25 Miljørettet helsevernStryn-Vanylven
12 Legevakteni Orkdalsregionen(LIO) 26 Sjustjernahelseogomsorg
13 FelleskommuneoverlegeVolda-Ørsta 27 MuritunetAS
14 Kommuneoverlegeogmiljørettet helsevernÅlesund-Haram 28 FelleslegeskyssbåtMidsund,Aukra,Sandøy

29 FelleslegeskyssbåtHalsa,Aure,Smøla
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årsverk,hvorav24,2til saksbehandlereog 1,9 til merkantile funksjoner. Fire av stillingeneer
dedikert til Averøy som ogsådekkesmed en fast kontordagpr. uke. Samarbeidetkan bli
utvidetmedGjemneskommune.

For øvrig finnes to andre interkommunale barneverntjenester på Nordmøre.
Barneverntjenestenfor Surnadal,Halsa og Rindal ble etablert i 2010 med Surnadalsom
vertskommune.Tjenestener dimensjonertmed 11,2 årsverk, 9 til saksbehandlere,1,5
tiltaksstilling og 0,7 merkantil.Tjenestenhar en ukentlig fast kontordagi Halsaog Rindal.
Personelletrullerermellomkommunene.Barneverntjenestenfor Sunndal,Tingvoll og Nesset
ble etablert i 2011 med Sunndalsom vertskommune.Tjenestener dimensjonertmed 10
årsverk, 8,5 saksbehandlere,1 tiltaksstilling og 0,5 merkantil. Det praktiseresukentlig fast
kontordagi NessetogTingvoll.

Rundt Molde finnes en felles barneverntjenestesom nå dekker fire kommuner,Molde,
Midsund,Aukra og Eide. Molde og Midsundetablerteen felles tjeneste i 2009,Aukra kom
med fra 2011 og Eide i 2013.Molde er vertskommune.Tjenestener dimensjonertmed 27
årsverk,hvorav23,2 saksbehandlere,1,2tiltaksstilling og2,6merkantil.

PåSunnmørefinnesto interkommunalebarneverntjenester.Storfjordenbarnevernble etablert
i 2009 og dekker fire kommuner, Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Skodje er
vertskommune. Tjenesten er dimensjonert med 9 årsverk, 7,1 saksbehandlere,1,4
tiltaksstilling,0,5merkantil.Utetjenestedekkesetterbehov.

Endelig har kommunestyrenei Ørsta, Volda, Ulstein og Hareid nylig gjort vedtak om
etableringav SøreSunnmøreBarneverntjeneste. Tjenestenorganiseressomen administrativ
vertskommune, antakelig med Volda som vertskommune. Godkjenning av
vertskommuneavtalegjenstårog det er planlagtat tjenestenskal starteopp fra 1.1.2014.Det
legges opp til samlokalisering av stillinger i vertskommunen med base/kontor i
deltakerkommunene. Tjenesten er planlagt dimensjonert med ca.28 årsverk inklusiv
fagstillingerogmerkantilestillingerog vil haetbudsjettpåca.40 mill.kr.

Dagensorganiseringinnebærerat 20 av fylkets 36 kommunerdekkesav regionaletjenester
med en dimensjonering fra ca.10-30 årsverk.Det finnes dermed16 kommuneri Møre og
Romsdalsom ikke inngår i formalisert interkommunaltsamarbeidog som dermed løser
tjenestenpåegenhånd.Her inngårflere småkommunersomSandøy,Smøla,Sande,Gjemnes
og Vanylven, jf. dimensjoneringmålt i antall fagstillinger for alle kommunenei figuren
nedenfor.

Av kartetnedenforframgårat interkommunalorganiseringi brederegionalefellestjenesterer
det mest vanlige i Midt-Norge. I Trøndelager det med unntak for Verran kun de største
kommunenesom ikke deltar i interkommunaletjenester.I Sør-Trøndelagble det i 2009
gjennomførtet såkalt fylkesinitiativ fra Fylkesmannenfor utvidet samarbeidom barnevern.
Det ble foretatt felles utredningerog kommunenefikk skjønnsmidlertil omstilling til mer
robustetjenester.Fylkesinitiativet ledet til at 11 nye kommunergikk inn i størreog mer
robustebarneverntjenester.Det skal for øvrig nevnesat Værnesregionenbarneverntjenesteer
det enesteeksempletpå organiseringsomvertskommunemed felles folkevalgt nemnd.Alle
deøvrigeinterkommunalebarneverntjenesteri Midt-Norgeerorganisertetter enadministrativ
vertskommunemodell.

I tillegg til de interkommunale barneverntjenesteneer det registrert fire andre
samarbeidsordningersom retter segmot barn og unge.ROR Barnevernsom ble etablert i
2006er et faglig samarbeidmellom ledereog tilsatte i barneverneti syv kommuner(Molde,
Fræna,Aukra, Midsund, Vestnes,Rauma,Eide). Samarbeidetskjer gjennom forum for
barnevernledere,veiledningsgrupper,nabohjelp i enkeltsaker,kompetansehevinggjennom
småbarnsforumogkursdager,samttiltaksutvikling i samarbeidmedBuf-etat.
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Et tilsvarendefaglig samarbeider etablertgjennomKompetanseløftbarnog ungeSunnmøre
(Missionpossible),somer organisertmedegenprosjektlederunderSunnmøreregionråd.Fra
2010 ble det samarbeidet om utdanning- og kompetansetilbud for ansatte i
barneverntjenestene.I sistefasedreier samarbeidetsegom utvikling av bedresamhandling
mellomkommunene,Bufetat,politi oghelseforetak.

Mellom Ulstein og Hareider det registrertsamarbeidom forebyggendetiltak for å redusere
rusbruk,kriminalitet og risikoadferdhosbarnog unge(Tidlig intervensjonskule-heim-fritid),
samt et foreldreorientertintervensjonsprogram og en metodetil bruk i familier med barn
mellom3-12årmedadferdsvansker(Samarbeidom PMTO).

Samarbeidetom NAV dekkerkommunersomhar inngått felles samarbeidsavtaleifht. NAV
fylkesforvaltning. Det gjelder sekskommuner,henholdsvisFrænaog Eide, samt Ørskog,
Skodje,NorddalogStordalsominngåri enfellesorganiseringi NAV Storfjord.Samarbeidets
innhold ogstyringsløsningerernærmereomtalt i kap.4.

Dagenssamarbeidom rus og psykiatri, begrensersegtil et fåtall ordningersomi hovedsak
dreiersegom dagsentertilbudog enalkoholpolitisk handlingsplan.Ingenav ordningeneer av
nyeredato.Det indikererat samhandlingsreformenikke harmedførtmerkommunesamarbeid
for å styrkepsykiatritilbudetover for innbyggerne.Det kan nevnesat Halsainterkommunale
psykiatriskesenterer et interkommunaltselskapsomer eid av kommuneHalsaog Surnadal.
Selskapetyter tjenesteri form av langtidsboligerog hjem for personermed psykiatriske
lidelser,samtovergangsboligerogkorttidsplasser.

Kartleggingenomfatter tre arbeidsmarkedsbedrifterhvor vi kun har tatt medselskapermed
over 50 prosentsamletkommunaleierandel.I fylket finnes flere slike bedrifter, som f.eks.
VardeAS på Nordmøre.Mottakssentralfor trygghetsalarmeri Kristiansunder et samarbeid
mellom fem kommuner(Kristiansund, Averøy, Smøla,Sunndalog Fræna). Ordningeneer
administrertavbrannvaktavedKristiansundbrannvesen.
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Figur 2.9Antall fag- og tiltaksstillinger i interkommunaleog enhetskommunale
barneverntjenesteri Møreog Romsdali 2013.* Stillinger i dagenskommuner,iverksettes
1.1.2014.Kilde: Fylkesmanneni MøreogRomsdal

Figur 2.10Forekomstav fellesinterkommunalebarneverntjenesteri Midt-Norge
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Tabell2.9 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforsosialtjenesteri Møreog Romsdal

2.4.6 Samarbeidom undervisning og barnehage
Det formalisertesamarbeidetom undervisningog barnehagefordelersegpå30ordninger:

� Oppvekstkompetansesamarbeid(4)
� PP-tjeneste(9)
� RegionalPP-tjeneste(3)
� Voksenopplæring(5)
� Logoped(2)
� Grunnskoleundervisning/gjesteelever(3)
� Annet(4)

Utover samarbeidom kompetanseutviklingog PP-tjeneste, serdet ut til å værelite tradisjon
for samarbeid innenfor undervisning og barnehage. I fylket finnes fire brede
kompetansesamarbeidinnenfor oppvekstsektorensom dekker alle 36 kommunene. I
Sjustjerna oppvekstsamarbeidpå Søre Sunnmøredeltar alle syv kommunene.Innenfor
oppvekstsamarbeidetpå Nordre Sunnmøredeltar 12 kommuner,KunnskapsnettRomsdal
dekker ni kommuner inkludert Eide og Gjemnes, mens Nordmøre oppvekstsamarbeid
(NettverkNordmøre)dekkerresterendeni kommuner.

I fylket finnes ni interkommunalePP-tjenestersom dekker26 kommuner.Tjenesteneer av
ganskeulik størrelseog organisertpå forskjellig måte,noenmedstyreetterkommunelovens
§27,andresomadministrativtvertskommunesamarbeidetterkommunelovens§28b.De fleste
tjenesteneer gjennomgåendetjenester for førskole,grunnskole,videregåendeog voksne.I
tillegg kommer tre regionale PP-tjenester som er et regionalt samarbeid om
kompetanseutvikling og såkalte tyngdepunkttjenester. Bakgrunnen for de regionalePP-
tjenestenevar at statenbygdenedstatlige kompetansesentramedca.300stillinger i 2009.De
frigjorte stillingene skulle brukes til styrking av de kommunaleog interkommunalePP-
tjenestene.OrdningenmedregionalPP-tjenesteer underavvikling påNordreSunnmøre,hvor
flerekommunerharsagtoppavtalenomdeltakelse.

Det er registrertfem samarbeidsordningerom voksenopplæring,som alle har sitt utspringi
voksenopplæringssentrenei hhv. Ålesund og Molde. Med unntak for at Gjemneskjøper
tjenester fra voksenopplæringssentereti Molde, er det ikke registrert samarbeid om
voksenopplæringpåNordmøre.

Samarbeidom logopeder registrertmellom Molde og Midsundog mellom Frænaog Eide. I
fylket finnessværtfå gjesteeleveri grunnskolen.Frænakjøpergrunnskoleplasserfra enskole

1 Støttesentermot incestogseksuelleovergrep- MøreogRomsdal(SMISOMR) 16 Tidligintervensjonskule-heim-fritid(Ustein)
2 Overgrepsmottaketi Ålesund 17 Samarbeidom PMTO(Ulstein)
3 Overgrepsmottaketi Kr.sund 18 NAVFræna-Eide
4 NordmøreKrisesenterIKS 19 NAVStorfjord
5 KrisesenteretMoldeogomegnIKS 20 PsykiatrisamarbeidEide-Fræna
6 Krisesenterfor Sunnmøre 21 HalsainterkommunalepsykiatriskesenterIKS
7 Krisesenteretfor Orkdalogomegn 22 InterkommunaltdagsenterFræna-Eide
8 Barneverntjenestenfor Kr.sundogAverøy 23 InterkommunaltdagsenterVolda-Ørsta
9 Barneverntjenestenfor Surnadal,HalsaogRindal 24 AlkoholpolitiskhandlingsplanSøreSunnmøre
10 Barneverntjenestenfor Sunndal,TingvollogNesset 25 KjøpavavlastningstjenesterSandøy
11 Barneverntjenestenfor Molde,Midsund,AukraogEide 26 MottakssentraltrygghetsalarmerKr.sund
12 Storfjordenbarnevern 27 AsteroAS
13 SøreSunnmøreBarneverntjeneste 28 DragsundAsvoAS
14 RORBarnevern 29 TrollheimVekstAS
15 KompetanseløftbarnogungeSunnmøre(Missionpossible)
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somligger på Aukras fastlandsdel.Raumahar en avtalemedLesja,der noenfå eleversom
bor i Verma i Raumagår på Lesjaskogskole. Etter skolenedleggelsepå Fjørtoft i Haram
kommunei 2008harelevenefra Fjørtoft gåttpå Harøyskolei Sandøykommune.I skoleåret
2013-14 gjaldtdet8 elever.

Det øvrigesamarbeidetomfatterTøndergårdskoleog ressurssenter,somer eninterkommunal
spesialskole for barn og ungdomi alderen6-21 år med lærevansker.Skolener eid av syv
kommuneri Romsdal,medtillegg av Eideog Gjemnes.Tøndergårdskoleog ressurssenterer
organisertmedstyreetterkommunelovens§27.

Kommunene Haram, Sula og Sandøy har over lenger tid hatt avtale om felles
barnehagetilsyn.Tilsynet gjennomføresav et team sammensattav lederesom har tilsyn
meddebarnehagerdeselv ikke driver.

Nordmøreog Romsdalinterkommunaleopplæringskontorer et felles opplæringskontorfor
Molde og Kristiansundmedansvarfor lærekontrakteri kommunene. Kontoreter godkjentav
fylkeskommunen ved fylkesopplæringsnemndaog er det eneste eksemplet på et rent
interkommunaltopplæringskontor.Av de30 godkjenteopplæringskontorenei fylket eralle de
øvrigeflerfagligemeddeltakelsefra mangetypervirksomheterogbedrifter.

AV-senteretAS driver undervisningstjenesterpå nett og er eid Volda, Sykkylven og
Vanylven. AV-sentereteier NorskNettskuleAS og GlobalskulenAS med100prosent.

Tabell2.10Formalisertesamarbeidsordningerinnenforundervisningog barnehagei Møre
ogRomsdal

2.4.7 Samarbeidom landbruk og naturforvaltning
Samarbeidetom landbruk og naturforvaltning omfatter 27 ordninger innenfor følgende
områder:

� Felleslandbrukskontor/omfattendelandbrukssamarbeid(6)
� Samarbeidom skogbruk(2)
� Nasjonalparkstyre(3)
� Friluftsråd(2)
� Interkommunaleveterinærvaktdistrikter(13)
� Annet(1)

1 OppvekstkompetansesamarbeidpåNordreSunnmøre 16 RegionalPP-tjenestefor Nordmøre
2 Sjustjernaoppvekstsamarbeid 17 Salgavtjenesterfra MoldeVoksenopplæringssenter
3 Nordmøreoppvekstsamarbeid(NettverkNordmøre) 18 VoksenopplæringMolde-Aukra
4 KunnskapsnettRomsdal 19 VoksenopplæringFræna-Eide
5 PPTfor YtreNordmøre 20 VoksenopplæringÅlesund-Giske
6 PPTfor Surnadal,RindalogHalsa 21 VoksenopplæringÅlesund-Sula
7 PPTfor Sunndal,TingvollogNesset 22 LogopedsamarbeidMolde-Midsund
8 PPTfor Gjemnes,EideogFræna 23 LogopedsamarbeidFræna-Eide
9 PPTfor Aukra,MidsundogMolde 24 Kjøpavungdomsskoleplasserfra Aukra
10 StorfjordenPPT 25 Kjøpavgrunnskoleplasseri Lesja
11 PPTfor UlsteinogHareid 26 GjesteeleverHaram-Sandøy
12 PPTfor ØrstaogVolda 27 Tøndergårdskoleogressurssenter
13 PPTfor SandeogVanylven 28 FellesbarnehagetilsynHaram,Sula,Sandøy
14 RegionalPPTNordreSunnmøre 29 NordmøreogRomsdalinterkommunaleopplæringskontor
15 RegionalPP-tjenestefor Romsdalsregionen 30 AV-senteretAS
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Somi restenav Midt-Norgehardetværtlite dynamikki samarbeidetom landbrukstjenesteri
Møre og Romsdal.I fylket finnes tre felles landbrukskontorog tre liknendesamarbeidav
helhetlig karaktersom foreløpig ikke er formalisert med formell myndighetsoverføringog
navnsattsomfelleslandbrukskontor.

Søre SunnmøreLandbrukskontorIKS ble etablert i 1995 og dekker kommuneneHerøy,
Ulsteinog Hareid.Selskapetharansvarfor bådeforvaltningsoppgaverog utviklingsoppgaver,
inkludert. landbruk,skogbrukog viltforvaltning. Selskapethar fem ansatteog har inngått
avtaleom salgav skogbrukstjenestertil Sandekommune.Selskapeter detenesteeksempleti
Midt-Norge på organiseringav dennetypen tunge forvaltningsoppgavermed omfattende
lovforvaltningogmyndighetsutøvelsei et interkommunaltselskap.

NordreSunnmøreLandbrukskontordekkerfem kommuner(Ørskog,Stordal,Skodje,Sulaog
Ålesund)og er organisertetter kommunelovensbestemmelserom vertskommunesamarbeid
(utenpolitisk nemnd).Samarbeidethar omfattetfem kommunerfra 2008.Ørskogog Skodje
startetoppflereår før. Ørskoger vertskommuneog tjenestener dimensjonertmedtre årsverk
fordelt på fire personer.Til tjenestener det knyttet et rådmannsutvalgsom koordinerer
tjenesten.

Felles landbrukskontormellom Gjemnes og Kristiansund innebærerat Gjemnes selger
landbrukstjenestertil Kristiansund.En liknende løsningfinnes mellom Haramog Giske og
mellomHaramog Sandøy.Haramkommuneer vertskommuneog i praksisansvarligfor alle
forvaltningsoppgaver, inkludert forvalting av jordlov, konsesjonslov,tilskuddsordninger
innenforjord- ogskogbrukogviltforvaltning.

De kommunersomhar felleseller tilnærmetfelles landbrukskontoromfatter16 av fylkets 36
kommuner.Det betyr at 20 kommunerbaserersegpå enhetskommunaleløsninger.Bådede
lovpålagte forvaltningsoppgavene og ikke minst utviklingsoppgavene innenfor
landbrukssektorenkan stille krav til fagmiljøerog mulighetfor faglig spesialiseringsomkan
værevanskeligå tilfredsstille ut fra dagensorganisering.Kartetnedenforviserat samarbeidet
om landbrukstjenestermednoenviktige unntakharkommetkort i storedelerav Midt-Norge.
Unntakenegjelder i første rekke de to samkommunenei Nord-Trøndelagsom medfører
politisk styrtefellesløsningerfor bådemiljø og landbruk.

Dovrefjell nasjonalparkstyreer et samarbeidmellom Rauma,Nesset,Sunndalmedtillegg av
Oppdal, Dovre, Lesja, Folldal, Tynset og fire fylkeskommuner. Nasjonalparkstyreter et
forvaltningsorgan for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilgrensende
landskapsvernområderi kommunene.Trollheimenverneområdestyreer et samarbeidmellom
Rindal, Surnadal,Sunndal, Oppdal,Rennebuog Meldal, samtfylkeskommunenei Møre og
Romsdal og Sør-Trøndelag. Verneområdestyrethar ansvar for landskapsvernområder
Trollheimenog Innerdalen,samt to naturreservat. Nasjonalparkstyrefor Reinheimener et
samarbeidmellomNorddal,Rauma,Lesja,Lom,SkjåkogVåga, fylkeskommunenei Møreog
Romsdal og Oppland, samt Ottadalen villreinutvalg. Styret er forvaltningsorgan for
Reinheimennasjonalpark,sekslandskapsvernområderog ettnaturreservat.

Når det gjerder nasjonalparkstyrene,ble det innført en ny forvaltningsmodellfor større
verneområderfra 2009.Dennyemodelleninnebærerrepresentasjonfra berørtekommunerog
fylkeskommuner.Styretoppnevnesav Miljøverndepartementet.Samarbeideter regulertmed
egen vedtekt og styret utøver forvaltningsmyndighet etter verneforskrifter og
naturmangfoldslov.Fra styretutgåret arbeidsutvalgog det skal normaltetableresbrukerråd
for dialogmedulike brukergrupper.Verneområdestyreneharalle fastsekretariatsom er ansatt
hos en fylkesmann.I forhold til tidligere organiseringinnebærerden nye organiseringen
mindreøkonomiskansvarog flytting av arbeidsgivermyndighetfor egneansattetil statenved
fylkesmannen.
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I kartleggingener friluftsrådenei Møre og Romsdal tatt med. Disse er medlemsbaserte
foreningermedviktige oppgaverknyttet til bl.a. sikring og tilrettelegging av friluftsområder.
FriluftsrådetNordmøreogRomsdaldekker10 kommuner,Molde, Fræna,Aukra, Midsund,
Nessetog Sandøyi Romsdal, med tillegg av Kristiansund,Eide, Gjemnesog Averøy på
Nordmøre.Friluftsrådetfor Ålesundog omlanddekkerni kommuner,Ålesund,Sula,Giske,
Haram,Skodje,Ørskog,Stordal,Norddalog Vestnes.

For øvrig finnes 13 interkommunaleveterinærvaktdistrikteri fylket. Dette samarbeidet
innebærerat kommunenesørger for veterinærvakttjeneste og administrererøremerkede
tilskudd fra Fylkesmannen.Fylkesmannenfordeleradministrasjonstilskuddtil vertskommune
ogstimuleringstilskuddtil kommunermedlavt dyretallog langeavstander.Ordningenbygger
på sentral avtale mellom KS og Den norske veterinærforening.Oppgavenble lagt til
kommuneneetterenreformi 2008.

I kartleggingener det også tatt med et selskapsom bl.a. driver med forskning innenfor
bioteknologi.Akvainvest Møreog RomsdalAS eiesi hovedsakav Sunndalkommune,mens
Averøyog fylkeskommunenharenmindreaksjepost.

Figur 2.11 Forekomstav felles landbrukskontori Midt-Norge
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Tabell2.11 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforlandbrukog naturforvaltning i Møre
ogRomsdal

2.4.8 Samarbeidom tekniske tjenester
Samarbeidetinnenforteknisksektoromfatter39 ordninger.Med teknisketjenestermenesher
samarbeidom vei, vann, avløpog renovasjon,samtenergirelatertespørsmål.Samarbeidom
brannvern,beredskapog planleggingeromtalti egnedelkapitler.

Med unntakfor renovasjon, bompenge- og utbyggingsselskaperfor veier og broer, pregesde
klassiskeoppgavenei teknisk sektorav lite samarbeid.Det er funnet formalisertsamarbeid
innenforfølgendeområder, medantallordningeri parentes:

� Renovasjonsselskap(6)
� Driftsassistansefor vannogavløp(1)
� Vannforsyning(3)
� Helhetligtekniskforvaltningssamarbeid(1)
� Energi- ogklimaplaner(2)
� Energiselskaper/kraftforsyning(7)
� Bompenge- og utbyggingsselskaper(19)

Kommunenesrenovasjonsoppgaverblir løst av seksinterkommunaleselskaper(IKS). Med
unntak for Vanylvener samtligekommuneri fylket medeierei regionalt renovasjonsselskap.
NordmøreinterkommunalerenovasjonsselskapIKS (NIR) dekker til sammenni kommuner,
hvorav syv på Nordmøremed tillegg av Raumai Romsdalog Oppdal i Sør-Trøndelag.
Dekningsområdetfor NIR er spesielt fordi Rauma ikke er med i Romsdalshalvøya
InterkommunaleRenovasjonsselskapIKS (RIR), som er eid av Molde, Fræna,Aukra,
Midsund, Nesset,Eide og Gjemnes. Rindal og Surnadaler medeierei HAMOS Forvaltning
IKS sammenmed ni andrekommuneri Orkdalsregionen.Surnadalgikk ut av NIR og ble
medieri HAMOS Forvaltningfra 1.1.2011.

ÅlesundregionensinterkommunalemiljøselskapIKS dekker12 kommuner,inkludert Sandøy
og Vestnes kommuner i Romsdal. Søre SunnmøreReinhaldsverkIKS er eid av fire
kommuner,Ulstein,Herøy,HareidogSande. Volda ogØrstaReinhaldsverkIKS er eid med
like eierandelerav ØrstaogVolda.

I Møre og Romsdalfinnesen fylkesdekkendeDriftsassistansefor vannog avløp,somer en
vedtektsregulertforeningsomharsomformål å drive kompetansehevinggjennomopplæring,
erfaringsutveksling og erfaringsformidling. Driftsassistansen gjennomfører kurs,

1 SøreSunnmøreLandbrukskontorIKS 15 VeterinærvaktKr.sund,Eide,Gjemnes
2 NordreSunnmøreLandbrukskontor 16 VeterinærvaktRindal,SurnadalogHalsa
3 FelleslandbrukskontorGjemnes-Kr.sund 17 VeterinærvaktAure,Smøla
4 LandbrukssamarbeidHaram-Giske 18 VeterinærvaktTingvoll,Sunndal
5 LandbrukssamarbeidHaram-Sandøy 19 VeterinærvaktMolde,Midsund,Aukra
6 LandbrukssamarbeidFræna-Aukra 20 VeterinærvaktAverøyogFræna
7 SkogbrukstjenesterSande-SøreSunnmørelandbrukskontor 21 VeterinærvaktRauma-Vestnes
8 SkogbrukssamarbeidFræna-Eide 22 VeterinærvaktHaramsøy,Sandøy
9 Dovrefjellnasjonalparkstyre 23 VeterinærvaktStrandaogÅlesund
10 Trollheimenverneområdestyre 24 VeterinærvaktØrskog
11 Nasjonalparkstyrefor Reinheimen 25 VeterinærvaktUlstein
12 FriluftsrådetNordmøreogRomsdal 26 VeterinærvaktVoldaogØrsta
13 Friluftsrådetfor Ålesundogomland 27 VeterinærvaktNesset-Molde
14 AkvainvestMøreogRomsdalAS
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driftsoperatørsamlinger og ulike fellesprosjekt for aktørenei vann- og avløpssektoren.
Sekretariatetyter ogsåtekniskassistanseog kompetansestøtteved planleggingog utbygging
avVA-anlegg.

I fylket finnes tre interkommunalevannverk.Ålesundog Sula har felles vannforsyning og
fellesreservevannskildesomogsådekkerinnbyggernei Giske. EideVassverker eid av Eide,
Frænaog Aukra. Endelig har Haramog Sandøyet felles vannverkmed det kreativenavnet
SaharaInterkommunaleVassverkIKS.

I fylket et det funnet ett helhetlig samarbeidom forvaltnings- og driftsoppgaveri teknisk
sektorgjennomTeknisk samarbeidStordal-Norddal (TSSN). Samarbeidet ble formalisert i
2011 og innebærer samarbeid om drift og saksbehandling, inklusiv plan- og
oppmålingstjenesteretterPlan– og bygningsloven.Kommuneneskalvurdereetableringav et
felles teknisk kontor som i praksis kan innebæreen felles administrasjonfor tekniske
tjenester.Også felles brannvesener aktuelt å inkludere i felles teknisk kontor. Dagens
samarbeider organisertmedStordalsomadministrativvertskommune.Rådmennenefungerer
somkoordinerings- og styringsgruppe,medlederav felleskontorsomsekretær.

Samarbeidetom klima- og energiplanerforegåri formaliserteordningerunderhhv.Sunnmøre
regionrådog ORKidé-samarbeidet.Samarbeidom energiog klimaplanerpå Sunnmøreble
initiert av det tidligere ÅRU. I 2010 ble det vedtatt energi og klimaplaner i følgende
kommuner:Giske,Ålesund,Ørskog,Stordal,Nordal,Skodje,Sykkylven, Stranda,Haramog
Sandøy.I 2011 kom Vestnesog Sula til. Dagenssamarbeidomfatter samarbeidom bl.a.
klimaledelse (digital håndbok), implementeringav vedtatte tiltak, energikartleggingog
holdningsskapendearbeid.

ORKidéKrafttak ble starteti 2012meddeltakelsefra syv kommunerpåNordmøre.Formålet
erå styrkekommunenesgjennomføringskraftinnenforenergi- og klimatiltak vedinnføringog
bruk av felles løsninger,kompetansehevingstiltakog utvikling av fagsamarbeid.Forprosjekt
medfokuspåenergieffektiviseringstiltakble sluttført1.3.2012.Samarbeideter videreførtmed
fastprosjektlederi Tingvoll.

For øvrig er det registrert syv energiselskaperog hele 19 forskjellige bompenge- og
utbyggingsselskaperfor vei og broanleggi fylket. I oversiktener det kun tatt medselskaper
hvor samletkommunaleierandeloverstiger50 prosent.I fylket finnesmangeandreselskaper
med liknendeformål, hvor kommunenehar mindre eierposter.I andrefylker er det funnet
betydelig færre slike selskaper. Denne form for mobilisering og gjennomføring av
infrastrukturutbyggingsyneså væreetspesielttrekkvedMøreog Romsdal.
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Tabell2.12 Formaliserte samarbeidsordningeromteknisketjenesteri MøreogRomsdal

2.4.9 Samarbeidom brannvern og beredskap
Samarbeidetombrannvernogberedskapfordelersegpå25 ordninger:

� Beredskapmotakuttforurensning(3)
� Generellberedskap/kriseberedskap(1)
� 110-alarmsentral(1)
� Avtalerbrannvern(20)

Detkommunaleansvaretfor brannvernogberedskapharværtoger underrestrukturering.Det
pågåren rekkenasjonaleprosessersomvil berøreframtidig struktur for bl.a. 110-sentralene
ogdenframtidigeorganiseringenavdetkommunalebrannvesenet.

Beredskapmot akutt forurensninger organiserti tre distrikter. IUA Sunnmøredekker 17
kommuner,IUA Romsdalåttekommunerinklusiv Sandøyog IUA Nordmøre11 kommuner
inkludertEideogGjemnes.

Ellers i fylket er det registrert et sjeldent eksempelpå beredskapssamarbeidgjennom
Åknes/TafjordBeredskapIKS, somer eid av syv kommunermedtillegg av fylkeskommunen
(Ålesund, Sykkylven, Stranda, Ørskog, Stordal, Norddal, Rauma). Selskapet driver
overvåkingav fjellskred i områdeneÅknesi Stranda,Heggerudakslai Norddalog Manneni
Rauma. Selskapeteier og driver varslingssystem,utvikler beredskapsplaner og selger
konsulenttjenesterog rådgivning innenforberedskapsfeltet.Selskapetble starteti 2008og har
11ansatte.

Møre og Romsdal110-sentralKF er lokalisert i Ålesundog dekkeralle 36 kommunenei
fylket, inkludert 80 brannstasjonerog depoter.Foretaketer eid av Ålesundkommuneog har
et styre sammensattav representanterfra alle regionenei fylket. Det er regionrådenesom
innstiller representantenetil styretog det er bystyreti Ålesundsomvedtarstyret.Sentralen
harenbemanningpå17 årsverk.

Dagensorganiseringav brannvesenetpregesav et fragmentertsamarbeidmedenrekkelokale
ordningerpå kryssog tvers.I fylket finnesingenhelhetligeregionalesamarbeidsordningeri
form av felles brannvern,somfor øvrig er ganskevanlig i andrefylker, jf. oversiktskartfor

1 NordmøreinterkommunalerenovasjonsselskapIKS(NIR) 21 RullebaneutvidelseAS
2 HAMOSForvaltningIKS 22 SnarveienAS
3 ÅlesundregionensinterkommunalemiljøselskapIKS 23 ASFastlandsfinans
4 RomsdalshalvøyaInterkommunaleRenovasjonsselskapIKS(RIR) 24 TrollheimstunnelenAS
5 SøreSunnmøreReinhaldsverkIKS 25 NordreNordmøreBru-ogTunnelselskapAS
6 VoldaogØrstaReinhaldsverkIKS 26 ImarfinansAS
7 Driftsassistansenfor vannogavløpi MøreogRomsdal 27 Midt-NorskFergeallianseAs
8 FellesvannforsyningÅlesund-Sula 28 SamspleisAS
9 EideVassverkBA 29 AursjøvegenAS
10 SaharaInterkommunaleVassverkIKS 30 MøreaksenAS
11 TeknisksamarbeidStordal-Norddal(TSSN) 31 Gassvegen-Fylkesveg215/279AS
12 Samarbeidom energiogklimaplanerpåSunnmøre 32 EksportvegenAS(Tresfjordbrua)
13 ORKidéKrafttak 33 TustenTunnelselskapAS
14 KommunekraftAS 34 Nordøyvegenas
15 Energi1 KraftAS 35 SandefastlandssambandAS
16 SvorkaEnergiAS 36 RovdefjordbruaAS
17 ØrskogEnergiAS 37 FefastAS
18 TafjordKraftAS 38 SkodjebruaAS
19 NordmøreEnergiverkAS 39 EiksundsambandetAS
20 Tussakraft AS
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Trøndelagnedenfor.Det kan nevnesat detpågårvurderingerav regionalebrannvernløsninger
flere stederi Trøndelag,bl.a. i Namdalen, hvor Liernekommunenylig har gjort vedtakom å
gåinn i Inn-TrøndelagBrannvesenIKS fra 1.1.2014.

Avtalenedreiersegom kjøp av funksjonsombrannsjefog ulike forebyggendetjenester.Det
interkommunalebrannveseneti Ålesund(DIB) haravtalerom forebyggendebrannverni seks
kommuner (Giske, Sula, Ørskog, Skodje, Stordal og Norddal). Samarbeidet omfatter
opplæringog øvelser,tilsyn med særskiltebrannobjekter,samt annetforebyggendearbeid
inkludert informasjon og rådgivning, samt bistandsavtaleved større hendelser.DIB er
organisertmed teamlederog to branninspektører.Avtalesystemmot kommuneneer under
vurderingifht. myndighetsutøvelseogovergangtil kommunelovens§28b.

Kjøp av funksjonsombrannsjefer utbredtved at brannsjefeni Ålesundogsåer brannsjefi
Giske, brannsjefeni Molde er brannsjefi fire andrekommuner(Midsund, Aukra, Eide og
Nesset),brannsjefeni Kristiansunder brannsjefi Averøy,brannsjefeni Surnadaler brannsjef
i Rindal,mensbrannsjefeni Hemneer brannsjefi Aure. For øvrig finnesenrekkeavtalerom
feiing, tilsyn medsærskiltebrannobjekter, bistandsavtaler osv.

Tabell 2.13 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforbrannvernog beredskapi Møre og
Romsdal

1 IUASunnmøre 14 FeieavtaleÅlesund-Norddal
2 IUARomsdal 15 FeieavtaleÅlesund-Sandøy
3 IUANordmøre 16 BrannsamarbeidMolde-Midsund
4 Åknes/TafjordBeredskapIKS 17 BrannsamarbeidMolde-Eide
5 MøreogRomsdal110-sentralKF 18 BrannsamarbeidMolde-Fræna
6 Det interkommunalebrannvesenet-Ålesund(DIB) 19 BrannsamarbeidMolde-Aukra
7 FellesbrannsjefÅlesund-Giske 20 BrannsamarbeidMolde-Nesset
8 TilsynmedsærskiltebrannobjektÅlesund-Sandøy 21 BrannsamarbeidMolde-Rauma
9 FeieavtaleÅlesund-Giske 22 BrannsamarbeidKristiansund-Averøy
10 FeieavtaleÅlesund-Haram 23 BrannsamarbeidHemne-Aure
11 FeieavtaleÅlesund-Sula 24 BrannsamarbeidSurnadal-Rindal
12 FeieavtaleÅlesund-Skodje 25 BrannsamarbeidHerøy-Ulstein
13 FeieavtaleÅlesund-Stordal
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Figur 2.12 Forekomstav regionalebrannveseni Trøndelag

2.4.10Samarbeidom planleggingog byggesak
Det formalisertesamarbeidetom planleggingog byggesak,inklusiv kart og oppmåling,er lite
utbredt i Møre og Romsdal.Kartleggingentyder på lite dynamikk i samarbeidetnår det
gjelderkommunenessentralefagressurserfor å ivaretarollen somplanleggermedbindende
juridisk arealmyndighet.I kartleggingenerdetfunnetfølgendesamarbeidsordninger:

� Interkommunaleplaner/planprosesser(8)
� Interkommunalttilsyn byggesak(2)
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� Oppmåling(3)
� Fellesplanfunksjon/planforvaltning(2)
� Matrikkelsamarbeid(2)

De interkommunaleplanprosessenedreier segom sjøarealenei Romsdalog på Nordmøre,
nytt akuttsykehusfor Nordmøreog Romsdal,veier og fastlandssambandi ulike deler av
fylket, samtet friluftsområdemellomSkodje,VestnesogØrskog(Solnørvassdraget).

Arbeidetmedinterkommunalplan for sjøområdenei Romsdalble startetopp i 2011og er et
samarbeidmellom Rauma,Vestnes,Midsund,Molde og Nesset.Formåleter å utarbeideen
interkommunalplan for sjøområdenei kommunenefor perioden2015-2022. Planenskal
skapegrunnlagfor mer helhetlig forvaltning av sjøområdeneog arbeidetskal resulterei et
fellesplankartmedbestemmelser,samtplanbeskrivelseknyttettil arealbrukeni sjøområdene.
Planarbeideter avtalebasertmedegenprosjektlederi Molde kommuneog en styringsgruppe
med representasjonfra kommunene. Planarbeidetskjer i nærdialog med fylkeskommunen
somnylig hargitt uttalelsetil planprogrammetfor Romsdalsfjorden.

Interkommunalkommunedelplanfor sjøarealenepåNordmøreble startetopp i 2013og er et
liknendeplansamarbeidmellom11 kommuner,inkludertEide,Gjemnesog Nesset.Målet er å
utvikle en felles kommunedelplan(pbl §11) for sjøområdenevedtatt av kommunenemed
arealdel, felles planbestemmelserog felles rutiner for saksbehandling. Fastprosjektlederer
tilsatt i Tingvoll kommunefra 2013. Arbeidsutvalgeti Orkideerstyringsgruppe.

De fleste øvrige planprosessenegjelder veiutbygging på tvers av kommunegrensene.
Planprosesseneer her ofte drevet fram av egneutbyggingsselskapermed planfunksjoneni
berørtekommunersomformell prosesseier.

Interkommunalttilsyn i byggesakeromfatter11 kommunerpåNordmøreog sekskommuneri
Romsdal. På Nordmøre er det opprettet tilsynsleder (jurist) i 100 prosent stilling i
Kristiansundkommunesomvertskommune.Det er ogsåopprettetet styremedrepresentasjon
fra hverkommunesomrapporterertil arbeidsutvalgeti ORKidé. I Romsdalledestilsyns- og
oppfølgingsarbeidetav en egen juridisk rådgiver i Molde kommune. Begge disse
samarbeidsordningeneeravnyedatomedoppstarti 2012(Molde)og2013(Kristiansund).

Samarbeidom oppmålingsfunksjoner sværtbegrensetog kun registrertfor sekskommuner.
Gjemnesog Nessethar en felles oppmålingsfunksjon.Stordalog Norddal samarbeiderom
oppmålingsomdel av det tekniskesamarbeidet.Endeliginngåroppmålingi plansamarbeidet
mellomHaramog Sandøy.

Samarbeidom felles planfunksjoner ogsåsvært begrenset.Det er funnet to lokale tilfeller i
helefylket, beggebilateraleordninger.Fellesplanforvaltningog kartløsningmellom Haram
og Sandøyinnebærerat Sandøykjøper alle tjenesterinnenfor planforvaltningog kart fra
Haramkommune.DenandreordningengjelderStordalog Norddal,dersamarbeidetinnenfor
teknisksektorogsåomfatterenfellesplanfunksjonogoppmålingsenhet.

Fra2010er kommunenelokal matrikkemyndighetsominnebærerlovpålagtansvarfor bl.a.å
utføre oppmålingsforretningerog føre landetseiendomsregister,herunderalle endringeri
grunneiendommer,adresserog bygninger (GAB). Matrikkelloven gir hjemmel for at
kommunene etteravtalekanoverlateføringsoppgavenetil enannenkommuneeller til sentral
matrikkelstyresmakt. Denneoppgavener kompetansekrevendeog stiller krav til sertifisert
personellsomhargåttkurs i regi av Statenskartverk.I Møreog Romsdaler detregistrertkun
to interkommunalesamarbeidom matrikkeloppgaver,hhv. mellom Aukra og Eide og Molde
ogEide.
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I tabellennedenforer integrertesamarbeidom oppmålingog planforvaltningikke medregnet.
Begge funksjonene inngår i det tekniske samarbeidet mellom Stordal og Nordal.
PlansamarbeidetmellomHaramog Sandøyomfatterogsåsamarbeidomoppmåling.

Tabell2.14 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforplanleggingogbyggesaki Møreog
Romsdal

2.4.11Samarbeidom næringsutvikling
Alle kommunenei Møre og Romsdal er engasjert i mange former for samarbeidom
næringsutvikling. Det skjer gjennomulike typer selskaper,nettverk,foreningerog løpende
prosjektaktivitet. Næringsutvikling er ofte innbakt i andre samarbeidsordninger som
regionråd,felles landbrukskontor, havneselskap,renovasjonsselskapetc. Det finnes ogsået
stort antall utviklingsselskaper, næringshager, destinasjonsselskaperog andre typer
virksomhet hvor kommunenekan være deleiere eller på annen måte være involvert i
næringsutvikling. Som formalisert samarbeidom næringsutvikling, der kommuneneer
hovedaktører,erdetregistrertfølgende11 ordninger:

� LUK-satsing(1)
� Destinasjonsselskap(1)
� Havneselskap(3)
� Utviklingsselskaper(4)
� Bilateraltnæringssamarbeid(1)
� Forvaltningav næringsbygg(1)

Lokalsamfunnsutviklingi kommunene(LUK) er finansiertav en nasjonaltilskuddsordning
somforvaltesav KRD. I perioden2010-13 harKRD bevilget30 mill.kr til fylkeskommunene
etter søknadtil departementet.Fylkeskommuneneer ansvarligefor å gjennomføretiltak og
utarbeider langsiktige strategier og årlige budsjett for bruk av midlene sammenmed
kommunene. Målet med satsingeneer at kommuneneskal bli bedre til å planlegge,
mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingsprosjekt for å bli mer attraktive
lokalsamfunn.

I Møre og Romsdalble det fra fylkeskommunenlyst ut 6 mill. kr i LUK-satsingi 2011og 5
mill.kr i 2012. I juni 2013 bevilget fylkeskommunen3,8 mill. kr til ulike LUK-satsingeri
kommunenei fylket.Midleneble fordelt til prosjekterav typenFramtidafor IndreNordmøre,
Nordmøre i samspill, Utvikling av ROR-samarbeidog flere eksemplerpå prosjekt om
kompetanserekrutteringog integreringav arbeidsinnvandrere.LUK-satsingener tidsavgrenset
og hele satsingenkanbetraktessomet midlertidig prosjekt.Det tilsier at pågåendesamarbeid
ikke børtellesmedsomformalisertinterkommunaltsamarbeidetterdefinisjonen.

Vi har likevel kommettil at LUK-satsingenunderSunnmøreregionråder såpassformalisert
at vi harvalgt å ta denmedi kartleggingen.Satsingenrettersegmot alle deltakerkommunene
i regionrådetog ledesav en egenprosjektlederfra regionrådet. Som del av satsingener det
bl.a. tatt initiativ til utvikling av skreddersyddekurs innenprosessledelseog utviklingsarbeid.
Selvekursetskalgåover tre samlingerhverpåtre dager.Antall studieplasserer 75 fordelt på

1 Interkommunalkommunedelplanfor sjøarealenepåNordmøre 8 Kommunedelplanfor Solnørvassdraget
2 Interkommunalplanfor sjøområdenei Romsdal 9 Interkommunalttilsyni byggesakerNordmøre
3 Fellesplanprogramfor nytt akuttsykehusfor NordmøreogRomsdal10 InterkommunalttilsynbyggesakMolde
4 KommunedelplanE39Vestnes-Molde 11 OppmålingGjemnes-Nesset
5 KommunedelplanRovdefjordbrua 12 FellesplanforvaltningogkartløsningHaram-Sandøy
6 KommunedelplanSandefastlandssamband 13 MatrikkelsamarbeidMolde-Eide
7 KommunedelplanE39-flytebruløsningHareid-Sula 14 MatrikkelsamarbeidAukra-Eide
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tre grupper, og det vil være mulig å ta eksamenmed 15 studiepoengpå bachelor og
masternivå.

DestinasjonKristiansundog NordmøreAS er ett av tre destinasjonsselskaperi Møre og
Romsdal.Selskapetfor Kristiansundog Nordmøreer det enestesom er eid av kommuneri
flertallsposisjon(Kristiansund,Aure, Averøy,Halsa,Smøla,Sunndal,Surnadal,Tingvoll og
Rindal). Selskapetble etablerti 2003 og har som formål å fremmereiselivet i deltagende
kommuner,utføresalgs- og markedsføringsaktiviteter,stimuleretil produktutviklingog løse
andrefellesoppgaverfor reiseliveti selskapetsaktivitetsområde. Destinasjon Molde og
Romsdal AS har et stort antall aksjonærer,mensDestinasjonÅlesund& Sunnmøreformelt
setterenforeningmedmangemedlemmer,inkludertca.15 kommuner.

Havnevirksomheter organiserti tre interkommunaleenheter,to interkommunaleselskap,
Molde og Romsdal Havn IKS og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, samt
ÅlesundregionensHavnevesensom ikke er et interkommunaltselskap.Molde og Romsdal
Havn IKS ble etablerti 2005og er eid av syv kommuner(Molde, Fræna,Aukra, Midsund,
Vestnes,RaumaogNesset). Kristiansundog NordmøreHavnIKS ble etablerti 2003og ereid
av ni kommuner på Nordmøre med tillegg av Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag.
ÅlesundregionensHavnevesenble etablerti 2005og er et interkommunaltsamarbeidmellom
Ålesund,Sula,Giskeog Haram.

I kartleggingener det funnet fire utbyggingsselskaphvor næringog regional utvikling er
viktige formål. Det gjelder GassROR IKS, Molde Lufthavnutvikling AS, Harøysund
NæringsparkAS og Rir Næring AS. GassRORIKS er et regionalt utviklingsselskapmed
utgangspunkt i utbyggingenav ilandføringsterminalpå Aukra. Selskapetble etablerti 2005
med Aukra, Molde, Midsund, Fræna, Eide og fylkeskommunenpå eiersiden.Selskapets
formål er å medvirke til utvikling av fysisk infrastruktur og næringsutviklingi regionen,
inkludertFoU og utvikling av Nyhamnasomframtidig gassknutepunkti regionen.Selskapet
er eid medlike eierandelerpåalle deltakerneog ledesav et styremedsyv medlemmer.Aukra
er vertskommuneog ivaretarsekretariat.GassRORIKS forvalteret regionalt utviklingsfond
hvor kommunenebidrar med10 prosentav denmaksimaltinnfordringsbareeiendomsskatten
knyttet til OrmenLangeog minst 25 kr pr innbygger. Nasjonaltdiskuteresnytt skatteregime
for eiendomsskattsomvil kunnepåvirkekommunenesinntekterfra eiendomsskatt.

MoldeLufthavnutviklingAS er eid av ni kommunerog en rekkeandreeiere.Selskapetble
etablerti 2003og har somformål å utvikle Molde Lufthavn Åre somregionalflyplassfor å
styrke tilbudet til næringsliv og innbyggerei regionen.HarøysundNæringsparkAS ble
etablerti 2006medFræna,Aukra, Molde, Eide,samtIstadAS på eiersiden.Et hovedformål
med næringsparken er å få etablert gassbasert næringsvirksomhet i Harøysund
industriområde,samtrealiseregassrørfra Nyhamnatil Romsdalsregionen.Rir NæringAS ble
oppretteti 2004 og er eid av RomsdalshalvøyaInterkommunaleRenovasjonsselskapIKS
(RIR). DragsundbyggIKS forvalter næringsbyggpå vegneav kommuneneØrsta,Volda,
Vanylven, Hareid, Herøy og Sande. Selskapetble etablert i 2003 og var tidligere eid av
næringsmiddeltilsynetpåSøreSunnmøre.

Tabell2.15 Formalisertesamarbeidsordningerinnenfornæringsutviklinginkl. regional
utviklingog havnesamarbeidi MøreogRomsdal

1 LUKpåSunnmøre 7 MoldeLufthavnutviklingAS
2 DestinasjonKristiansundogNordmøreAS 8 HarøysundNæringsparkAS
3 ÅlesundregionensHavnevesen(ÅRH) 9 RirNæringAS
4 MoldeogRomsdalHavnIKS 10 NæringssamarbeidSurnadal-Sunndal
5 KristiansundogNordmøreHavnIKS 11 DragsundbyggIKS
6 GassRORIKS
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2.4.12Samarbeidom kulturtjenester
I kartleggingen erdetregistrert11 formalisertesamarbeidom kulturtjenester:

� Regionaltkulturløft (1)
� Teater(1)
� Kulturskole(5)
� Bibliotek (3)
� Radio(1)

I kartleggingener det ikke tatt medstiftelser,hvor det finnesflere viktige og tungeaktøreri
kulturlivet i Møre og Romsdal.Det gjelder ikke minst museenesom etter en nasjonal
museumsreformer organiserti tre regionalestiftelser, hhv. Stiftinga Sunnmøremuseum,
Romsdalsmuseetog Nordmøremuseum.For øvrig finnes også en rekke andre stiftelser
innenforkulturlivet somf.eks.StiftelsenAtlanterhavsparkenog Bjørnsonfestivalen.

Samarbeidetom Kulturløft Sunnmøreble startetopp i 2013 og omfatter alle kommunene
underSunnmøreregionråd. Målet er å videreutvikle og etablere et fastere regionalt
kultursamarbeidpå Sunnmøre.Samarbeideter initiert av et samarbeidsforumbeståendeav
kulturlederei regionen.Fastprosjektledelseeretablertfra regionrådet

Samarbeidom teatergjelderTeatretVårt AS Regionteatereti Møre og Romsdal, som er et
selskapeid av bl.a. Molde kommune, Ålesundkommuneog fylkeskommunen.Regionteateret
i Møreog Romsdaler landetseldsteregionteatermedturneansvarfor helefylket. Teaterethar
45ansatteog produserer250-300forestillingerhvertår.

Samarbeidetom kulturskole dreier seg om to interkommunalekulturskoler og for øvrig
avtalerom kjøp og salgav fagkompetanse.Gjemnesog Nessethar felleskulturskolesomyter
desentraliserttilbud i beggekommuner.KulturskolenpåIndreNordmøreer et samarbeid
mellomSurnadal,RindalogHalsa. Skolenble etablerti 1998hari dagca.500elever innenfor
musikk, dans,bildefagog drama.Skolenledesav et styremedto representanterfra hver av
eierkommuneneogenrepresentantfra deansatte.

Salg av lærertjenesterfra Molde kulturskole dreier seg om fem nabokommuner(Aukra,
Gjemnes,Nesset,Frænaog Midsund) med tillegg av Gjemnesog Nessetkulturskole.
Interkommunalt talenttilbud Romsdal er et samarbeidmellom 10 kommuner, inkludert
Sandøy,Eide og Gjemnes. Samarbeidom talenttilbud skjer i form av lørdagsskoleog alle
kulturskolene deltar. Molde kulturskole er administrativt ansvarlig. Samarbeidetom
kulturskolemellomKristiansundogAverøydreiersegomkjøp ogsalgav stillinger.

Videre er det registrert tre samarbeidom bibliotek, alle bilaterale avtaler om kjøp av
bibliotekfaglig ledelseav folkebibliotek,somer et lovpålagtkrav. Nessetkjøperbiblioteksjef
i 30 prosent stilling fra Sunndal. Gjemnes kjøper tilsvarende 20 prosent stilling som
biblioteksjeffra KristiansundogdetsammegjørAverøy.

RadioStorfjordAS ereid av kommuneneStranda,Norddalog Stordal. Selskapetble etablerti
1993ogdriver lokal radiokringkasting.

Tabell2.16 Formalisertesamarbeidsordningerinnenforkultur i Møreog Romsdal

1 KulturløftSunnmøre 7 Kulturskolenpå IndreNordmøre
2 TeatretVårt ASRegionteatereti Møre ogRomsdal 8 BiblioteksamarbeidSunndal-Nesset
3 Salgav lærertjenesterMoldekulturskole 9 BiblioteksamarbeidKr.sund-Gjemnes
4 Kulturskoleni GjemnesogNesset 10 BiblioteksamarbeidKr.sund-Averøy
5 KulturskoleKr.sund-Averøy 11 RadioStorfjordAS
6 InterkommunalttalenttilbudRomsdal
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2.5 Deltakerfrekvenspå homogeneoppgavefelt
Nedenfor følger en konkretiseringav hvor stor andel av fylkets kommuner som i dag
samarbeiderpå 50 forskjellige kommunaleoppgaveområder,inkludert referansetallfra Sør-
Trøndelag.Det er ogsålageten egentabell med12 forskjelligeoppgaveområderhvor det er
registrert formalisert interkommunalt samarbeidi Sør-Trøndelag,men ikke i Møre og
Romsdal.

I Møre og Romsdaler det funnet 10 oppgaveområderhvor samtlige36 kommuner deltar i
formalisertinterkommunaltsamarbeid.Det gjelderberedskapmot akutt forurensning(IUA),
110-sentral, krisesenter,incestsenter,arkiv, revisjon, kontrollutvalgssekretariat,innkjøp,
regionaltoppvekstsamarbeidogkompetansesamarbeidpåVAR-sektoren.

Over halvpartenav kommunenesamarbeiderpå ytterligere14 forskjellige oppgavefelt.Her
inngår samarbeidom renovasjon,hvor alle kommuner unntatt Vanylven er medeier i
regionalerenovasjonsselskaper.Her inngår ogsåhelhetlig IKT-samarbeidhvor nå 33 av 36
kommunerdeltar i formalisert samarbeid,alle unntatt Stordal,Strandaog Sykkylven. Her
inngår også interkommunal legevakt, PP-tjeneste,deltjenesterinnenfor brannvern,felles
barnevernog kjøp og salgav miljørettethelsevern,for å nevnelovpålagteoppgaveområder.
Når det gjelder barnevern, har det skjedd flere nyetableringer og utvidelser av
interkommunaleordninger.Det er likevel barelitt overhalvpartenav fylkets kommunersom
deltari fellesinterkommunalebarneverntjenester.

Rundt 40-50 prosent av kommunene samarbeiderom viktige funksjoner som felles
landbrukskontor,kemnerfunksjon,byggetilsynog kulturskole. Vis finner ogsåat rundt en
tredjedelav kommunenesamarbeiderom voksenopplæringog advokattjenester.Samarbeidet
om advokattjenester,dreier seg om 10 kommunersom har avtale om bistand fra Team
kommuneadvokati Ålesund i barnevernssaker.Samarbeidom kommuneadvokatog ulike
typeradvokattjenesterforekommersværtsjeldenellersi Midt-Norge.

Oversiktenomfatterca. 20 oppgaveområderhvor interkommunaltsamarbeider lite utbredt.
Blant områderhvor maksimalten fjerdedelav kommunenesamarbeiderfinner vi en rekke
lovpålagteog kompetansekrevendeoppgaversom psykisk helse,øyeblikkelig hjelp tilbud,
kommuneoverlegefunksjon,jordmortjeneste,sosialtjenestersomdel av NAV, kriseberedskap,
matrikkelføring,planfunksjon,oppmålingogøvrig forvaltningssamarbeidi teknisksektor.

Trekker vi inn oppgaveområderhvor det overhode ikke er registrert formalisert
interkommunaltsamarbeid,forsterkesbildet av at samarbeideter svakt utviklet på flere
sentrale oppgaveområder.Det gjelder i tillegg til nevnte oppgaveområderikke minst
brannvern,hvor det i dag ikke finnes et enestehelhetlig brannvernsamarbeidi form av et
fellesregionaltbrannveseni Møreog Romsdal.Helhetligelokalmedisinsk sentremedsamling
av flere kompetansekrevendekommunehelsetjenester,finnesheller ikke i Møre og Romsdal
medunntakfor enenhetskommunalløsningi Sunndalkommune.Lokalmedisinskesentrehar
blitt enstandardløsningfor oppfølgingavsamhandlingsreformeni Sør-Trøndelag,delvisogså
i Nord-Trøndelag.Kommunenei Møre og Romsdalhar ogsåvalgt en spesielltilpasningtil
genereltfolkehelsearbeid,hvor den enkeltekommunehar inngått partnerskapsavtalemed
fylkeskommunen.I avtalenmådenenkeltekommunegi sin tilslutning til enrekkeplikter for
å utløse tilskudd fra fylkeskommunen, herundertilsetting av en folkehelsekoordinatori
minimum 50 prosent stilling. Det er ikke registrert interkommunalt samarbeid om
folkehelsekoordinatori fylket, slik vi fant flerestederi Sør-Trøndelag.

Det er grunntil å nevneat samarbeidom flere administrativestøttefunksjonersomregnskap,
lønn, fakturering,generelløkonomifunksjonog personalfunksjonnestenikke forekommeri
Møre og Romsdal.I kartleggingenhar vi kun funnet to kommuner(Eide og Fræna)som
samarbeiderom regnskap,ellers er det ikke registrert pågåendesamarbeidpå de øvrige
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fagområdeneog da heller ingeneksemplerpå helhetligeordningerfor flere støttefunksjoner
slik det f.eks.er realiserti Værnesregionen.Det skal her nevnesat det innenfor IKT-feltet,
bl.a. somdel av IKT ORKidé, finnesflere eksemplerpåsamarbeidom tekniskefagsystemer
som gir mulighet for oppbyggingav felles administrativefunksjoner.Dagensbilde preges
likevel av enhetskommunalt ansvarog vi serat interkommunaltsamarbeider betydeligmer
utbredtpåskatteområdetennpåøkonomi- ogpersonalfeltet.

Av tabellenenedenfor framgår at interkommunaltsamarbeider mer utbredt i Møre og
Romsdalenn i Sør-Trøndelagpå en rekke områder. Det gjelder bl.a. viktige områdersom
helhetlig IKT-samarbeid,PP-tjeneste,landbrukstjeneste,kulturtjenester,voksenopplæringog
advokattjenester.
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Tabell2.17 Andelav kommunenesomdeltar i formalisertinterkommunaltsamarbeidpå ulike
oppgaveområderi MøreogRomsdal.Referansetallfra Sør-Trøndelag. Kilde: NIVI

Nr Oppgave/funksjon
Antallkom.
MR2013

Prosent
MR2013

Prosent
ST2013

1 Beredskapmot akutt forurensning(IUA) 36 100 100
2 110-sentral 36 100 100
3 Krisesenter 36 100 100
4 Incestsenter 36 100 100
5 Arkiv 36 100 100
6 Revisjon 36 100 96
7 Kontrollutvalgssekretariat 36 100 96
8 Innkjøp 36 100 84
9 Regionaltoppvekstsamarbeid 36 100 100
10 KompetansesamarbeidVAR/Driftsassistanse 36 100 56
11 Renovasjon 35 97 92
12 HelhetligIKT 33 92 60
13 Arbeidsgiverkontroll 30 83 100
14 Vegutbyggingsselskap/bompengeselskap 30 83 72
15 Legevakt 29 81 96
16 InterkommunalPP-tjeneste 26 72 44
17 RegionalSH-koordinator/prosjekleder 26 72 84
18 Utvalgtebranntjenester,brannsjef,tilsynetc. 25 69 36
19 Interkommunaleplaner/planlegging 23 64 72
20 Energiselskap/kraftselskap 21 58 96
21 Fellesbarneverntjeneste 20 56 80
22 Havnesamarbeid/havneselskap 20 56 20
23 Miljørettet helsevern 20 56 32
24 Friluftsråd 19 53 24
25 Byggesak/tilsyn 17 47 4
26 Felleslandbrukskontor 16 44 24
27 Felleskemner/skatteinnkreving 15 42 84
28 Felleskulturskole,inkl.deltjenester 15 42 0
29 Voksenopplæring 13 35 12
30 Kommuneadvokat/advokattjenester 10 28 0
31 Psykiskhelse/psykiatrisksenter 8 22 36
32 Vannverk/vannforsyning 8 22 20
33 Nasjonalparkstyre 8 22 20
34 Samhandlingsenhet,ø-hjelpstilbud 7 19 92
35 Generellberedskap/kriseberedskap 7 19 8
36 FellessamarbeidsavtaleNAV 6 17 44
37 Øvriglandbrukssamarbeidinkl.skog 6 17 12
38 Oppmåling 2 6 0
39 Bibliotek 5 14 0
40 Grunnskoleopplæring/gjesteelever 5 14 4
41 Matrikkelføring 5 14 16
42 Jordmortjeneste 4 11 48
43 Felleskommunoverlegefunksjon 4 11 32
44 Logoped 4 11 8
45 Fellesplankontor/planadministrasjon 4 11 8
46 Interkommunalkreftkoordinator 3 8 56
47 Barnehagetilbud/fellestilsyn 3 8 0
48 Regnskap 2 6 36
49 Teater 2 6 0
50 Teknisksektor/forvaltningssamarbeid 2 6 4
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Tabell2.18 Oppgaveområderhvordeter registrert formalisertinterkommunaltsamarbeidi
Sør-Trøndelag,menikkei MøreogRomsdal. Kilde: NIVI

2.6 Integrasjon på tvers av fylkesgrensene
I NIVIs kartleggingi Sør-Trøndelagi 2013 ble det funnet at 108 av 212 interkommunale
samarbeidsordningerkrysset fylkesgrensenemot entenNord-Trøndelag,Hedmarkeller Møre
og Romsdal.I en nærmereanalyseble det vist at denkommunaleintegrasjonenpå tversav
dagensfylkesgrenserhar vært økendeog at den er særligsterkpå tversav grensen mellom
Sør- og Nord-Trøndelag,delvis ogsåmot kommuneri Hedmark(Fjellregionen).I analysen
ble det funnet 12 samarbeidsordningersom kryssetfylkesgrensen mot Møre og Romsdal.
Dettevar nestenutelukkendeordningermeddeltakelsefra kommunerpåNordmøre.

Foreliggendekartlegging dokumentererat den kommunale integrasjonenpå tvers av
fylkesgrenseni Møre og Romsdal er høyst begrenset.Kartleggingenbekrefter en viss
integrasjonmellom utvalgtekommunerpå Nordmøreog Orkdalsregionen.Det gjelder først
og fremst Rindal kommunesom er medlemi Orkdalsregionenog som tjenestemessigog
geografiskorientererseg mot Orkdal som regionsenter.For øvrig er det funnet svært få
interkommunaleordningermotOppland, Sognog Fjordaneog andrefylker.

Deter funnet12 samarbeidsordningersomkrysserfylkesgrensenmot Sør-Trøndelag:

1. Byer i Midt-Norge
2. KristiansundogNordmøreHavnIKS
3. Midt-NorskFergeallianseAS
4. NordmøreinterkommunalerenovasjonsselskapIKS (NIR)
5. NordmøreEnergiverkAS
6. Orkdalsregionen
7. Legevakteni Orkdalsregionen(LIO)
8. Samhandlingsenheteni Orkdalsregionen(SiO)
9. Regionalkreftkoordinatori Orkdalsregionen
10.Kemnereni Orkdalsregion
11.HAMOS ForvaltningIKS
12.Trollheimenverneområdestyre

Nr Oppgave/funksjon
Prosent
MR2013

Prosent
ST2013

1 Fellesbrannvern 0 56
2 Lønn 0 44
3 Interkommunalfolkehelsekoordinator 0 32
4 Regionalstatisikkprodukjson 0 32
5 Forsikringsordninger 0 24
6 Inkasso 0 24
7 Låneadministrasjon 0 24
8 Forvaltningskontor 0 16
9 Legesamarbeid/felleshelsestasjon 0 16
10 InterkommunalFrisklivsentral 0 16
11 Personalfunksjon 0 8
12 Personvernombud 0 8
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Følgendetreordningerkrysserfylkesgrensenmot Sognog Fjordane:

1. Vestkontrollutvalssekretariat
2. MiljørettethelsevernStryn- Vanylven
3. RovdefjordbruaAS

Følgendetreordningerinvolvererkommuneri flere fylker:

1. Nasjonalparkstyre for Reinheimen
2. Dovrefjell nasjonalparkstyre
3. KommunekraftAS

2.7 Konjunkturer og innholdstrender
I kartleggingenfor Møre og Romsdal er det registrert etableringsårfor de fleste av
samarbeidsordningene. Tall for oppstart av samarbeidetforeligger for 220 av de 255
registrerteordningene(86 prosent).Tallenegir grunnlagfor analyseav trenderi samarbeidets
omfangog innhold,inkludertsammenlikningmot endringeri Trøndelagsfylkene.

Vi skalherkonsentrereossom sammenlikningmot Sør-Trøndelag,hvor vi haroppdatertetall
fra 2013.I NIVI -rapport2013:2for Sør-Trøndelagble detkonkludertmedat detgjennomde
sisteårenehar skjedden samarbeidsinnovasjonutensidestykke,meden sterkvekst i antall
nye samarbeidsordningersærlig innenfor helse- og sosialsektoren. Mange nye
samhandlingstjenesterog flere interkommunalebarneverntjenesterinngår blant de viktigste
endringenei detinterkommunalesamarbeideti Sør-Trøndelagetter2009.

Tallene for etableringsårviser at det har vært klare konjunkturer i det interkommunale
samarbeidet. I Møre og Romsdalble 80 av de 220 ordningenevi har tall for etablertfør år
2000,mens140ordningerer etablertetterår 2000.I Sør-Trøndelagfant vi 154ordningermed
oppstartsåretter år 2000, altså noen flere ordninger til tross for at Sør-Trøndelaghar 25
kommunermot 36 i Møre og Romsdal.I beggefylkene finner vi to periodermed relativt
mangenyetableringer,delsårenerundt2003-2004og delsi åreneetter2007-2008, jf. figuren
nedenfor.

Perioden 2003-2004 var preget av stram kommuneøkonomiog nasjonalt fokus på
effektiviseringgjennomsamarbeidog sammenslutninger.FraTrøndelagsfylkeneog dasærlig
Nord-Trøndelagvet vi at sværtmye av dagenssamarbeidom særligIKT og administrative
funksjonerble etablerti densåkalteErnaperioden.Tilsvarendeviser segikke å væretilfelle
for Møre og Romsdal,hvor den første samarbeidsperiodenikke var like sterkt pregetav
samarbeidom det vi kan kalle kommunalegrunnfunksjonerog felles infrastruktur som er
nødvendigfor samarbeidvelferdstjenester.

Denandresamarbeidsperiodenfra 2007-2008pregesav mange nyetableringeri beggefylker,
jf. nærmereanalyseav innholdsmessigeendringernedenfor.
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Figur 2.13 Antall nyetablerteinterkommunalesamarbeidsordningeri Møreog Romsdalog
Sør-Trøndelagetterår 2000.

I perioden2009-2013er det etablert68 nye interkommunaleordningeri Møre og Romsdal,
mot tilsvarende78 i sammeperiodei Sør-Trøndelag.Ser vi nærmerepå hvilke sektorerde
nye ordningene tilhører, framkommeret interessantmønster,jf. figuren nedenfor.I Møre og
Romsdalhardetværtenbetydeligveksti samarbeidetinnenforbådeteknisksektor og helse-
og sosialsektorenetter2009.I Sør-Trøndelagknytternærmerehalvpartenav nyetableringene
seg til helse- og sosialsektoren,mensbare 10 prosentav de nye ordningenehar kommet
innenforteknisksektor.

Servi nærmerepå de konkretesamarbeidsordningenesomer etablerti denneperioden, blir
det tydelig at samarbeidetom helsetjenesterhar vokst kraftigerei Sør-Trøndelagenni Møre
og Romsdal.Målt i antall ordninger,snakkervi om tre gangerså mangenyetableringeri
perioden2009-2013 innenfor kommunehelsetjenesteni Sør-Trøndelagsammenliknetmed
tilsvarendei Møreog Romsdal.I Sør-Trøndelagfant vi 30 nyeordninger,i Møreog Romsdal
11.

Når det gjelder sosialtjenesterer bildet motsatt,vi finner flest nyetablerteordninger(11) i
Møre og Romsdal og færre i Sør-Trøndelag (6). Etter 2009 er det etablert flere
interkommunalebarneverntjenester i Møre og Romsdalenn i Sør-Trøndelag. I Møre og
Romsdaldreier det segom fem nye barneverntjenestersom omfatter15 kommuner.I Sør-
Trøndelagsatte Fylkesmanneni verk et eget fylkesinitiativ for å stimulere til utvidet
samarbeidom barneverni 2009.Som resultatav fylkesinitiativet ble det i løpetav kort tid
etablerttre nyeinterkommunalebarneverntjenestersomomfattet11 nyekommuneri fylket. I
dager det kun de fire størstekommunenei Sør-Trøndelagsomikke deltar i interkommunale
barneverntjenester.I Møre og Romsdal er det til tross for økende samarbeidbare vel
halvpartenav kommunenesominngåri interkommunalebarneverntjenester,jf. tabell 2.17og
nærmereomtaleav tjenestenei kap.2.4.5.

Når det gjelder nye ordninger innenfor teknisk sektor, dreier de fleste seg om nye
utbyggingsselskaperog interkommunal planlegging avveier og broer, samt en del nye
bilateraleavtalerinnenforbrannvern(brannsjef,feiing og tilsyn). I kun et fåtall tilfeller finner
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vi eksemplerpå samarbeid om teknisk administrasjonog forvaltningsoppgaver,som felles
tekniskkontormellomStordalogNorddal.

Når det gjelder kommunaladministrasjonog støttetjenester,er det grunn til å nevneat det
ganskenylig har skjeddsværtviktige nyetableringerav et helhetlig IKT-samarbeidpå både
Sunnmøreog i Romsdal.IKT ORKidéble til sammenlikningetablertsåtidlig somi 1997.

Figur 2.14 Fordelingavnyetablerteordningeri perioden2009-2013ettersektori Møreog
Romsdalog Sør-Trøndelag.Prosent.Kilde: NIVI

2.8 Bruk av juridiske tilknytningsformer
For alle kartlagte ordninger er det registrert juridisk tilknytningsform. Med juridisk
tilknytningsform menes lovmessig hjemmelsgrunnlagfor samarbeidet,som kan være
kommuneloven,lov om interkommunaleselskaper,aksjeloveneller andre lover. I noen
tilfeller kan det væretvil om hvilken juridisk form en samarbeidsordninghar. Tvil oppstår
særlig fordi reguleringen kan være mangelfull i forhold til det materielle innhold i
samarbeidet. Det registreres usikkerhet rundt det nye vertskommuneregelverket i
kommuneloven, herunderhva som menesmed myndighetsoverføringog hvilke former for
samarbeidsomkreverorganiseringetterkommuneloven. Det kanogsåværekrevendeå finne
ut om samarbeidsordningersom har et styre formelt sett er å betraktesom et styre etter
kommunelovensbestemmelseri §27, eller f.eks. er å betrakte som vanlig avtalebasert
samarbeid.

For å framskaffeen oversikt, har NIVI foretatt en klassifiseringav alle ordningerut fra
foreliggendeopplysninger.Usikkerhetom juridisk form knyttersegtil under10 prosentav de
kartlagteordningene.

Av figuren nedenforframgårat nærmerehalvpartenav det kartlagtesamarbeideter vanlig
avtalebasertsamarbeid,typisk kjøp og salvav tjenestermellomkommunene.Selskaperi form
av aksjeselskaperog interkommunaleselskap omfatter 25 prosent av ordningene,med
overvekt av ordninger organisertsom aksjeselskap.I Møre og Romsdal finnes mange
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utbyggingsselskaperog bompengeselskapersomtrekkeropp andelenaksjeselskapi forhold til
andrefylker. I fylket er det registrert22 interkommunaleselskaper(IKS) som er en typisk
organisasjonsformfor kommunerevisjon,renovasjon,havnevirksomhet,næringsutvikling,
vannverketc.Det finnesogsånoeneksempler på organiseringav det somkan betraktessom
kommunalekjerneoppgaversomIKS, somf.eks.et felleslandbrukskontoreller samarbeidom
kontrollutvalgssekretariat,psykiatrisksenterog regionråd.

Bruk av kommunelovensvertskommuneregelverkomfatter17 prosentav alle ordninger.Den
administrativevariantenetter §28b dominerersterkt. I kartleggingener det funnet kun tre
tilfeller med bruk av felles folkevalgt nemndetter §28c. Det gjelder ordningerhvor to-tre
kommuner på Nordmøre deltar i samarbeidom samhandlingsenhet,kreftkoordinator og
legevakti Orkdalsregionen.Som beskreveti kap.2.4.4er det her oppretteten megettallrik
politisk nemndmed27 medlemmerfor å styredisseoppgavene.

Organiseringmed styre etter §27 i kommunelovendreier seg om ca. 10 prosent av
ordningene.Bruk av denneorganisasjonsformener typisk for regionråd, IKT-samarbeid,
revisjon,kontrollutvalgssekretariat,beredskapmot akutt forurensningog interkommunalePP-
tjenester. Organisasjonsformenkan også være i bruk for f.eks. havnesamarbeidog
kulturskole.

Under andreorganisasjonsformerinngår et fåtall foreninger,en stiftelse og et kommunalt
foretak med interkommunalt styre. I Møre og Romsdal finnes ingen eksempler på
samkommunerellerorganiseringetterlov om forsøki forvaltningen.

I en samletvurdering er det i dag sterk dominansav organisasjonsformersom vektlegger
administrativ framfor politisk styring av det interkommunalesamarbeidet.Det er de
administrativestyringsformenesomdominereri kombinasjonmedinterkommunaleselskaper
og aksjeselskapersomer egnerettssubjektermedegnestyringsorganerutenforkommunene.
Over 90 prosentav dagenssamarbeidsordningeri Møre og Romsdalmå sieså væresvakt
tilrettelagtfor politisk styringav oppgaveløsningen.

Figur 2.15 Juridiskhjemmelsgrunnlagfor dagensinterkommunalesamarbeidsordningeri
Møreog Romsdal.Prosentav alle ordninger.N=255
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3 Statusfor oppfølging av samhandlingsreformen

3.1 Innledning
Samhandlingsreformeninnebærersom kjent at kommuneneovertar et større ansvar for
innbyggerneshelse- og omsorgstjenester.Reformen som offisielt startet 1. januar 2012
innebærer en overføring av oppgaver og økonomiske virkemidler til kommunene.
Oppbyggingenav helsetilbudeti kommunenvil skje over tid, men kommunene har alt fra
reformens iverksettelse overtatt betydelige oppgaver, blant annet ansvaret for
utskrivningsklarepasienter fra første dag. Reformen har også medført et kommunalt
medfinansieringsansvarfor innbyggeresom legges inn på sykehusog innen 2016 skal
kommunenhaetablerttilbud om døgnoppholdfor øyeblikkelighjelp. I det følgendegisdeten
kortfattetgjennomgangav statusfor og erfaringermedreformarbeideti Møreog Romsdalper
november2013.Det vektleggessærligå få fram hvordankommunenehar fulgt opp reformen
påsentralehovedområder,oghvordanutfordringsbildetopplevesblantinvolverteparter.

3.2 Avtaler ogsamhandling
Samarbeidsavtalerom samhandlingmellom foretakog kommunerer et sentraltvirkemiddeli
samhandlingsreformenfor å sikre at pasienter og brukere opplever helhetlige og
sammenhengendehelsetjenester.Parteneer i henhold til helse- og omsorgsloven§ 6-2
forpliktet til å inngå i alt 11 tjenesteavtaler.Loven setter minimumskravtil innholdet i
avtalene.Dennasjonaleveilederenfra HOD gir rådom krav til avtalenesinnholdogom andre
temaavtalenekaninneholde.

1. Enighetom hvilke helse- og
omsorgsoppgaverforvaltningsnivåeneer
pålagtansvaretfor og enfelles
oppfatningav hvilke tiltak partenetil
enhvertid skalutføre

2. Retningslinjerfor samarbeidi tilknytning
til innleggelse,utskrivning,habilitering,
rehabiliteringog lærings- og
mestringstilbudfor åsikrehelhetligeog
sammenhengendehelse- og
omsorgstjenestertil pasientermedbehov
for koordinertetjenester

3. Retningslinjerfor innleggelsei sykehus
4. Beskrivelseav kommunenstilbud om

døgnoppholdfor øyeblikkelighjelp etter
§ 3-5 tredjeledd

5. Retningslinjerfor samarbeidom
utskrivningsklarepasientersomantaså
habehovfor kommunaletjenesteretter
utskrivningfra institusjon

6. Retningslinjerfor gjensidig
kunnskapsoverføringog
informasjonsutvekslingog for faglige
nettverkog hospitering

7. Samarbeidom forskning,utdanning,
praksisog læretid

8. Samarbeidom jordmortjenester
9. Samarbeidom IKT- løsningerlokalt
10.Samarbeid om forebygging
11.Omforenteberedskapsplanerog planer

for denakuttmedisinskekjeden

SamarbeidsavtaleretterHelse- ogomsorgsloven

I Møre og Romsdalble alle lovpålagteinngått i løpetav 2012.Avtalearbeidetble gjort i to
etapperhvor førstedel av samarbeidsavtalenmedvedleggvar ferdigforhandletog vedtattav
partenei januar2012,mensandrerundevar ferdig i juni 2012.Arbeidet med avtaleneble
gjennomførti regi av en partssammensattforhandlingsgruppemeden representantfra hvert
regionråd, to fra helseforetaketog med KS som observatør. I tillegg deltok en
brukerrepresentanti gruppen.I løpet av høsten2013 skal kommuneneog helseforetaket
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reforhandlesamhandlingsavtalenmedvedleggsomble inngått i 2012.Forhandlingsgruppen
som forestår dette arbeidet har samme representasjonsom da avtalene ble inngått.
Reforhandlingenav avtaleneinnebæreri realitetenat det gjøresnødvendigetilpasningerog
revisjoner,menshovedinnholdeti avtaleneligger fast.

Aktørersomvar involvert i avtaleprosessen gir et positivt bilde av avtaleprosesseni Møreog
Romsdal.Forhandlingenevar pregetav goddialogog av at partenehaddefellestilnærmingtil
de aller flesteproblemstillinger.Det blir viderepåpektat arbeideti forhandlingsgruppenvar
godtforankret i derespektiveregionrådog i kommunene.Avtalevedleggeneble tatt påhøring
i kommunene,samt i en egenarbeidsgruppesom regionrådenehaddeopprettet.Det eneste
punktethvor detgjordeseggjeldendeen vissuenighetdreidesegom tidspunktog frister for
varsling av utskrivningsklarepasienter.Her blir det imidlertid påpektat uenighetom dette
lokalt reflektertedetsomble oppfattetsommanglendeavklaringerfra nasjonalthold.

Selv om avtaleprosessenopplevdes som godt forankret og gjennomførtvil naturlig nok
implementeringeninnebære utfordringer. Avtaleprosessentok relativt kort tid mens
omstillingsarbeidetsomfølgerav avtaleinnholdetvil nødvendigvisharenlengretidshorisont.
Det skal på plass en ny samhandlingspraksispå både statlig og kommunal side og
implementeringav avtalenekreverendringeri organisasjonenepåflereplan.

Strukturenfor samhandlingenmellom helseforetaketog kommunenefølger av overordnet
samarbeidsavtale(vedlegg 12). For å sikre gjennomføringenav samhandlingsavtaleneog
ivareta løpende samhandling mellom helseforetaket og kommunene er følgende
samarbeidsarenaeretablert:

Dialogmøte I Dialogmøte møter representanterfor politisk og administrativ ledelse i
helseforetaketog kommunenefor informasjonsutvekslingog drøfting av prinsipielle
saker.Fra helseforetaketdeltar styreleder,administrerendedirektør og fagdirektør
samtrelevantfagpersonell.Frakommunenedeltarordfører,rådmannog fagpersonell.
KS ogFylkesmanneni MøreogRomsdalblir invitert.

Overordnet
samhandlingsutvalg

Overordnet samhandlingsutvalger et partssammensatt,overordnet strategisk og
utviklingsorientertutvalgmellomHelseMøreogRomsdalHF og kommunenei Møre
og Romsdal.Skal ha ei proaktiv rolle med å peke ut retning for arbeidetmed
samhandlingog oppgavefordelingmellom kommuneneog helseforetaket.Bestårav
fire representanterfra HelseMøre og RomsdalHF 4 representanterfra kommunene
somoppnevnesav styret i KS Møreog Romsdal.Fylkeslegenog en representantfra
brukerutvalgeti HelseMøreogRomsdalHF deltarogså.

Administrativt
samhandlingsutvalg

Administrativtsamhandlingsutvalger partssammensattutvalgmellomHelseMøreog
RomsdalHF ogkommunenei MøreogRomsdal.Det er 2 utvalg,et for Nordmøreog
Romsdaloget for Sunnmøre.Kommunersomligger i grensesonenvelgerselvhvilket
administrativtsamhandlingsutvalgde vil tilhøre. Administrativt samhandlingsutvalg
skal bl. a. ta ansvarfor at det i felleskaputarbeidesnærmerefaglige retningslinjer
mellomhelseforetaketog kommunehelsetjenestenom arbeidsdelingvedutredningog
innholdi henvisninger.Det skalogsåfangeoppinnspill og utfordringeri kommunene
og helseforetakettilknyttet innføringen av samhandlingsreformenog bringe dette
videre til Overordnetsamhandlingsutvalg Adm. direktør i HelseMøre og Romsdal
HF oppnevner6 representanterog 6 vararepresentanter.Styret i respektiveregionråd
oppnevner4 representanterog 4 vararepresentanter.Intensjonener å sikre regionalog
geografisk balanse. Vertskommunene oppnevner en representant og en
vararepresentanthver.I tillegg deltaren representantfra Brukarutvalgeti HelseMøre
og RomsdalHF og en av praksiskonsulentenei helseforetaketRepresentantenefrå
kommuneneskal ha overordnet/koordinerendefagansvari sinekommuner,av disse
minst en kommune(over)lege.Representanteneblir oppnevntfor 2 år av gangen.
HelseMøre og RomsdalHF er ansvarligfor sekretærfunksjonen.Beggeparterhar
ansvarfor å fremmeog forberedesakertil utvalget.
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Kliniske
samhandlingsutvalg

Kliniske samhandlingsutvalgkan opprettesfast eller midlertidig ved behov for å
drøfte faglige og/eller administrative utfordringer mellom kommunene og
helseforetaket.Slike utvalg blir oppnevntav overordnetsamhandlingsutvalgetter
forslagfra deadministrativesamhandlingsutvalgene

Samhandlings-
konferanse

Overordnet samhandlingsutvalgarrangereren årlig samhandlingskonferansefor
ledereog relevantfagpersonelli kommuneneoghelseforetaket

Gjennominformantsamtalerkommerdet til uttrykk noevariertesynspunkterpådenetablerte
samhandlingsstrukturen.De administrativesamhandlingsutvalgene,sombeggeble konstituert
i juni 2012, er tildelt en sentralrolle i den løpendesamhandlingen.Disse utvalgenegir i
utgangspunktetenbredog godkontaktflatefor aktørerfra bådekommuneneog helseforetaket
i samhandlingenom reformen. Det poengtereslikevel at strukturenforeløpigharværtprøvdi
for kort tid til at endeligrolle og funksjonhar fått sattsegskikkelig og at deter for tidlig å si
noeom intensjonenemedstrukturenoppnås. Det fremkommerimidlertid synspunkterallerede
nå om at samhandlingsstrukturenkan forenkles, f.eks. ved at det opprettes et felles
samhandlingsutvalgfor hele fylket som erstatterbådede administrativeutvalgeneog det
overordnedeutvalget.Det påpekesat detkanværeutfordrendeat detfinnesflere møtearenaer
somdrøfterdesammesakene.

3.3 Lite interkommunalt samarbeid
Kommunenei Møre og Romsdalhar i mindre utstrekningenn kommunenei enkelteandre
fylker, som f.eks. Trøndelagsfylkene, inngått samarbeid om å etablere felles
samhandlingsenheteri form av lokalmedisinskesentrao.l. PåNordmøreer detetablertfelles
ø-hjelpsavdelingfor Kristiansund,Gjemnes,Tingvoll og Averøy.Halsa,Rindal og Surnadal
deltar i det regionalesamarbeidetom Samhandlingsenheteni Orkdalsregionen(SiO) og har
dermedinngåttavtalemedSt. OlavshospitalHF i Sør-Trøndelag.Bådei Ålesundog Molde
er det utredet ø-hjelps tilbud som i tillegg til de to bykommuneneomfatter flere av
nabokommunene,jf. omtaleunder.

For enhelhetligoversiktoverformellesamarbeidsordningerinnenforhelsesektoren,herunder
felleslegevaktsordninger,kommuneoverlegemv, visesdettil kap.2.4.4.

Bådei Romsdalog påSunnmøreerdetetablertsamhandlingsprosjekt medegenprosjektleder.
For kommunenei Romsdalgjennomføresprosjekteti regi av RomsdalRegionråd(ROR) og
for kommunenepåSunnmørei regi av SunnmøreRegionråd(SR).Formåletmedetableringen
av disse prosjektenehar vært å forberedegjennomføringen av reformen i kommunene,
kartleggeutfordringerog ta initiativ til samarbeidsløsningerog fellesaktiviteter.Et eksempel
på et slikt initiativ er utarbeidelsenen felles kompetanse- og rekrutteringsplanfor
helseforetakeneog kommunehelsetjenesteni alle kommunenepå Sunnmøre.I en evaluering
av prosjektarbeideti Romsdalfremkommerdet at alle kommunenemelderom at prosjektet
hardannetet godtgrunnlagi hverkommunefor videreimplementeringav reformen.Det blir
påpektat det har vært viktig med en prosjektledersom har koordinert og videreformidlet
informasjon,høringssvar,fagfokus/temafor tilretteleggingav nyetjenestermedmer.

3.4 Utfordringer med kommunal medfinansiering
Kommunal medfinansieringinnebærerat kommuneneskal medfinansierebehandlingen av
kommunenspasienteri spesialisthelsetjenestenetteret systemfor diagnoserelatertegrupper.
Kommunenskal overførestilstrekkeligemidler til å dekkeutgiftene til medfinansieringen.
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Midleneblir fordelt til kommunenegjennominntektssystemetetter alderssammensetningeni
befolkningen. For at aktørene skal ha oversikt over pengestrømmenepubliseres
Helsedirektoratetmånedligstyringsinformasjonom beregnetforbruk og utbetalingog faktisk
forbrukperpasientgruppe(DRG) og sykehus.Nasjonalthardet værtmyeoppmerksomhetom
betydeligevariasjoneri merforbrukavhengigav hvilket helseforetakkommunener knyttet til.
For kommunenei Møre og Romsdalviser talleneat mangekommunerforbrukermerennde
blir kompensertfor. En analysegjennomførtav SØF1 viserat mer-forbruketharsammenheng
medsykehusenesbehandlingskapasitetved at kommunenesutgifter økermedhelseforetakets
sengekapasitetog ventetid. Undersøkelsenviser ogsåat kommunenesutgifter økerved kort
reiseavstandtil nærmestesykehus.

Ordningenmedkommunalemedfinansieringhar møtt kritikk fra ulikt hold, ogsåi Møre og
Romsdal.Dels hardet værtendiskusjonom ordningenfører til at legeroppleveret pressfra
kommuneneom å ha en mer værerestriktiv praksismht. innleggelser.Dels har det vært en
diskusjonom grunnlagetfor betalingskravenetil kommunen.Kommuneneoppleversystemet
som lite transparentog komplisert, og det stilles spørsmålstegnved kommunenesreelle
styrings- og påvirkningsmulighetpå de tilbudene ved sykehusenesom den kommunale
medfinansieringenomfatter.Det opplevesat kommunenegjennomordningenhar fått ansvar
for noedei liten gradharmulighetfor åpåvirke.

3.5 Utskrivningsklare pasientermottasav kommunene
Kommuneneskalbetalefor utskrivningsklarepasienter somer innlagt i sykehusi påventeav
et kommunalthelse- og omsorgstjenestetilbud.Betalingsplikteninntrer fra og meddetdøgnet
pasientenblir erklærtutskrivningsklarog kommunenhar gitt beskjedom at denikke kan ta
imot pasienten.Betalingsordningen har som utgangspunktat parteneetterleveret sett av
reglerfor samhandlingomkring denenkeltepasient.Regleneer til delsforskriftsbestemt,og
til delsdefinertav parteneselvgjennomdelokalesamarbeidsavtalene.I Møreog Romsdaler
inntrykket at partenenå oppleverat de praktiskesidenemedinn- og utskriving av pasienter,
samtoppgjørsordningenfor ferdigbehandledepasienterfungererrelativt godt. Kommunene
harsålangt i storutstrekningtatt hjempasienterrasktog detharværtenmarkertreduksjoni
antall liggedøgnfor utskrivningsklarepasienter.Dettegjeldersærligfor mindrekommuneri
densydligedelenav fylket (utskrivningsklarepasienterfra Volda sykehus),mensdetharvært
merutfordrendefor bykommunenei fylket å tahjempasienter raskt.

Det pekeslikevel på utfordringeri samhandlingenom utskrivningsklarepasientersomfinner
gjenklangogsåi andredelerav landet.Det pekessærligpå farenfor at pasientertashjemfor
tidlig i forhold til helsetilstand.Det kani nesteomgang resulterei økningreinneleggelser.Det
har likevel ikke så langt vært et resultat av reformen i Møre og Romsdal
Reinnleggelsesprosentenharherværtstabil før og etterinnføringenav reformen(10 prosent).
Genereltblir imidlertid betydningenav en god dialog mellom sykehusog kommunenei
forbindelsemed utskriving av pasienterframhevetsom sværtviktig, og at det fortsatt er
utfordringerpådettepunktet.

3.6 Øyeblikkelig hjelp – foreløpig mesti egenregi
I henholdtil lov om kommunalehelse- og omsorgstjenestervil kommunenefra 2016haplikt
til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold.Tilbudet skal fasesinn fram til den lovpålagte
plikten inntrer.Det er forutsattat tilbudetsomkommuneneskaletablereskalværebedreeller

1 SØF� rapport01/13: «Kommunalmedfinansieringav sykehustjenester:Betydningenav helseforetak,avstand og private
avtalespesialister
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like godt som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.Kommunenestilbud om
døgnoppholdfor øyeblikkelig hjelp skal bli til ved et tett samarbeidmellom kommuneog
spesialisthelsetjenesten.Sykehusetkan ikke reduseresine tilbud før tilsvarendetilbud i
kommunener etablert. Kravenetil kvalitet og faglig forsvarlighetvil væregodkjentgjennom
foretakenessignering av felles avtale mellom foretak og kommune/kommunegruppe.
Kommunenesutgifter skal fullfinansieresog i innfasingsperiodenvil kommunenefå midlene
etterhvert somtilbudeneblir etablert,delvis somtilskudd fra Helsedirektoratetog delvis fra
deregionalehelseforetakene.

Kommunenestårfritt medhensyntil hvordantilbudetom døgnoppholdfor øyeblikkelighjelp
blir organisert.Tilbudet kan organiseresi sammenhengmed andrekommunaletilbud før,
istedenforog etter sykehusbehandling.Alternativeorganiseringerkan væreå knytte tilbudet
oppmot sykehjem,legevakteller lokalmedisinsksenter,utrustetsykestueeller tilsvarende.

Følgende13 kommunerharsålangt søktog mottatt tilskuddsmidlerfor å etableretilbud om
øyeblikkelig hjelp: Rindal, Surnadal,Sunndal, Gjemnes,Averøy, Fræna,Ørsta, Volda,
Hareid,Ulstein,Herøy,Vanylven,Kristiansund.Følgendekommunerhar fått avslagi 2013:
Molde,Tingvoll, Smøla ogAure.

I Møre og Romsdalvar mangekommunerraskt på banenfor å etablereøyeblikkelig hjelp
tilbudet i egenregi. Fleremindrekommunersomf. eks.Vanylvenog Herøykom medi den
førsterundenmedtildeling av midler fra Helsedirektoratettil etablering av øyeblikkelighjelp.
Tendensennasjonalter imidlertid at kommunersomhar fått tildeling senerevelgerå etablere
tilbudeti regionaleløsninger.I henholdtil Helsedirektoratetssamhandlingsstatistikkfor 2011-
12 oppga75 prosentav kommunenesom søkte om midler for 2012 om at tilbudet skulle
etableresi interkommunaleløsninger.I Møre og Romsdaler det altsåforeløpigkun Averøy,
Gjemnes,Tingvoll og Kristiansundsomhar inngåttavtalemedHelseMøre og RomsdalHF
om etableringav felles interkommunaltøyeblikkelighjelp tilbud. Kommunenefår til sammen
tilskuddtil drift av fem senger. Kristiansunder vertskommunefor tilbudet og øyeblikkelig
hjelp tilbudetdriftessammenmedsyv korttidssykehjemsplasserfor Kristiansundkommune.

Somnevnthardet værtutredningerog prosesserfor å etablereinterkommunaleordningerfor
øyeblikkelig hjelp både i Ålesund og Molde med omegnskommuner.Førstnevnteprosess
omfattetkommuneneÅlesund,Giske,Sula,Haram,Sykkylven,Ørskog,Skodjeog Stordal.
Forslagetbaserespå at Ålesunder vertskommuneog at tilbudet lokaliserestil eksisterende
sykehjem(Åse sjukeheim)somer plassertrett ved Ålesundsykehus.Antall sengersomskal
inngå i ø-hjelpstilbudetvil avhengeav hvor mangeav kommunenesom fatter vedtakom å
delta i samarbeidet.Dersom Ålesund blir ståendealene planleggesdet for 6 senger.De
aktuellekommunenevil i løpetav 2013fattevedtakom de skal deltaeller ikke. I Molde har
Molde kommuneplanlagtet øyeblikkelighjelp døgntilbudsomtil å begynnemedvil beståav
fire sengeplasserknyttet til Råkhaugenlokalmedisinskesenterog Molde interkommunale
legevakt Tilbud om samarbeidog deltakelseer sendt til nabokommuneneEide, Nesset,
Misund og Aukra. Dissekommunene har ikke bundetsegtil å delta i et samarbeid,menvil
kunne slutte seg til etter hvert. Siden Molde ikke fikk tildelt midler i 2013 er prosessen
foreløpiglagtpåis.

3.7 Utfordringer i reformen
En vellykket samhandlingsreform forutsetter en endret balanse mellom
spesialisthelsetjenestenog den kommunale helse- og omsorgstjenesten.Pleie- og
omsorgstjenesteni kommuneneskal videreutviklesfor å ivareta størreoppgaverog for å
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bedrebrukerneslivskvalitet og mestring. I bådenasjonalefølgeevalueringer2 og gjennom
samtalermedinformanteri Møreog Romsdalgis det uttrykk for at kommuneneharvist stor
evnei å omstillesegfor å etableretilbud og møtekrav somreformeninnebærer.Det gjør seg
likevel gjeldendeutfordringersomgjelderflere aspektervedreformen.Her skalkort påpekes
følgende:

� Kommunal medfinansiering: På dette punktet oppleves det stor grad av uro og
frustrasjoni kommunene.

� Øyeblikkelig hjelp: Den ulike tilnærmingenkommunenehar valgt for å møtekravetom
etableringav øyeblikkelighjelp har skaptdiskusjonbådei Møre og Romsdalog ellers i
landet.Spørsmåletsomreiseser om småkommunerhar forutsetningerfor å etablereet
tilbud som er faglig forsvarlig og som er i tråd med lovkrav og veileder fra
Helsedirektoratet.Det kansiesat kommunersomhar fått positivt svarog godkjenningav
sinesøknaderfra helseforetaketog Helsedirektoratethar planlagtet forsvarlig tilbud. På
denandresidenpåpekesdetat etablertetilbud i mindrekommunersliter medåoppnåtillit
bådei befolkningenog blanthelsepersonell.Det uttrykkesuro for at kvalitetenpåtilbudet
ikke vil føretil denforventedereduksjoni øyeblikkelighjelp-innleggelserpåsykehus.Det
visesi denforbindelsetil erfaringermedat innleggendelegeikke benyttersegav lokalt ø-
hjelpstilbudogheller leggerinn påsykehus.

� Utskrivningsklare pasienter: Som nevnt er hovedbildet,på trossav utfordringermht.
varslingog utskrivningstidspunkt,at kommunenehar tilpassetsegde nye bestemmelsene
om betalingspliktfor utskrivningsklarepasienterog at samhandlingenmedhelseforetaket
er god.Kommunenehar i storutstrekningtatt imot pasienterog detharværtenreduksjon
i antall liggedøgnfor utskrivningsklarepasienter.Det blir likevel påpektat reformenogså
har ført til et sterkereøkonomiskfokus og til diskusjoner om hvemav partenesomskal
betale.Hvorvidt et slikt økonomiskfokusi samhandlingenmellomsykehusog kommuner
fremoverer til pasientenesbesteer et legitimt spørsmål.

� IKT: Det er fortsattstoremangleri IKT systemerog i den elektroniskesamhandlingen
mellomforetakog kommunene.Det opplevessomenbetydeligutfordring i arbeidetmed
en godpasientflytmellom nivåene.Et felles elektronisksystemi kommunikasjonenville
legge til rette for raskereoppdateringerav innleggelser,pasientersfunksjonsstatusog
forventetutskrivingstidspunkt.Det ville ogsåleggetil rette for en raskereformidling av
resepterogepikriser.

2 Jf. «Statusfor samhandlingsreformenForvaltningsmessigfølgemed-rapportfra Helsedirektoratetnovember2012.»
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4 Samarbeidsmønsterinnenfor NAV

4.1 Organiseringenav de lokale NAV-kontorene
Alle landets kommuner skal ha et NAV-kontor hvor stat og kommune i fellesskap
samarbeiderom å yte tjenesterpå arbeids- og velferdsområdettil innbyggerne.Førstute i
Møreog Romsdalvar NAV-Surnadalsomåpnethøsten2006,mensdetsisteetablerteNAV-
kontoretvar NAV-Aukra høsten2009.Kommuneneslovbestemtetjenesteri NAV-kontorene
er regulerti lov om kommunalehelse- og omsorgstjenestersomtrådtei kraft 1.1.2012.Det
omfatter

� Opplysning,rådog veiledning,herunderøkonomiskrådgivning
� Økonomiskstønad
� Midlertidig botilbud
� Individuell plan
� Kvalifiseringsprogrammedtilhørendestønad

Loven regulerer også de generelle oppgavene som kommunen i arbeids- og
velferdsforvaltningenhar ansvar for. Dette gjelder blant annet generell forebyggende
virksomhet, informasjon til kommunens innbyggere, samarbeid med andre deler av
forvaltningenog frivillige organisasjoner,ogboligertil vanskeligstilte.

I prosessenmed å etablere felles NAV-kontorer med arbeids- og velferdsetatenhar
kommunenetatt stilling til flere problemstillinger av styringsmessigog organisatorisk
karakter.Det går bådepå hvilke deler av kommunenssosialtjenesterutover den lovpålagte
minimumsløsningensom skal leggestil NAV-kontoret,og hvordandet lokale kontoretskal
ledesogorganiseres.

Variasjoneni tjenesteinnholdetmellomkommuneneer relativt stor,i Møreog Romsdalsomi
landet for øvrig. De fleste NAV-kontor har imidlertid kommunale tjenester utover
minimumsløsning.3 Det omfatter bl.a. rusfeltet, boligvirkemidler, flyktningetjenestenog
gjeldsrådgivning.Omfangetav oppgaverutover de lovpålagtesomkommuneneleggerinn i
NAV-kontoretsyneså hasammenhengmedkommunestørrelse.Nasjonalekartleggingerviser
at de minstekommuneneofte legger inn langt flere tjenesterenn det de storekommunene
gjør.4 Hvorvidt det er tilfelle også for Møre og Romsdalhar ikke blitt kartlagt innenfor
rammeneav dette prosjektet.Det er en pågåendediskusjon om hvor stor grad av frihet
kommunenskal ha til å bestemmeden lokale tjenesteporteføljen.Hagen-utvalgetsom ble
nedsattav AD i februar 2010, med mandatom å se nærmerepå organisering(spesielt
arbeidsdelingen)og virkemåten til NAV-kontoreneog forvaltningsenheteneanbefaleren
spesialiseringav NAV-kontorenepå områdetarbeidog aktivitet. Dettebegrunnesmedat en
bred kommunaloppgaveportefølje ved NAV-kontorenekan bidra til å svekkefokuset på
NAV-kontorets kjerneoppgaver.De anbefaler derfor at helserelatertetjenester, som
rusomsorg og psykiatri, barnevernstjenestenog boligvirkemidler trekkes ut av NAV-
kontorene

Når detgjelderledelsen av NAV-kontorenekandennebaserespåenhetligeller todelt ledelse.
Enhetligledelsei kontoreter mulig gjennomat lovverketåpnerfor faglig delegasjonmellom
statog kommune,slik at kontoretkan ledesav entenen statlig eller kommunaltilsatt leder.

3
I en Questback-undersøkelseutført av Arbeids og velferdsdirektoratet i 2012 svarer 83 prosent av kommunenei

undersøkelsenat dehartjenesterutoverminimumsløsning.
4 Arbeids- og velferdsdirektoratet.Mars2012.«Erfaringermedpartnerskapet».Rapportutarbeidetav internarbeidsgruppe.
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Det ervalgt enhetligledelsefor alle kontorenei Møreog Romsdalogkun medenkelteunntak
(Gjemnes)er ledernetilsatt påstatligevilkår. Ogsåher føyersituasjoneni Møreog Romsdal
seginn i det generellebildet for landetsomhelhet.Kartleggingerviserat 8 av 10 kommuner
harvalgtenhetligledelsemedstatligtilsatt leder.

4.2 Forekomstav interkommunalt samarbeid
I Møreog Romsdalfinner vi to eksemplerpåinterkommunaltsamarbeidom NAV derto eller
flerekommunerharinngåttfellessamarbeidsavtale medNAV Møreog Romsdal.

Det mest omfangsrike samarbeideter NAV Storfjorden på Sunnmøresom omfatter
kommuneneSkodje,Ørskog,Stordalog Norddal.Det felles kontoretble åpnetoktober2009
og haddeenbemanningpå14 tilsattevedoppstart(5 kommunale og 9 statlige).Det juridiske
grunnlagetfor samarbeidetmellom kommuneneer Kommunelovens§27. Hovedkontoreter
lokalisert i Skodje kjøpesenter,men det er bemannetlokalkontor i hver av de andre
kommuneneogså.

I Romsdalhar Frænaog Eide kommunerinngått felles samarbeidsavtaleom etableringog
drift av felles NAV-enhet med lokalkontor i Frænaog i Eide. Til grunn for den felles
samarbeidsavtalenmedstatsetatenhar de to kommuneneinngåttegensamarbeidsavtaleetter
Kommunelovens§27.De to rådmennenei kommuneneerutpektsomstyrefor samarbeidet.

For beggesamarbeider det en sentral målsettingat personalressursenei lokalkontorene
gjennomsamarbeidetkanseesi sammenhengog benyttespåenmestmulig fellesog effektiv
måte.Det er videre valgt felles leder som er delegertde nødvendigefullmakter fra både
kommunalog statlig side til å ivaretadet administrative,økonomiske,personalmessigeog
fagligeansvaretfor kontorenessamledevirksomhet.

På Nordmøre er det også to samarbeidsløsningermed felles NAV-leder. Det gjelder
kommuneneHalsa,RindalogSurnadalsomharfellesleder,ogSunndalog Tingvoll somogså
har felles leder.Kommunenehargjort likelydendeavtalermedNAV Møreog Romsdalhvor
det fremgår at kommunenehar valgt felles leder, men så langt NIVI kan erfare har
kommunene ikke inngått avtaler seg imellom for samarbeid på det kommunale
tjenesteområdet.Vi har derfor valgt å ikke ta disseto samarbeidenemed i opptellingenav
formelleinterkommunalesamarbeidsordninger.

4.3 Statligesamarbeidsområder
I etableringenav arbeids- og velferdsetatener det gjort en rekkeorganisatoriskegrep for å
sikre effektivitet og spesialkompetansei etatensvirksomhet.Opprettelsenav geografiske
tjenesteområdermellom lokalkontoreneog fylkesleddeti en del fylker er eksempelpå det.
Ogsåi Møre og Romsdaler det opprettetstatligetjenesteområdersomskal leggetil rettefor
et tetteresamarbeidmellom NAV-kontorenei kommunene,for eksempelnår det gjelder
opplæringog kompetansetiltakfor ansatte.Det er utpekten koordineringsansvarligfor hvert
av disseområdene,meni motsetningtil løsningeni enkelteandrefylker (Nord-Trøndelag)er
det ikke delegert fullmakter til koordinator for tjenesteområdene.Fram til 2013 bestod
tjenesteområdeneav følgendekommuner:

TO-1: Aure,Averøy,Gjemnes,KristiansundogSmøla.

TO-2: Halsa,Nesset,Rindal,Sunndal,SurnadalogTingvoll.

TO-3: Aukra,Eide,Fræna,Midsund,Molde,RaumaogVestnes.

TO-4: Giske,Haram,Norddal,Sandøy,Skodje,Stordal,Stranda,Sula,Sykkylven,Ørskogog
Ålesund.
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TO-5: Hareid,Herøy,Sande,Ulstein,Vanylven,Voldaog Ørsta.

Nå er detteendretslik at tjenesteområdenefor NAV samsvarermedfogderigrensene,dvs en
inndelingmedtjenesteområdefor hhv.Nordmøre,RomsdalogSunnmøre.

4.4 Utfordringer i NAV
Innhentedesynspunktertyder i all hovedsakpå at partnerskapetmellom stat og kommunei
NAV etter hvert fungerergodt og har funnet sin form. De fleste stederer det god dialog
mellom stat og kommune,og partenefremholderat samarbeidetgår stadigbedre.Det kan
likevel pekes på utfordringer, særlig knyttet til organiseringog kapasitet i de mindre
kontorene.

Fra statlig sidepekesdet på at det er storemuligheterfor størregradav arbeidsfordelingog
oppgavespesialiseringmellomkontorenei hverttjenesteområde.Samtidigerdetutfordrendeå
gjøre noe med dette pga. garantiensom ble gitt om statlig minimumsbemanningpå hvert
enkelt lokalkontor(ikke færreen 3 statligeansatteved lokalkontorersomhadde3 eller flere
statligetilsatte da garantienble gitt). På grunn av kravetom minimumsbemanningpåpekes
detat detharoppståttenubalansei ressurssituasjonen.Innsparingerog effektiviseringinternt
i etatener gjerne tatt i de større kontorenemed mangeansatte. Det har resultert i økt
belastningpådeenhetenesomfra før harhattdenstørstearbeidsbelastningen.

Videre kommerdet til uttrykk bekymringerom kommunenevil makteå opprettholdehøyt
nok kompetansenivåog dermedgodetjenesterut mot brukernei de minstelokalkontorene.I
de flestekommunermedbefolkningunder3.000er NAV -kontorenestor settbemannetmed
1-2 saksbehandleresamletsett (inkl. statlig tilsatte).Et langsiktig fremtidsbildekan væreen
utvikling i retning av regionale løsninger på kommunal side gjennom forpliktende
samarbeidsmodeller,f.eks.ettermodellav NAV Storfjorden,eller enrestruktureringav NAV
partnerskapetsomendelav enmulig strukturreform.

Selv om stat-kommunepartnerskapeti NAV av mangeoppleveså fungeregreit gjør det seg
ogsågjeldende innvendingerom de langsiktigelokalpolitiske og demokratiskeeffekteneav
dennehybridenmellom statog kommune.Det påpekesat deter en fare for at detbrersegen
holdning blant kommunepolitikerneom at NAV-kontoret er ”statens gebet” og at det
lokalpolitiskeengasjementetleggesi andrepolitikkområder.En slik utvikling, kombinertmed
atmindrekommunerleggerinn flereoppgavertil NAV-kontoret,vil kunneinnebære,omikke
formelt, i realitetenen voksendestatliggjøring av det kommunaleoppgaveansvar i disse
kommunene.
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5 Veien videre

5.1 Innledning
Somdel av kartleggingeni Møre og Romsdaler det ikke gjennomførtnærmereanalyserav
kommuneneserfaringermed dagenssamarbeid. Kommunenessyn på utfordringsbildet og
aktuelle forvaltningsretningerframover er heller ikke kartlagt, med unntak for at det er
innhentet synspunkterpå utviklingen av samhandlingsreformenog utfordringer innenfor
NAV. Erfaringermeddagenssamarbeidog veivalgeneframoverhar imidlertid vært sentrale
tema i NIVIs arbeid i begge Trøndelagsfylkene. Vi skal her kort gjengi noen viktige
konklusjoner fra dette arbeidet. Til slutt følger en kort problematiseringav alternative
forvaltningsretninger,somkanleggestil grunnfor et viderearbeidi MøreogRomsdal.

5.2 Utfordringsbilde
Utfordringsbildetfor kommunenepregesav flere trendersomkanværeviktige i endiskusjon
om framtidig samarbeidsmønsterog kommunestruktur.I Sør-Trøndelag5 ble det med
bakgrunni 48 lederintervjuerpekt på følgendeutfordringer,som ogsåkan værerelevanti
Møreog Romsdal:

� De geografiskeendringenemåforventeså fortsettei sammehovedspor,mednæringsvekst
på storedeler av kysten,fortsatt urbaniseringog presstendenseri de sentraledeleneav
fylket og utfordringerknyttet til negativbefolkningsutvikling og lav vekst i flere av de
indrekommunene.

� Det forventesfortsattveksti lovpålagteoppgaverog økteforventningertil at kommunene
skal løsestadigmer komplekseoppgaver.Nasjonalemyndigheterprodusererstadignye
innholdsreformersom vil stille krav til kommuneneskompetanse,kapasitetog evnetil
samordning.

� Det vektleggesat samhandlingsreformenikke er i mål med bl.a. utfordringer knyttet
etableringav et faglig og økonomiskforsvarligøyeblikkelighjelp tilbud før fristeni 2016.
Det blir ogsåpekt på behovkompetanseoppbyggingog tjenesteutviklinginnenforsærlig
detforebyggendehelsearbeidet.

� Det pekespåat stateni økendegradleggerpremisserfor organiseringavviktige oppgaver
uten medvirkning fra kommunene.Det vises til bl.a. til pågåendestatlig arbeid med
reorganiseringav brannvesenetog 110-sentralene.

� Franestensamtligekommunerframhevesenøkendepersonellmessigsårbarhetog mangel
på fagmiljøer på sentrale tjeneste- og forvaltningsområder.Utfordringer knyttet til
kapasitet og rekrutteringav fagpersonellvurderessom særlig viktig i små og perifere
kommuner.Men ogsåstorekommunerpekerpåutfordringerknyttet til sårbarefagmiljøer
ogrekrutteringavnøkkelpersonell.

� Kommuneøkonomienvurderessomstramog flere kommunerrapportererom enbetydelig
økonomisksårbarhetsom kan endei behovfor grunnleggendeomstillinger.Det gjelder
særligdersomdet kommergenerelleinnstrammingeri kommuneøkonomieneller dersom
det innføres nye insentiver for kommunesammenslutning,for eksempelbortfall av
småkommunestilskuddet.

� Flereinformantervektleggerat teknologiskeforandringerredusererbehovetfor personlig
oppmøte og øker mulighetene for samarbeid om offentlig forvaltning og
velferdsproduksjon.

5 NIVI Rapport2013:2Samarbeidstrenderog utfordringsbildei Sør-Trøndelag
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� Mange er opptatt av et voksende demokratiskunderskuddsom følge av veksteni det
interkommunalesamarbeidet.Det gjelder særlig informanter fra regioner med et
omfattende samarbeid med mye bruk av administrative vertskommuner og
interkommunaleselskaper.

5.3 Erfaringer med interkommunalt samarbeid
Som del av NIVI s arbeid i bl.a. Trøndelagsfylkenehar vi også kartlagt kommunenes
erfaringer med interkommunalt samarbeid.Resultaterer kartlagt på bakgrunn av egne
spørreundersøkelserog intervjuer, samt gjennomgang av eksterne evalueringer,
forvaltningsrevisjonerog annet skriftlig materiale om pågåendesamarbeidsordninger.
Konklusjonenefra dette arbeideter egnet til å gi et overordnetbilde av erfaringer med
interkommunaltsamarbeid.Noen viktige konklusjonerbasert på NIVIs kartlegginger og
analyserer somfølger:

� I en isolert betraktning av den enkelte ordning konkluderesdet som regel med at
kommuneneoppnårbetydeligegevinstergjennomsamarbeid.Det gjelder småog store
kommunerog detgjelderbådetypiskedistriktskommunerog kommuneri flerkommunale
byområder. Gjennom samarbeid oppnås som regel bredere og mindre sårbare
kompetansemiljøer,somoppfyller lovpålagtekrav og somi deflestetilfeller yter tjenester
med høyere kvalitet til innbyggerne.Erfaringene tyder også på at større og mer
funksjonelleenheterkan medførebedreressursbrukog betydeligøkonomiskinnsparing,
særliginnenforadministrativestøttefunksjonerog tekniskpregedeoppgaver.

� Det etablerteinterkommunalesamarbeidetkan medførebetydeligestyringsmessigeog
demokratiskeutfordringer, særlig i de tilfeller der kommunenedeltar i mangeulike
ordningeri ulike geografiskeretninger.

� Etableringsfasenframstårsom kritisk for å få til interkommunaltsamarbeid,ofte som
følgeavstrid omlokaliseringog andrefordelingsmessigespørsmål.

� Foreliggendeanalysertyder på at hoveddelenav det etablertesamarbeideti liten grad
berørerproduksjonsstrukturenfor velferdstjenester.Det samarbeidesofte minst om det
som er viktigst. Visse administrative støttetjenester og kompetansekrevende
velferdstjenesterer et unntak fra dette.Kartleggingenetyder på svak formaliseringav
samarbeidetom planlegging og utviklingsoppgaver.Omfangsberegningeri tre fylker
tilsier at kjernesamarbeideti etablertesamarbeidsregionersjelden overstiger4-5 prosent
av kommunenesøkonomiog sysselsetting.Det normaleer at lovpålagteoppgaverløses
enhetskommunaltmed den kompetanseog den kapasitet som følger av dagens
kommunestruktur.

� Dagenssamarbeidkan de fleste stederkarakteriseressom praktisk og pragmatiskmed
vekt på rådgivenderegionrådog kommunersom initierer frittståendeordningeri ulike
geografiskeretningerog medulik organisasjonsform.Dettetil forskjell fra et forpliktende
strategisksamarbeidbasertpålangsiktigerelasjonermellomfastepartnere,oppbyggingav
felles systemerog en samordnetpolitisk og administrativ styringsløsningfor ulike
interkommunaleoppgaver.

5.4 Tendenstil faglig utarming av kommunene
I gjennomførte intervjuundersøkelseri Nord-Trøndelag6 framkommer bekymring for
manglendeforvaltningskompetanseogutarmingav kommunenesplan- og utviklingsressurser.

6 NIVI Rapport2012:3Alternativeforvaltningsretningeri Nord-Trøndelag
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Det henvisestil at desmåkommunenehelt manglerfagmiljøerpåsentralelovpålagteområder
og at selv stor kommuner møter utfordringer i sin forvaltning av f.eks. plan- og
bygningsloven.Det vises ogsåtil at effektiviseringstiltakog nye organisasjonstrenderkan
bidra til mindre faglighet og dårligere politiske beslutninger i kommunenes
sentraladministrasjon.Det blir videre understreketat dagens funksjonstungeog sterkt
lovregulertegeneralistkommunerstiller storekrav til kvalitet i kommunaladministrasjonog
forvaltning.

I 2012gjennomførteNIVI ennærmerekartleggingav kommuneneskompetanse,kapasitetog
utfordringsbildeinnenfor planlegging,kart og oppmåling,byggsak,miljøvern og landbruk i
Sør-Trøndelag7. Kapasitetssituasjoneni de 24 kommunene utenom Trondheim ble
oppsummert somfølger:

� Generelter mangekommuneri en sårbarsituasjonnår det gjelderkapasitettil helhetlig,
strategiskstyringog utvikling. Arbeidetmedkommuneplanenssamfunnsdelutgjør i snitt
0,5årsverkpr. kommuneoger ofte fordelt påflerepersoneri denperiodendenutarbeides.

� De kommunalemiljøvernoppgaveneinkludert naturmangfold,forurensning,klima og
energi, friluftsliv og viltforvaltning, er dimensjonertmed 17 årsverktotalt. Det gir en
gjennomsnittskapasitetpå0,7 årsverkpr. kommune.Kapasitetenvariererfra 0,1 årsverki
Osentil 1,8årsverki Oppdal.

� Denkommunalearealplanleggingeni Sør-Trøndelager dimensjonertmed33 årsverksom
gir en gjennomsnittligkapasitetpå 1,4 årsverkpr. kommune.Kapasiteteni kommunene
variererfra 0,25årsverki Roantil 2,5årsverki Melhus.

� Kommunenes kart- og oppmålingsfunksjon inkludert GIS og matrikkelføring er
dimensjonertmed 40 årsverk som gir en gjennomsnittligkapasitetpå 1,7 årsverk pr
kommune.Kapasitetenvariererfra 0,8årsverki Osentil 4 årsverki Melhus.

� Den kommunalebyggesaksforvaltningener dimensjonertmed 43 årsverk som gir en
gjennomsnittskapasitetpå1,8 årsverkpr. kommune.Kapasitetenvariererfra 0,5 årsverki
Holtålentil 4 årsverki Bjugn.

� Denkommunalelandbrukstjenesten,inkludert landbruksforvaltningog landbruksutvikling
er dimensjonertmed 57 årsverksom gir en gjennomsnittligkapasitet på 2,4 årsverkpr
kommune.Kapasitetenvariererfra 0,8årsverki Roantil 4,5årsverki Rissa.

I rapportenble detkonkludertmedat kommuneneskapasiteti form av fastestillingsressurser
for å løse kommunale kjerneoppgaverinnenfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging,
byggsak,kart og oppmåling,miljøvern og landbruk framstårsom minimalistisk med stor
sårbarhetog sterkavhengighettil enkeltpersoneri kommunene.Pået flertall av de aktuelle
fagområdenegir dagensstillingskapasitetikke grunnlag for oppgaveløsningmedforankringi
et fagmiljø i denenkeltekommune.

5.5 Kommunereform er varslet
Sittenderegjeringhari sin politiskeplattform8 uttrykt følgende:

Regjeringenvil gjennomføreen kommunereform,hvor det sørgesfor at nødvendigevedtak
blir fattet i perioden,jf. samarbeidsavtalen.En mer robust kommunestrukturvil sikre mer

7 NIVI -rapport2012:3Fylkespilot for å styrkeplan-, miljøvern- og landbrukskompetanseni kommunenei Sør-Trøndelag.
Grunnlagsdokument.

8 Politisk plattformfor enregjeringutgått av Høyreog Fremskrittspartiet.Sundvollen,7.oktober2013.
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kompetanseog størrefaglighet i denenkeltekommune.Det vil væreen fordel for eksempeli
vanskeligebarnevernssaker,for ressurskrevendetjenesterog for enbedreledelseog utvikling
av omsorgs- og utdanningstjenestene.Regjeringenvil invitere partiene i Stortinget til
drøftelser om prosessen.Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til
fylkeskommunene,fylkesmenneneog statenmedsiktepå å gi mer maktog myndighettil mer
robustekommuner.

Ominterkommunalvirksomhetblir detsagt:

Fremvekstenav interkommunaleselskaperog samarbeidviserat dagensoppgaveralleredeer
for store for dagenskommunestruktur.Viktige beslutningerom kommunaleoppgaver,som
infrastruktur og grunnleggendevelferdstjenester,er blitt flyttet vekkfra folkevalgteorganer
og til interkommunaleselskaper.Regjeringenmenerat dette har svekketdemokratiet.En
omfattendekommunereformvil derforogsåværeendemokratireform.

Videreblir deti denpolitiskeplattformenbeskrevetat regjeringenvil:

� Innføreenprøveordningmedoverføringav statligeog fylkeskommunaleoppgavertil
kommunene

� Overføremeransvarog byggeut tjenestetilbudeti kommunene,bl.a. innenforrus,
psykiatriog ulike typerforebyggendehelse- ogsosialtjenester

� Gjennomføreenhelhetliggjennomgangav inntektssystemetsomsikrerat kommunenefår
beholdeenstørredelav verdiskapingenlokalt

Denvarsledekommunereformener ogsåen del av samarbeidsavtalensomer inngåttmellom
Høyre,Frp, Venstreog Krf , somhar flertall påStortinget.Somdel av et fellesverdigrunnlag
for defire partierblir detvektlagtat samarbeidspartienebyggersin politikk påmåletom mest
mulig effektiv bruk av fellesskapetsressurser. Det vektleggesat samfunnetskal bli mindre
byråkratiskog at mer makt og myndighetskal overlatestil lokalsamfunnet.Somett av åtte
felles prosjekterog satsingernevnesat det skal gjennomføresen kommunereform,hvor det
sørgesfor atnødvendigevedtak fattesi inneværendestortingsperiode.

5.6 Alternative forvaltningsretninger
Med alternative forvaltningsretninger forstås endringer i oppgavefordeling, antall
forvaltingsnivåerog/eller administrativinndelingi kommunerog fylker. En kommunereform
kan komme til å omfatte alle disse faktoreneog vil dermedberørestore deler av den
offentligeforvaltningi Møreog Romsdal.

Med den tidsplan som er varslet er det naturlig at det ganskeraskt trekkesopp mål og
prinsipperfor det videre arbeidmed kommunereformenfra Regjeringenog Stortinget.Den
varslede gjennomgangenav oppgavefordelingenvil klargjøre hvilke nye oppgaver
kommuneneskaloverta,herunderspørsmåletom fylkeskommunensframtid. Dettevil væreet
sværtviktig premissfor evt. endringeri kommunestrukturog samarbeidsmønster.At detskal
åpnesfor forvaltningsforsøkmed overføring av statlige og fylkeskommunaleoppgavertil
kommunene, kan innebæreforsøk med en form for to-nivåmodell i store byregioner, evt.
andretyper forvaltningsforsøki andre deler av landet.Verken i regjeringserklæringeneller
samarbeidsavtalen blir det eksplisitt sagt at fylkeskommunenskal leggesned, slik begge
regjeringspartienehar programfestet.Det kan bety at det er ønskelig å gjennomgåulike
alternativertil dagensfylkeskommune.

I et evt. videre arbeid i Møre og Romsdal kan det være viktig å satse på felles
kunnskapsoppbyggingom aktuelle veivalg. Kommunene er en del av et samlet
forvaltningssystemog det kan derfor væreviktig å beholdeen bredsystemtilnærming.I den
videre reformprosesser det sannsynlig at kommuneneselv blir definert som viktige
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forandringsledere.Det vil stille denenkeltekommuneog helekommunesamfunneti Møreog
Romsdaloverforkrevendeproblemstillinger.

Sominnspill til detvidere arbeidserNIVI flere problemstillingersomdetkanarbeidesvidere
medi Møreog Romsdal:

� Utvikling avkriterier for robusthetogdokumentasjonavkommunenesbærekraftpå
lovpålagtekjerneområder

� Kartleggingav utfordringsbildeog reformbehovsettfrakommuneneogdenregionale
forvaltningi fylket, herundersterkeog svakesiderveddagensorganisering

� Konkretiseringog drøftingav alternativekommunemodellerfor MøreogRomsdal,setti
lys av ulike alternativerfor fylkeskommunenog mulighetenfor oppgavedifferensiering
o Modell 1: Forsterketinterkommunaltsamarbeid
o Modell 2: Konsolideringi kommuneinndelingen
o Modell 3: Regionkommunemodellen
o Modell 4: Storkommunemodellen

� Vurderingav forvaltningsforsøkogulike strategierfor utvikling av lokalt tilpassede
løsningeri MøreogRomsdal

� Klargjøringavkjennetegnvedgodereformprosesserog forutsetningerfor vellykket
omstilling i MøreogRomsdal


