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Informasjon til innbyggerne i Kristiansund kommune om 

folkeavstemning og  
innbyggerhøring i forbindelse 
med regiontilhørighet

Innledning
Kristiansund bystyre vedtok 4. febru-
ar 2020 å opprette et utvalg som fikk 
i mandat å skissere framdrift i spørs-
målet om framtidig regiontilhørighet 
for Kristiansund kommune. Utvalget 
fikk fullmakt til å sondere felles pro-
sess med nabokommunene og å fore-
slå hvordan en grundig utredning av 
spørsmål om regiontilhørighet best 
kan ivaretas. Utvalget skal legge fram 
sitt resultat for formannskap og by-
styret. Utvalget består av: Kjell Neer-
gaard (AP), Berit Tønnesen (AP), Berit 
Frey (SP) og Henrik Stensønes (SP), 
Stig Anders Ohrvik (NML), Linda Dal-
seg Høvik (NML) og Stein Kristiansen 
(Rødt). 

Høsten 2020 ble Aure, Kristiansund og Smøla 
kommuner enige om å gå sammen om et felles 
prosjekt for å utrede fakta i forbindelse med en 
eventuell endring av fylke fra Møre og Romsdal 
til Trøndelag.

I mars 2021 ble det ansatt en administrativ res-
surs, Ingunn Strand, som skulle jobbe med å 
danne et faktabasert grunnlag for den videre 
prosessen.

De 3 kommunene vedtok sammen 10 tema 
som de mente var de viktigste å vurdere: 

 1. Samferdsel
 2. Utdanning
 3. Arbeidsplasser
 4. Næringsliv
 5. Kultur 
 6. Politikk
 7. Beredskap
 8. Offentlige investeringer med  
  tilhørende drift
 9. Samarbeid, tilhørighet og identitet
 10. Reiseliv

I løpet av sommeren og høsten 2021 gjennom-
førte både Aure og Smøla kommuner rådgi-
vende folkeavstemninger. I begge kommuner 
stemte innbyggerne slik at de ønsket å fortset-
te som en del av Møre og Romsdal fylke.

Kristiansund bystyre vedtok 26. august i år at 
det skulle gjennomføres en innbyggerhøring 
og en rådgivende folkeavstemning i Kristians-
und.

Kristiansund kommune anbefaler alle innbyg-
gere til å sette seg grundig inn i sakens inn-
hold. Dette er en kortversjon av informasjo-
nen de 3 kommunene samlet og fikk utredet. 
Les gjerne mer på kommunens hjemmesider:  
www.kristiansund.kommune.no/region.



Kortversjon av saksgrunnlaget

Det er sett på 10 tema som er viktige 
for å skape et godt liv der man bor. 
Mange mener at innholdet i disse te-
maene er politikk, og slik kan objekti-
ve fakta være vanskelig å finne. Spe-
sielt når det gjelder framtidsutsikter. 

Saksgrunnlaget tar utgangspunkt i 
det som allerede foreligger av rappor-
ter og forskning, samt strategier og 
samtaler med nøkkelpersoner. 

Både Møre og Romsdal og Trøndelag 
er gode fylker å bo i, og med gode 
strategier for det. Begge har fokus på 
muligheter for utdanning i regionen, 
på FNs 17 bærekraftsmål, og er opp-
tatte av godt grunnlag for næringsut-
vikling. Møre og Romsdal har sågar et 
mål om å bli best i klassen på bære-
kraftsfeltet, å bli Bærekraftsfylke nr 1.

1. Samferdsel

Samferdsel er viktig for begge fylkeskommu-
ner. Det å legge til rette for at egne innbyggere 
skal kunne ha gode muligheter for å reise i jobb 
eller fritid. I Møre og Romsdal har fokuset vært 
fjordkryssinger mens det i Trøndelag har vært 
et større fokus på E6, tog og transport i Trond-
heimsregionen.

Det jobbes innad i begge fylkeskommuner 
med prosjekter om autonome båter/ferger. I 
Kristiansund ser man på mulighet for autonom 
Sundbåt og i Trøndelag ser man på autonom 
ferge mellom Levanger og Ytterøya.

Kystekspressen som har rute mellom Kristi-
ansund og Trondheim er finansiert av begge 
fylkeskommuner og er sett på som veldig vik-
tig for både Aure, Kristiansund og Smøla. Fer-
getilbudene som eksisterer i dag, er viktig at 
fortsatt prioriteres samt at fergetilbudet Aure 
– Hitra realiseres.

2. Utdanning

Betydning av høyere utdanning for en by og 
regionen rundt er essensiell. Det viser mange 
rapporter både nasjonalt og internasjonalt. 
Mulighet for utdanning lokalt og hva utdan-
ningsinstitusjoner bidrar med til den region 
den tilhører kan sees på som en betydelig for-
del. 

Det jobbes godt med utvikling av utdannings-
tilbudet i Kristiansund rettet mot de naturgitte 
forser som finnes, nemlig det marine, i tillegg til 
helse, logistikk, jus, IT og økonomi.

InnoCamp i Steinkjer og Campus Kristiansund 
har store likhetstrekk i innhold, eierskap og 
ambisjoner. De respektive fylkeskommuner er 
aktive deltakere i sine campuser. 

Tar man for seg de to fylkenes strategier innen-
for videregående utdanning kan det synes som 
om at Trøndelag har større fokus på at utdan-
ning skal tilpasses behovet i næringslivet enn 
Møre og Romsdal har. Møre og Romsdal har fo-
kus rettet mot gjennomføring, at opplæringen 
er fremtidsrettet og at det er gode læringsmiljø 
med mestring i fokus.

Når det gjelder videregående opplæring er 
den største forskjellen mellom «fritt skolevalg» 
i Møre og Romsdal og «nærskoleprinsippet» i 
Trøndelag. Det er per i dag avtaler som gjør at 
det er mulighet for å bruke den skolen man øn-
sker. Slike avtaler må det forhandles om. Dette 
vil gjelde uansett konstellasjon av kommuner 
som ønsker å bli en del av Trøndelag fylke.

3. Arbeidsplasser

Trøndelag er høyt oppe på tabellen over andel 
statlige arbeidsplasser på landsbasis. Møre og 
Romsdal fylke er lavt nede i forhold. 

Bo – og arbeidsmarkedet og Møre og Romsdal 
er for det meste innad i fylket med lite pendling 
over fylkesgrensen til Trøndelag. Noe pendling 
til Trøndelag ser vi, men ikke på en slik måte at 
man kan betrakte det som integrerte bo – og 
arbeidsmarkeder.

4. Næringsliv

Det er for begge fylkeskommuner viktig med et 
bærekraftig, innovativt, lokalt, nasjonalt og in-
ternasjonalt næringsliv. Det er ulike tilskudds-
ordninger som kan medføre ulike satser basert 
både på etterspørsel og ulike prioriteringer 
innad i fylkene. 

HoppID er en unik ordning for Møre og Roms-
dal, som støtter både grundere og etablerte 
næringsdrivende. Slik beskrives HoppID på 
sine hjemmesider: Målet med hoppid.no er å 
skape nye og levedyktige bedrifter, mangfald i ar-
beidslivet og auka verdiskaping og å styrke Møre 
og Romsdal som gründerfylket. hoppid.no er eit 
samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskom-
mune, kommunane, Innovasjon Norge og Stats-
forvaltaren i Møre og Romsdal.

Regional planstrategi næringsliv/verdiska-
ping for begge fylker:

MØRE OG ROMSDAL 

Møre og Romsdal skal ha et internasjonalt le-
dende næringsliv og en innovativ offentlig sek-
tor. Dette innebærer at fylket har sikker ener-
gitilgang og innovative, konkurransedyktige 
virksomheter som skaper verdier i hele fylket. 
Arbeidslivet er attraktivt og seriøst med sterk 
verdiskaping. Man har utviklet bo og arbeids-
markedsregionene gjennom tilpassede, gode 
og effektive samferdselsløsninger. Sterke for-
skingsinstitusjoner og stor innovasjonsaktivitet 
har medvirket til at fylket har benyttet ressur-
sene som er knyttet til menneskene, til havet 
og til landskapet i hele fylket. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har tatt initiativ til et langsiktig 
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omstillingsarbeid for næringslivet i fylket, og 
er med på å sette premisser for nasjonal næ-
ringspolitikk. Offentlig og privat sektor utvikler 
gode løsninger sammen, og utviklingen bygger 
på digitalisering og bærekraftige forretnings-
modeller.

TRØNDELAG 

Verdiskaping og vekst skal skje i hele Trøndelag. 
Dette er en forutsetning for å nå hovedmålet 
om økt bærekraftig verdiskaping og internasjo-
nal konkurranseevne. For å lykkes må vi utvikle 
nye og styrke eksisterende arbeidsplasser for 
å styrke sysselsettingen. Trøndersk næringsliv 
må være konkurransedyktig både nasjonalt 
og internasjonalt. Å bidra til at trønderske be-
drifter utvikler sin konkuranseevne, og bygger 
kompetanse om hva som skal til for å omsette 
sine produkter, må settes sterkere på den trøn-
derske agendaen. Dette blir Trøndelags bidrag 
i arbeidet med å rigge Norge for eksportvekst 
når de oljerelaterte inntektene avtar.

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfreds-
stiller dagens behov uten å ødelegge fremtidi-
ge generasjoners muligheter til å tilfredsstille 
sine behov.

Bærekraftig verdiskaping betyr mer lønnsom, 
mer ressurseffektiv og mer omfordelende 
vekst. Dette ivaretar den miljømessige, sosiale 
og økonomiske dimensjonen av bærekrafts-
målene.

Prioriteringer fra de 2 fylkeskommunene til 
de respektive Innovasjon Norge kontorer:

MØRE OG ROMSDAL 

Møre og Romsdal fylkeskommune har fokus på 
at det skal hentes gode utviklingsprosjekt i hele 
fylket. Ellers er det fokus på likeverdige delmål 
– flere gode gründere, flere vekstkraftige be-
drifter, og flere innovative næringsmiljø.

TRØNDELAG 

Trøndelag fylkeskommune har for inne-
værende år 5 prioriterte satsningsområder til 
Innovasjon Norge i Trøndelag; - bioøkonomi, - 
sirkulærøkonomi, - havrommet, - smarte sam-
funn og opplevelsesnæringer.

Innovasjon Norges lokalkontor i Møre og 
Romsdal tilsvarende i Trøndelag:

INNOVASJON MØRE OG ROMSDAL  
SKRIVER PÅ SINE NETTSIDER

Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verk-
semd i Møre og Romsdal. Vi tilbyr finansiering, 
rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mo-
geleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse 
i nye marknader med varene og tenestene dine. 
Gjennomsnittleg saksbehandlingstid i Møre og 
Romsdal er for tida ca. 40 dager.

INNOVASJON NORGE TRØNDELAG  
SKRIVER PÅ SINE NETTSIDER

Vi hjelper deg som skal etablere eller driver virk-
somhet i Trøndelag. Vi tilbyr finansiering, rådgivi-
ning og en rekke tjenester som gjør det mulig for 
deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye mar-
keder med varene og tjenestene dine. Vi har egne 
eksperter innen internasjonalisering, innovasjon, 
EU-finansiering, lånefinansiering og oppstart av 
bedrift. Vår gjennomsnittlige saksbehandlingstid i 
Trøndelag er for tiden 31 dager.

5. Kultur

Kultur er viktig i Trøndelagsplanen på samme 
måte som det er i fylkesstrategien til Møre og 
Romsdal. Det er ambisjoner om at kunst og 
kultur skal bli en viktig drivkraft i samfunns-
utviklingen i Trøndelag. I Møre og Romsdal er 
det et ønske om at kulturnæringen skal kunne 
bidra til verdiskaping, sysselsetting med nyska-
ping og innovasjon i andre næringer fremover.

6. Politikk
Hvordan muligheten for å påvirke inn i nytt fyl-
ke er vanskelig å vite med sikkerhet. De ulike 
politiske partier vil velge sine representanter 
på eget grunnlag. Det vil ta lang tid før man vil 
oppnå reell politisk innflytelse i Trøndelag. 

Det har vært politisk dialog mellom sentrale 
politikere på Nordmøre og i Trøndelag der man 
har påpekt utfordringer med å kunne si noe 
helt konkret om hvilke konsekvenser det vil ha 
dersom Aure, Kristiansund og Smøla blir en del 
av Trøndelag. Det påpekes at det her må gjøres 
prosesser som ikke har noe svar før de er gjen-
nomført. Det nevnes også at det er betydelig 
arbeid som må gjøres i denne sammenheng.

7. Beredskap

Beredskap er utfordrende i Nordmørskommu-
nene grunnet de naturgitte forutsetninger som 
finnes, med holmer, øyer og skjær som en stor 
del av arealet. Det jobbes med å skape gode 
forutsetninger for stabil og utvidet tilførsel av 
strøm. Politiet skal ha like forutsetninger for 
en god beredskap ifølge begge politidistrikters 
uttalelser. Og man blir fortsatt en del av det re-
gionale helseforetaket Helse Midt med å bli en 
del av Trøndelag fylke.

•   Kraft/Strøm gir et utfordringsbilde i forhold til 
at Nordmøre per nå har akkurat med strøm. 
Det medfører at det må jobbes for å frem-
skaffe mer kraft/strøm, slik at det skal være 
mulig å etablere ny næring som også kan 
være kraftintensiv. I Trøndelag har de per nå 
nok strøm samt at de har vedtatte kraftlinjer 
som skal bygges ut. Slik at i Trøndelag er ikke 
utfordringene store i forhold til muligheter 
for etablering av nytt næringsliv.

•   Helse er et komplekst tema. Spesialisthelse-
tjenesten for Aure, Kristiansund og Smøla er 
inn under Helse Møre og Romsdal HF, som 
igjen tilhører det regionale Helse Midt Norge. 
I brev fra administrerende direktør i Helse 
Midt Norge skrives det at spesialisthelsetje-
nesten for innbyggerne i Aure, Kristiansund 
og Smøla ikke vil påvirkes av en endret fylkes-
tilhørighet til Trøndelag. I samarbeidsavtaler 
som alle kommuner skal ha med sitt helse-
foretak kan man forhandle inn at ulike helse-
tjenester skal komme fra ulike leverandører. 

•   Politiet er organisert i politidistrikter. De 2 uli-
ke politidistriktene har samme prioriteringer 
som alle andre av landets politidistrikter.

8. Offentlige investeringer 
samt drift av investeringene

Møre og Romsdal fylkeskommune er en aktiv 
eier i ulike små og store aktører i disse 3 kom-
munene. En del av disse investeringene er ikke 
lovpålagte. Videre drift av disse i et nytt fylke 
forutsetter ønsker fra Trøndelag fylkeskom-
mune om videre drift av disse. Dette kan for 
eksempel gjelde Fru Guri, Nordic Light, Cam-
pus Kristiansund, Arena Nordvest, fylkeskom-
munale arbeidsplasser innenfor eksempelvis 
tannhelse samt Opera – og kulturhus i Kristi-
ansund, for å nevne noen.
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Prosessen videre i Kristiansund kommune
Det er vedtatt at Kristiansund kom-
mune skal gjennomføre innbyggerhø-
ring og rådgivende folkeavstemning. 
Som innbygger får du informasjon på 
følgende måter:

•   Kommunens hjemmeside og omtale i lokal 
media

•   Tirsdag 14. desember kl. 17.00 sendes KUN 
som KommuneTV. Send inn spørsmål på 
forhånd til politisk.sekretariat@kristiansund.
kommune.no frem til kl 1700 på tirsdag. 
Eller du kan ringe inn spørsmål på telefon 
til 917 90 320 mellom kl 1700 og 1800 på 
tirsdag 14.desember

•   Innbyggerhøring på SMS avholdes tidlig  
på nyåret 2022

•   Rådgivende folkeavstemning: 
-   Det vil bli avholdt forhåndsstemming  

fra 28. desember og selve valgdagen  
er 17. januar

    -   Det vil bli forhåndsstemmelokaler på Alti 
Storkaia brygge og Alti futura i sentrenes 
åpningstider

    -   På valgdagen 17. januar kan du stemme i  
Bystyresalen på Rådhuset, Kaibakken 2

    -   Det vil bli stemmemottak på gitte dager 
på kommunens omsorgsinstitusjoner og 
hjemmestemming for innbyggere som 
ønsker og trenger det

    -   Dersom du er folkeregistrert i Kristiansund 
kommune har du stemmerett i folkeav-
stemningen 

Vi oppfordrer alle kommunens innbyggere til 
å delta i folkeavstemningen.

Hva er en rådgivende  
folkeavstemning?

En rådgivende folkeavstemning er et redskap 
for å gi velgerne en mulighet til å komme med 
sitt syn på et politisk spørsmål, selv om vedta-
ket endelig fattes av politikerne.

Resultat av folkeavstem- 
ningen

Dersom bystyret fatter et vedtak om at det 
skal søkes om å bli en del av Trøndelag, star-
tes prosessen med å søke om endring av fylke 
fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke.

9. Samarbeid, tilhørighet og 
identitet

Rapporter utført i 2015, 2016 og 2017 peker på 
at Kristiansund har større tilhørighet til Møre 
og Romsdal enn til Trøndelag. Når det gjelder 
hverdagsregioner peker rapportene på at de 
stort sett er innad i Møre og Romsdal, med lite 
kryssing av fylkesgrensen mot Trøndelag.

10. Reiselivet

Reiselivet er organisert på tilsvarende måter 
i begge fylker:

REISELIVET I MØRE OG ROMSDAL 

Reiselivet i Møre og Romsdal er organisert i 2 
destinasjonsselskaper, Visit Nordvest og Desti-
nasjon Ålesund og Sunnmøre. Og disse er en 

del av Fjord Norge AS, som er landsdelsselska-
pet for de tre Vestlandsfylkene. I tett samspill 
med destinasjonsselskapene og næringen, 
ledes det internasjonale markedsarbeidet for 
Fjord Norge regionen av Fjord Norge. Fjord 
Norge AS skal gjennom målrettet internasjonal 
markedsføring bidra til økt trafikk og sesong-
forlengelse og dermed tilrettelegge for bedret 
lønnsomhet i reiselivstilknyttede bedrifter i re-
gionen. Fjord Norge AS skal ved formidling av 
markeds- kunnskap bidra til at reiselivsnærin-
gen i regionen tilbyr markedstilpassede pro-
dukter og tjenester.

REISELIVET I TRØNDELAG 

Reiselivet i Trøndelag dekkes av ett landsdels-
selskap, Trøndelag Reiseliv, og som består av 
5 destinasjonsselskaper; Visit Oppdal, Destina-
sjon Røros, Visit Trondheim, Visit Innherred og 
Visit Namdalen.

Mandatet til Trøndelag Reiseliv er å gi synlighet 
til de ulike reiselivsbedriftene samt jobbe med 
kompetanseheving innen reiselivet, altså utvik-
ling og markedsføring. Trøndelag Reiseliv har 
drøye 80 eiere, der Trøndelag Fylkeskommune 
er den største eieren.

Det er de ulike destinasjonsselskaper som er 
tett på de enkelte bedriftene. Trøndelag Reise-
liv har en samarbeidsavtale med de ulike desti-
nasjonsselskapene samt en unik handlingsplan 
for de ulike destinasjonsselskapene.


