Fellesnemnda ny kommune Snillfjord, Halsa og Hemne
Fylkesmann og fylkeskommune

Saksnr.
17/2258-5

Arkivkode
034 &20

Avd/Sek/Saksb
HK/RÅD/TAA

Deres ref.

Dato
29.09.2017

OPPSUMMERING FRA SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL FYLKESMANN OG NYE TRØNDELAG
FYLKESKOMMUNE I FELLESNEMNDA 29.9.2017.
Det ble i felles kommunestyremøte, 16.08.17, og i siste Fellesnemndsmøte, 28.08.17, framsatt ønske
om at Fylkesmannen og Fylkeskommunen stiller til møte med Fellesnemnda, slik at en del spørsmål
og problemstillinger om bytte av fylke, kan avklares/svares på.
Sykehus:
Det er i dag fylkeskryssende samarbeid om bruk av Orkdal sykehus (Aure kan benytte dette sykehuset
på lik linje med Kristiansund) Blir det i framtiden samme mulighet for Halsa å benytte Kristiansund
sykehus?
Svar (Fylkesmannen v / Alf Petter Tenfjord):
Det er i dag fritt sykehusvalg. En går ut i fra at innbyggere i dagens Halsa kommune også i fremtiden
kan bruke Kristiansund sykehus. (AU kan om nødvendig avklare nærmere med helseforetaket.)
Legevakt:
 Kommunene har i dag to ulike legevaktsordninger Snillfjord/Hemne har LIO mens Halsa har
samarbeid med Aure/Smøla.
Svar (prosjektleder):
 Organisering av legevakt må ta utgangspunkt i forsvarlighetsprinsippet gjennom en ROSanalyse. Det trekker imidlertid kun yttergrensene – en legevakt som ikke anses for forsvarlig
kan ikke etableres. I neste omgang er det et politisk spørsmål om en ønsker å ha en legevakt
som er bedre enn minimum. Dette vil da vanligvis ta utgangspunkt i befolkningens opplevelse
av hva som er trygt og nært nok. Den nye kommunen kan utmerket godt leve med to
legevakter hvis det er det som er forsvarlig og ønskelig.
Landbruk/skogbruk:
 Melkekvoter – det foreligger ulike priser og det er ulike soner, hvordan er dette tenkt løst?
 Melkelevering – blir det endring av leveringsplass?
 Levering slakt/kjøtt – endring av leveringsplass?
 Tilskudd bevilget av Møre og Romsdal og som ikke er ferdigstilt innen 1.1.20, hvor søker man
om sluttutbetaling?
 Levering av tømmer – i dag ulike soner/pris – blir det endring på hvor dette kan leveres?
Svar fra varamedlem i Fellesnemnda Knut Johan Singstad i e-post svar:
Leste fort igjennom dette og under landbruk er det to spørsmål jeg kan avklare. Det gjelder
leveringsplass for slakt og melk. Dette er ikke en oppgave for hverken kommuner, fylkeskommune
eller fylkesmann da samtlige bedrifter som driver med dette i Norge er private og styres uavhengig av
kommune- og fylkesgrenser.

Tine og Nortura har vært gjennom store strukturendringer de siste 20 åra og nå står f.eks Nortura igjen
med 1 slakteri per dyreslag i hele Midt-Norge. Slakt for storfe har siden 2010 blitt sendt til Malvika fra
en region bestående av Trøndelag og Møre Romsdal til og med Romsdalsfjorden. I perioder også
større.
Det kan være aktuelt med endringer i produsentmiljøer, men der har det også vært strukturendringer i
landbruket. For eksempel består dagens produsentlag i Tine av deler av Snillfjord, Hemne og deler av
Halsa. Dersom bønder ønsker å endre på dette er det mest naturlig å ta dette gjennom de ulike
organisasjonene, men personlig ser jeg ingen grunn til endring per dags dato.
Svar fra Fylkesmannen om landbruk/skogbruk:
Gårdbrukere som leier melkekvoter som sitt grunnlag som melkebonde, må per i dag leie dette
innenfor samme område/sone. Fylkesmannen er klar på at det må lages en ordning/mulighet for de
som allerede har inngått slike leieavtaler.
Tilskudd bevilget av Møre og Romsdal for Halsa og som ikke er ferdigstilt innen 1.1.20, søker man
om sluttutbetaling i Trøndelag.
Videregående skoler:
 Blir det mulig å søke på Hemne vgs. med like opptaksvilkår før 1.1.20? Hva med utgiftene
som fylket dekker i den forbindelse?
 Blir det mulig å søke på vgs. i Møre og Romsdal (Kr.sund og Surnadal) med like
opptaksvilkår etter 1.1.20? Og hvilken fordeling blir det for utgiftene i den forbindelse?
 Vil det være eventuelle overgangsregler for elever som starter i M&R, høsten 2017, 2018 og
2019 - Og hvilken fordeling blir det for utgiftene fra 1.1.20?
 Vil det bli mulig å søke på vgs. i Møre og Romsdal (Kr.sund og Surnadal) med like
opptaksvilkår etter 1.1.20? Aure kommune (M&R) har i dag mulighet til å kunne søke på vgs.
i Hemne (ST) på like opptaksvilkår.
Svar (Prosjektleder /fylkesrådmann nye Trøndelag Odd Inge Mjøen):
Det anses for uproblematisk å få til ordninger slik at videregående skoler kan søkes på begge sider av
fylkesgrensen (elever Halsa og etter hvert Rindal som kommer til Trøndelag). Dette løses gjennom
avtaler mellom fylkeskommunene. Fylkesrådmannen vil ta tak i dette. Utfordringen i dag for
distriktskommunene er at det i framtida blir færre elever. Dette utfordrer både kostnader og fagmiljø
på en del skoler. Det vurderes også å se på om det skal åpnes for elever fra f. eks. Kristiansund og
Smøla til å søke på oppdrettsorienterte linjer i Trøndelag (Hemne og Guri Kunna på Frøya).
Hvordan fylkesendring og evt. avtaler om elever på tvers påvirker inntektssystemet for fylkene, kan en
pr. i dag ikke svare på.
Kollektivtransport:
Det er i dag skarpt skille mellom fylkesgrensene. Det er en høringsfrist på Samferdsel –
kollektivtrafikk frem til 2030 i Trøndelag – og i denne er ikke Halsa tegnet inn på kartet. Stortinget har
fattet vedtak om sammenslåing av kommunene Halsa, Hemne og 1/3 del av Snillfjord med
fylkestilhørighet Trøndelag, 8. juni 2017. Viser også til innsendt høringsuttalelse fra Hemne
formannskap om saken.
 Bussforbindelse mellom Halsa/Hemne til Surnadal – blir det fortsatt en bussforbindelse og kan
passasjerer fra Halsa/Hemne benytte seg av den? Samme andre veien – fra Surnadal til
Halsa/Hemne?
Svar (Prosjektleder /fylkesrådmann nye Trøndelag Odd Inge Mjøen):
Nye Trøndelag skal ut på anbud med kollektivtransporten i 2020 /21. De vil da få gjort noe med
langrutene slik at de kan ta med passasjerer på tvers av fylkesgrensene. Ordningen med
bestillingstransport tenkes utvidet. Skoleskyss vil alltid være grunnstammen i distriktene.

En må se på Stormyra som knutepunkt, noe som bl.a. innebærer bygging av venterom. Trøndelag har
med seg dette i den videre tenkinga.

Spørsmål og svar fra denne dagen var første steg i en dialog sammen med Fylkesmannen og
Fylkeskommunene. FM og FK vil bidra til at det sees helhetlig på disse spørsmålene og vil
være på tilbudssiden bl.a. ved å bidra til gode dialoger mellom ny kommune og statsetatene.

Med vennlig hilsen
Ny kommune – Halsa, Snillfjord og Hemne

Torger Aarvaag
Prosjektleder / rådmann
dir. innv. 72460104
torger.aarvaag@hemne.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Konsulent Eva Randi Oldervik

