
Oppsummering av møter med rådmenn og ordførere i Rindal og Halsa 

 

17.mars 2021 med ordfører Rindal kommune Vibeke Langli via Teams 
Temaet var opplevde endringer ved å skifte fra Møre og Romsdal til Trøndelag fylke 

Lenge siden Rindal søkte om fylkesendring, 100 år 

Rindal flyttet ikke fylke pga dårlig opplevelse av Møre og Romsdal, begrunnelsen ligger mer på den 

opplevde tilhørigheten som befolkningen i Rindal har. Rindal har hatt det bra i M&R. 

I etterkant av overflyttingen til Trøndelag er opplevelsen at man blir godt mottatt. God prosess og 

dialog frem mot bytte. Trøndelag er interessert i å bli kjent med Rindal. 

Et viktig moment ifbm overgangen var at tilknytningen til St.Olavs skulle være helt klar. Det var den 

samt at nå har også en avtale om psykiatri også kommet på plass. Det er kortere til Orkanger og man 

slipper ferge. 

Akuttberedskapen og fødende oppleves like god som tidligere. Ambulansetjenesten er som før. 

Følgetjenesten er det helseforetaket som tar seg av. 

Politi - Lensmann er flyttet fra Surnadal til Orkland. Det er et godt samarbeid mellom Rindal og 

Surnadal. Det samarbeidet skal fortsette. Dog har ikke midlene fulgt med over til nytt fylke. Det er få 

ressurser til politi, men det jobbes med det. 

Museet over til Mist. Opplever mye bedre dialog med Mist enn Nordmøre Museum. Dessverre er 

ikke tilskuddene automatisk ført over. Har jobbet en del for å få det til. 

Enkel og kortere tilgang til Statsforvalter og Fylkeskommune. 

Trøndelag jobber regionvis. HoppID er ikke i Trøndelag. Opplever liten forskjell for næringslivet. 

Næringslivet må kontakte på egenhånd, være oppsøkende. 

Reiselivet jobber også regionvis. 

Landbruk - noe gir og noe tar. 

Den vanlige rindaling opplever lite endring. 

Må være bevisst på tjenester som er viktig at fortsetter å være lokale. Tenker det er en kamp uansett 

regiontilhørighet 

 

18.mars 2021 med Anita Oterholm og John Ole Aspli via Teams 
Ikke sett på med blide øyne fra fylkeskommunens del da Halsa vedtok å dra til Trøndelag. 

Måtte jobbe en del for at tildelte midler til sammenslåtte kommuner skulle komme til Heim. Det var 

et godt samarbeid alle rådmenn imellom til siste slutt. 

Stor forskjell på skole. Det er nærskoleprinsippet som gjelder i Trøndelag, mens det i Møre og 

Romsdal er fritt skolevalg. Det er foreløpig en avtale om at elever kan søke til Surnadal, Kristiansund 

og Tingvoll. Denne skal fornyes hvert år. Sentralt hold – Fritt skolevalg eller ei? 



2 legevaktsordninger, HAS avtale, legebåten. Dette ser ut til å fungere bra. St.Olav sykehus er det 

primære sykehuset. 

Har blitt tatt godt imot i Trøndelag. Er jo fortsatt en utkant kommune, og vil alltid være det og 

opplever at alt er ok. 

Må jobbe aktivt og godt for å lykkes uansett tilhørighet. Ikke noen opplevd forskjell på Møre og 

Romsdal og Trøndelag i så henseende. 

Møre og Romsdal er bekymret for sin egen eksistens. 

Trøndelag gjør en god jobb som vertskap. Alle tar ansvar og ønsker gode løsninger. Bygge nye 

allianser og relasjoner. 

Hadde og har en geografisk tilhørighet, Trønder/Nordmøring’, grunnleggende identitet. 

Den største forskjellen innen næringslivet oppleves ifbm at Møre og Romsdal har gitt påfyll til 

kommuner uten egen kraftinntekt. Dette gjør ikke Trøndelag. I Trøndelag tildeles regioner midler, 

som for vår del blir Orkland. 

Mange henvendelser fra gamle Halsa ifbm næringsutvikling til Hildur Hestnes. Halsa har vært 

proaktive på dette tidligere også. 

Fortsatt veterinær sammen med Rindal og Surnadal. Fungerer bra. Merker lite forskjell fra tidligere. 

Administrative miljø er større og mindre sårbare. 

Tannlege ble det samme 

Opplever at Statsforvalterne har blitt flinkere til å snakke sammen, de 2, Trøndelag og Møre og 

Romsdal. 

 

Ola Heggem 19.mars 2021 via Telefon 
Har vært ordfører hele 90-tallet frem til 2005 og fra 2011 til 2019. 

Det ble påstartet et arbeid med å slå seg sammen med naboen. Rindal kommune hadde søkt første 

gang for 100 år siden. 

Flaks på timingen for søknaden og kanskje heldig at jeg hadde vært statsråd i noen år. Fikk begge 

fylkesmenn med på dette og de begge var positive. 

Det var ikke mishandling i Møre og Romsdal som avgjorde at Rindal ønsket seg til Trøndelag det var 

tilhørigheten som la grunnlag for det. 

I prosessen var det mye usikkerhet og det ble mye usikkerhet 

Kommunestyret var enstemmig det var ikke folket.  

Vedtak i fylkestinget som var enstemmig. Mener det var flaks og at timingen var perfekt. 

Overgangen og dagliglivet fungerer bra, med få endringer. 

Var noen områder som for Rindal ikke var så interessante som fergefri E39, tunell på Stadt, sykehus. 

Men viktig å sikre tilgangen til St.Olav 



Skoler har vært viktig tema, de kan nå søke seg til Surnadal, Orkdal og Meldal. Det går nå buss i begge 

retninger. 

Har møtt god velvilje i Trøndelag 

Landbruk – soner – Her jobbet eksakt mot Vestlandstilskudd på svin. 

Investeringstilskudd hvert 4.år 

FRAM kjører skolebuss 

Riksvei 65 er nedprioritert. Fordel å være i Trøndelag. Blir bedre i Trøndelag, ny asfaltering i Meldal. 

Hente litt fra begge deler ifbm næringshager 

Opplever seg veldig velkommen i Trøndelag 

Opptatt av Trondheim - Steinkjer 

  

 

24.mars 2021 med Ola Rognskog via Teams 
Rammene rundt kommunene er bevegelige mål, ikke statiske. Fylkenes prioriteringer er ikke statiske 

og fokus endres underveis. 

Trekker frem rapporten fra OKRide – Nordmøre Regionråd «Vurdering av framtidig regionstruktur for 

Nordmøre» som viktig da og fortsatt gjeldende. Mye har skjedd siden dette temaet sist var oppe. Det 

gjelder bla Campus Kristiansund og Opera og kulturhus i Kristiansund. 

Antall arbeidsplasser i Kristiansund vil endres når sykehuset flyttes til Hjelset 

Viktig forsøksvis å se inn i glasskulen. Det er den til enhver tid rådende politikk på statlig og regionalt 

nivå som vil definere likhet/ ulikhet mellom fylker, og evt forskjeller i vekstkraft, balanse i den 

geografiske fordelingspolitikken mv. 

Halsa sitt standpunkt ifbm skifte av fylke var veldig delt. Det hadde nok ikke skjedd hadde det ikke 

vært for kommunesammenslåingen. Det var flere tegn på at Halsa ville bli for sårbar for fremtiden 

med tanke på fagfelt som mange ganger ble besatt av kun 1 eller få personer. Lite robust kommune 

med tanke på sjukdom hos nøkkelpersonell, ferie, rekruttering, permisjoner mv . Halsa opplevde 

rekrutteringsutfordringer i en del nøkkelstillinger. Det er viktig at strategiske veivalg gjøres når det 

faktisk foreligger flere mulige valgmuligheter. 

Kristiansund har en arbeidsplassdekning på ca 100. Dette er svakere enn øvrige regionsenter/ byer i 

M&R.  Orkland som regional motor i Orkdalsregionen er i en annen situasjon med folketallsvekst og 

mye ny næringsetablering . Fra Halsa og Heim vil tilhørighet til de to ABS-regionene vi ligger mellom/ 

i være påvirket av mange forhold. Arbeidsplasser, samferdselsløsninger/ fjordkryssing, bompenger, 

utdanningstilbud, helsetilbud, kulturtilbud osv.  E39 vil få store investeringer kommende år, 

fullfinansiert av staten.  Det er samferdselsløsninger som er gode, og som vil påvirke reisetider - og 

mønster framover. 

Må ikke se på en evt. regionendring som et større skifte enn det er.  Fylkene har grovt sett store 

likheter i måten de er organisert og arbeider på. 



Halsa opplevde å få gradvis marginaliserte tilbud fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Ikke stort 

antall fylkeskommunale arbeidsplasser. Slik at det var ikke mye å tape ved å gå til Trøndelag, det lå 

lite i potten. Dette er et viktig spørsmål i forhold til om Kristiansund, Smøla og Aure skal søke seg 

over. Hva ligger i denne potten? Hva har man å tape? Hva er de de aller viktigste hensyn å ta ? 

Erfaringer for det ene eller det andre? 

Man får ikke svar før man går i dialog på administrativt og politisk nivå. Sektorvis analyse av 

forskjeller. Hva kan for eksempel Trøndelag se for seg å prioritere i forhold til veinettet i gjeldende 

kommuner?  Dukke inn i gjeldende planer og prioriteringslister for fylkenes sektorer. Notere signal 

fra slike møter. Vurderingsfasen for evt. fylkesskifte bør defineres i en fastsatt tidslinje, ingen er tjent 

med at dette blir hengende over lang tid. 

Fylkespolitisk nivå har også innflytelse på statens prioriteringer innen samferdsel. Hvordan kan man 

se for seg at et annet/ nytt fylke vil forholde seg til de viktige strekninger når f.eks innspill til NTP 

vedtas. Bypakke og RV70 er/ blir viktige samferdselsoppgaver for KSU.  

Sterke samarbeid bygges ved at man oppnår resultater sammen, der nytten for den enkelte part 

oppleves lik over tid. Dialog mot regionalt nivå i Orkdalsregionen vil kunne bidra til å belyse dagens 

"politiske kapital" og samarbeidsorientering. Dette ble opplevd som svært nyttig i vurderingsfasen for 

Halsa sin del, bla gjennom observatørstatus i regionrådet. 

Geitbåtmuseet fortsetter i Nordmøre Museum. Det er blitt en kompetansebank for 

tradisjonshåndverk. Gjensidig forståelse mellom fylkene. 

Viktig at elever kan velge skoler på tvers av fylkesgrenser. Fylkene har samarbeidsavtaler som gjør at 

vgs-elever fra Halsa kan søke opptak på like vilkår på noen Nordmørsskoler. Det er ulike 

opptaksregler for skolegang i de ulike fylkene. (Fritt opptak vs nærskoleprinsippet) Mulig endring i 

retning fritt opptak som gjeldende prinsipp for hele landet. 

Regional stat – spesialisthelsetjeneste, politi. Viktige tjenestefelt/ samfunnsområde, selv om de ikke 

er definert av fylkespolitisk nivå. Organisering og strukturer må analyseres. 

Statsforvalteren i Trøndelag var positiv, og bidro konstruktivt i arbeidet med ny kommune og 

fylkesskifte. Bidro spesielt til klargjøring av spørsmål som gjaldt regional stat, forvaltning, lovverk mv. 

Spørsmålet om fylkesbytte er først og fremst en strategisk beslutning,- hva er bla lurt med tanke på 

det maktpolitiske. Forskjeller kan f.eks ha en sammenheng at de to fylkene har ulik «farge» politisk. 

Møre og Romsdal har over tid vært sterkt påvirket av «blå» politikk, mens Trøndelag har vært mer 

preget av «rød/grønn» politikk med geografisk utjevning som viktig tema. Maktbalansen Steinkjer – 

Trondheim kontra Molde-Ålesund. Kjøttvekta i befolkningstyngde vil trolig ha stor betydning i 

politikken framover, uansett fylke. Viser til rapport om "maktpolitiske konsekvenser av nye 

alternative regioner" (Nordlandsforskning 2016) 


