
Til: Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fra:  Gjemnes Ytre org nr. 992 607 890 

Sak:  Kommunesammenslåing 

Ledergruppen I Gjemnes Ytre, Gjemnes Ytre Forum, har i møte diskutert Gjemnes kommunes vedtak i 
sak om kommunesammenslåing. 

Kommunen vedtok i møte den 28. juni 2016 at Gjemnes skal fortsette som selvstendig kommune 
innenfor dagens kommunegrenser. Et motforslag om sammenslåing med Molde og Nesset falt med 7 
mot 10 stemmer. 

Dersom Fylkesmannen i sin innstilling til kommunaldepartementet, før kommende 
stortingsbehandling, foreslår Gjemnes kommune sammenslått med Molde kommune, krever 
Gjemnes Ytre, på vegne av innbyggerne i kretsene Gjemnesstranda, Storlandet, og Bergsøya, at disse 
sammenslåes med Kristiansund Kommune. 

Om Gjemnes kommunes skal slås sammen med Molde kommune, vil dette kunne begrunnes med 
resultatet av folkeavstemningen, som ble gjennomført den 6. juni 2016, som ga flertall for å fortsette 
som egen kommune, men hvor et knapt flertall foretrakk sammenslåing med Molde dersom det 
uansett blir sammenslåing. (Det var 49% for Molde og Nesset mot 46% for Kristiansund, 5% stemte 
blankt). Men innbyggerundersøkelsen, som ble gjennomført i april 2016, viser at dette flertallet 
utelukkende skyldes stor oppslutning om moldealternativet i kretsene Angvik, Flemma og Osmarka, 
som utgjør ¼ av kommunens innbyggere.  

Underskriftslister fra innbyggerne i Storlandet og Bergsøy kretser viser stort flertall for fortsatt 
tilknytning til Nordmøre og Kristiansund. På postnummernivå ,6633 Gjemnes, som tilsvarer Gjemnes 
Ytres interesseområde, og tidligere Gjemnes kommune før 1965, var tallene i 
innbyggerundersøkelsen 87% for Kristiansund, mot 13% for Molde. 

Innbyggerne I Gjemnes Ytre har sin tilhørighet og identitet til Nordmøre i en over tusenårig historie 
og vil ikke la den gå tapt basert på et knappest mulig flertall i en kommune som er resultat av en 
tvangssammenslåing av småkommuner og deler av andre kommuner på 60 tallet. 

Vi krever at Fylkesmannen i innstillingen til ny kommunestruktur for Møre og Romsdal tar hensyn til 
det solide flertallet av innbyggernes krav, dokumentert gjennom underskriftslister og 
spørreundersøkelser og uansett vedlegger vårt brev til sin innstilling så det medfølger til Stortingets 
behandling av saken. 

Kravet fremsettes av Gjemnes Ytre, som ideell interesseorganisasjon for innbyggerne i Bergsøya, 
Storlandet og Gjemnes kretser. 

Det er ikke innhentet opplysninger om arealet kravet omfatter, ei heller kommunal infrastruktur og 
eiendom i området. Det er ikke forhandlet med andre kommuner, eller Gjemnes kommune om 
kravet utover stedslokale kommunestyrerepresentanters innlegg i den kommunale debatten, men vi 
legger til grunn at intensjonsavtalen kommunen har inngått om sammenslåing med Kristiansund, 
Averøy og Tingvoll kan tjene som et utgangspunkt for forhandlinger. 
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