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U.off. §5, 1.ledd
VEDTAK OM SAMMENSLUTNING AV AURE KOMMUNE OG TUSTNA
KOMMUNE, MØRE OG ROMSDAL FYLKE
Departementet legger med dette frem en sak om vedtak og iverksetting av sammenslutning
av Aure og Tustna kommuner i Møre og Romsdal fylke til en kommune.
Lov av 15. juni 2001 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
(inndelingslova) § 4 gir Kongen fullmakt til gjøre vedtak om sammenslutning når
kommunene som saken gjelder har sluttet seg til forslaget om sammenslutning.
Inndelingsloven § 17 gir Kongen fullmakt til å gi nærmere regler for å sikre gjennomføring
av vedtak om sammenslutning. Når det blir regnet som nødvendig for å gjennomføre
vedtak om sammenslutning, kan Kongen dessuten gjøre unntak fra gjeldende regler i lov
eller forskrift.
Vedtak fattet i Aure og Tustna kommunestyrer og Møre og Romsdal fylkesting
Aure og Tustna kommunestyrer fattet 24. juni 2004 vedtak om at kommunene skal sluttes
sammen til en kommune. Aure kommune hadde pr. 1. januar 2004 2 661 innbyggere, mens
Tustna kommune hadde 1 015 innbyggere. I begge kommunene ble det holdt rådgivende
folkeavstemming om kommunesammenslutningsspørsmålet. I begge kommunene ble det
flertall for sammenslutning.
Fylkesdirektøren i Møre og Romsdal fylke holdt 26. august 2004 et felles
kommunestyremøte med de to kommunene der sakene nevnt i § 25 i inndelingsloven ble
drøftet. Samme dato ble det fattet likelydende vedtak i de to kommunestyrene om at
sammenslutningsdatoen bør settes til 1. januar 2006.
Det foreligger forskjellige forslag fra kommunene om hva navnet på den nye kommunen
skal være. Aure kommunestyre foreslo at navnet på den nye kommunen skal være Aure.
Tustna kommunestyre foreslo at navnet på den nye kommunen skal være Solskjel. I det
øvrige er kommunestyrene enige. Begge kommunestyrene ønsker at det nye
kommunestyret skal ha 23 medlemmer. Valg av kommunestyre for den nye kommunen fra
1. januar 2006 til ordinært kommunestyrevalg september 2007 avholdes samtidig med
stortingsvalget 12. september 2005.
I henhold til inndelingsloven § 9 har fylkestinget uttalerett i saker som gjelder
sammenslutning. Fylkestinget i Møre og Romsdal fattet 11. oktober 2004 følgende vedtak i
sak T-66/04 vedrørende sammenslutning av Aure og Tustna kommuner:
”Fylkestinget i Møre og Romsdal meiner at kommunane sine ønske i slike saker må vege
tungt. Fylket har elles ingen merknader til saka.”.
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Departementet vil bemerke:
Tidspunkt for sammenslutningen
I tråd med kommunestyrevedtak i Aure og Tustna kommuner av 24. juni 2004, vil
departementet foreslå at kommunene slutter seg sammen fra 01. januar 2006.
Navnet på den nye kommunen
Etter kommuneloven § 3 nr. 3 er det Kongen som vedtar endring i kommunens navn.
Når det gjelder navnet på den nye kommunen, foreligger det forskjellige forslag fra
kommunestyrene. På møte i Tustna kommunestyre 26. august 2004 ble det med 16 mot 1
stemme vedtatt å foreslå Solskjel som navn på den nye kommunen. På møte i Aure
kommunestyre 26. august 2004 ble det enstemmig vedtatt å foreslå Aure som navn på den
nye kommunen.
I departementets saksforberedelser er det lagt vekt på følgende forhold: Inntillingen fra
namnekomiteen for Aure og Tustna, og uttalelser fra Statens navnekonsulenter for MidtNorge. I namnekomiteens innstilling fremgår det at komiteen mener både Aure og Solskjel
er aktuelle alternativer. Namnekomiteen tar ikke stilling til hvilket av disse navnene som
foretrekkes. I to rådgivende uttalelser fra Statens navnekonsulenter for Midt-Norge, datert
4. juni 2004 og 9. juni 2004, anbefaler navnekonsulentene Aure som navn på den nye
kommunen. Dette begrunnes med blant annet følgende:
1. "Namnet Aure er eit gamalt områdenamn (verdsleg og kyrkjeleg), som også har vore
nytta om område som er større enn den noverande kommunen med dette namnet (også
prinsipp for andre kommunenamn).
2. Namnet Aure er knytt til den framtidige sentralstaden i den nye kommunen (også
prinsipp for andre kommunenamn)."
Det vises også til at Solskjel ikke har den samme tradisjonen som administrasjonsnavn å
vise til. Aure anbefales, også ut fra "…allmenne kulturomsyn…". I tråd med uttalelsene fra
Statens navnekonsulenter for Midt-Norge foreslår departementet at navnet på den nye
kommunen skal være Aure.
Antall representanter i kommunestyret
Kommunestyrene har foreslått at tallet på medlemmene i det nye kommunestyret blir
fastsatt til 23. Departementet vil derfor foreslå at representanttallet blir 23.
Kommunestyrevalg
Valg av kommunestyre for den nye kommunen fra 1. januar 2006 til ordinært
kommunestyrevalg september 2007 avholdes samtidig med stortingsvalget 12. september
2005.
Funksjonsperiode
Funksjonsperioden for kommunestyrene i Aure og Tustna kommuner avsluttes
31. desember 2005.
Funksjonsperioden til fellesnemnda opphører når kommunestyret for den nye kommunen
er konstituert høsten 2005.
Kommunale vedtekter og planer
Det nye kommunestyret må vedta alminnelige vedtekter, forskrifter og planer, med unntak
av arealplan, for kommunen og eventuelt få disse godkjent på vanlig måte. I de tilfeller der
det ikke er fattet vedtak om nye forskrifter før 1. januar 2006, gis en særskilt
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overgangsbestemmelse. Denne bestemmelsen innebærer at de alminnelige vedtekter som i
dag gjelder i Aure og Tustna kommuner fortsatt skal gjelde for vedkommende områder
innen den nye kommunen, inntil nye felles vedtekter trer i kraft. Departementet foreslår at
fristen for å fastsette nye vedtekter settes til 30. juni 2006, jf. inndelingsloven § 13.
Kommuneplanene etter plan- og bygningsloven § 20-1 gjelder inntil det nye
kommunestyret har vedtatt en plan for den nye kommunen.
Representasjon etter kirkelovgivningen
Nytt kirkelig fellesråd for den nye kommunen velges på ordinær måte med virkning fra 1.
januar 2006. For perioden 1. januar 2005 til og med 31. desember 2005 sørger
fellesnemnda for midlertidig sammensetning av rådet i samsvar med kirkeloven § 12.
Fellesnemnd - fullmakter og sammensetning
Etter § 26 i inndelingsloven skal det opprettes en fellesnemnd for å samordne og forberede
sammenslutningen av kommunene. Nemnda skal sammensettes slik at den avspeiler
innbyggertallet i de enkelte kommunene, men det skal likevel være minimum 5
medlemmer fra hver kommune med i nemnda.
I tråd med kommunestyrevedtakene i Aure og Tustna av 26. august 2004 foreslår
departementet at fellesnemnda består av ni medlemmer fra Aure og åtte fra Tustna.
Fellesnemnda skal utøve de funksjoner den er gitt etter § 26.
Valg av revisjonsenhet
Ytre Nordmøre revisjonsdistrikt skal være revisor for den sammensluttede kommunen
inntil noe annet er bestemt av det nye kommunestyret.
Eiendomsskatt
Den nye kommunen skal ha eiendomsskatt fra sammenslåingstidspunktet.
Eiendomsskatten videreføres i sentrumsområdet og på verker og bruk med 7 promille i den
delen av kommunen som utgjør tidligere Aure kommune.
Den nye kommunen innfører eiendomsskatt for verker og bruk med 2 promille fra
01.01.2006 i nåværende Tustna kommune. Den nye kommunen øker denne
eiendomsskatten i tidligere Tustna kommune med 2 promille hvert år inntil en når den
maksimale grensen på 7 promille. Da nåværende Tustna kommune ikke har ”bymessig
bebyggelse” vil denne eiendomsskatten kun omfatte verker og bruk.
Det gjøres unntak fra Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
(eigedomsskattelova) § 12, bokstav e), slik at det kan vedtas ulik skattetakst på verker og
bruk som ligger utenfor bymessige områder i en overgangsperiode fram til og med 2009.
Det foretas taksering av verker og bruk i Tustna kommune i 2005.
Det tekniske takstgrunnlaget som er lagt til grunn i Aure kommune bør vurderes å bli gjort
gjeldende for den takst som skal gjennomføres i dagens Tustna kommune.
Fellesnemnda gis fullmakt til å oppnevne takst- og overtakstnemnd.
Forliksråd
Fellesnemnda kan vedta at kommunene som skal slutte seg sammen skal ha et felles
forliksråd fram til kommunesammenslutningen, noe som utgjør unntak fra domstolloven §
27 første punktum.
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Det gjøres unntak fra domstolloven § 57 første ledd, annet punktum, som fastsetter at nytt
forliksråd trer i kraft 1. mai året etter hvert kommunestyrevalg. Nytt forliksråd for den nye
kommunen kan tre i kraft fra sammenslutningstidspunktet, 1. januar 2006.
Foreleggelse
Ukast til kgl. resolusjon er forelagt samtlige departementer.

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:
Med hjemmel i Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni
2001 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslutning av Aure kommune og Tustna
kommune i Møre og Romsdal fylke med virkning fra 1. januar 2006. Navnet på den nye
kommunen skal være Aure kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra
valglov, kommunelov og enkelte særlover i samsvar med vedlagte forslag.
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