
 

Gjemnes kommune  

 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset 
Dato: 13.03.2018 
Tidspunkt: 17:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut Sjømæling Ordfører SP 
Jan Karstein Schjølberg Varaordfører AP 
Borghild Neergaard Aarset Medlem SP 
Johan Aimar Brandvik Medlem SP 
Jan Anders Bø Medlem SP 
Tonje Hoem Undlien Medlem SP 
Ketil Sorthe Medlem AP 
Per Jostein Halset Medlem AP 
Bjørnar Danielsen Medlem AP 
Leif Ståle Engdahl Medlem H 
Erland Øren Medlem H 
Grethe Ranheim Medlem H 
Kjell Per Dønheim Medlem FRP 
Erik Aspen Bakke Medlem FRP 
Heidi Hogset Medlem V 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anna Grindvold MEDL KRF 
Rolv Sæter MEDL SV 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Odd Steinar Bjerkeset Anna Grindvold KRF 
Kjellfrid Blakstad Rolv Sæter SV 

 
 
 
 



Merknader 
17 av 17 medlemmer møtte.  
Bjørnar Danielsen, AP og Odd Steinar Bjerkeset, KrF ble valgt til å skrive under 
møteprotokollen sammen med ordføreren.  
 
Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent.  
Sakslisten ble enstemmig godkjent.  
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Birgit Eliassen  
Liv Lillevevang 
Svein Arild 
Eikemo 

Rådmann 
Sekretær 
Ass.rådmann 

  
 
 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som 
ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 



 

PS 9/18 Godkjenning av møtebok  fra forrige møte 

Behandling i Kommunestyret - 13.03.2018  
 

Enstemmig vedtak 
Møteprotokollen fra forrige møtet godkjennes 
 
 

PS 10/18 Uttalelse om grensejustering av Angvik skolekrets i Gjemnes 
kommune 

Rådmannens forslag til vedtak 
Gjemnes kommunestyre anbefaler ikke den foreslåtte grensejustering av Angvik 
skolekrets. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 28.6.2016 i sak 24/16 om 
kommunereformen hvor kommunestyret vedtok at Gjemnes kommune skal videreføres 
som egen kommune. 
 
Som det framgår av saksutredningen, vil det medføre svært uheldige konsekvenser for 
Gjemnes kommune dersom over 25 % av innbyggerne skal overføres til Nye Molde 
kommune. I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen 
kommune, og resultatet av grensejusteringen er å oppfatte som en deling av 
kommunen. Deling er ikke utredet, og skal dessuten vedtas av Stortinget. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet - 06.03.2018  
 
Repr. Heidi Hogset, V framsatte følgende forslag: 
 
«Gjemnes kommunestyre ser på resultatet av innbyggerundersøkelsen som et 
overbevisende uttrykk for innbyggerne i indre Gjemnes sitt ønske om å bli innlemmet i 
nye Molde kommune, og vil respektere innbyggernes rett til å søke om grensejustering i 
tråd med dette ønsket. 
 
En deling av Gjemnes kommune som omsøkt vil svekke en allerede liten og 
ressurssvak kommune, slik at det kan bli uråd å fortsette som egen kommune. En 
naturlig konsekvens må derfor bli at spørsmålet om kommunens fremtid må tas opp til 
ny behandling. Kommunestyret forutsetter at kommunen selv får ansvaret for å utrede 
kommunens fremtid etter en eventuell deling.» 
 
Det ble votert alternativt over forslaget til Repr. Heidi Hogset,V og rådmannens forslag 
til vedtak 
Forslaget til Repr. Heidi Hogset,V fikk 1 stemme og FALT og rådammens forslag til 
vedtak fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
 



Forslag til vedtak 4 mot 1 stemme: 
Gjemnes kommunestyre anbefaler ikke den foreslåtte grensejustering av Angvik 
skolekrets. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 28.6.2016 i sak 24/16 om 
kommunereformen hvor kommunestyret vedtok at Gjemnes kommune skal videreføres 
som egen kommune. 
 
Som det framgår av saksutredningen, vil det medføre svært uheldige konsekvenser for 
Gjemnes kommune dersom over 25 % av innbyggerne skal overføres til Nye Molde 
kommune. I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen 
kommune, og resultatet av grensejusteringen er å oppfatte som en deling av 
kommunen. Deling er ikke utredet, og skal dessuten vedtas av Stortinget. 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 13.03.2018  
Repr. Kjellfrid Blakstad, SV foreslo Repr. Bjørnar Danielsen, AP inhabil i denne saken 
da han er medlem i styret i Angvik bygdalag. 
 
Repr. Knut Sjømæling, SP framsatte følgende forslag om Repr. Bjørnar Danielsen, AP 
er habil i denne saken da Angvik bygdalag ikke er part i saken ihht til Forvaltningsloven 
§6.  
 
Repr. Bjørnar Danielsen, AP fra trådde møte under behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. 
 
Det ble stemt over habilitetsforslaget. 
 
Forslaget til Repr. Knut Sjømæling, SP fikk 15 stemmer og Repr. Kjellfrid Blakstad, SV 
Fikk 1 stemme og FALT. 
 
Repr. Bjørnar Danielsen, AP ble erklært habil i saken og tiltrådde igjen møte. 
 
 
 
Repr. Bjørnar Danielsen, AP framsatte følgende forslag: 
 
Gjemnes kommunestyre respekterer resultatet av innbyggerundersøkelsen i indre 
Gjemnes som viser til at 57% ønsker å bli en del av nye Molde kommune, mens 36% 
ønsker å forbli i Gjemnes kommune. Kommunestyret aksepterer derfor at Angvik 
skolekrets kan bli en del av nye Molde kommune fra 01.01.2020. 
 
 
Det ble votert alternativt over forslaget til Repr. Bjørnar Danielsen, AP og 
formannskapets forslag til vedtak. Formannskapets forslag til vedtak fikk 13 stemmer 
og Repr. Bjørnar Danielsen, AP fikk 4 stemmer og FALT. 
 
 



Vedtak 13 mot 4 stemmer: 
Gjemnes kommunestyre anbefaler ikke den foreslåtte grensejustering av Angvik 
skolekrets. Kommunestyret viser til sitt vedtak av 28.6.2016 i sak 24/16 om 
kommunereformen hvor kommunestyret vedtok at Gjemnes kommune skal videreføres 
som egen kommune. 
 
Som det framgår av saksutredningen, vil det medføre svært uheldige konsekvenser for 
Gjemnes kommune dersom over 25 % av innbyggerne skal overføres til Nye Molde 
kommune. I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen 
kommune, og resultatet av grensejusteringen er å oppfatte som en deling av 
kommunen. Deling er ikke utredet, og skal dessuten vedtas av Stortinget. 
 
 
 


