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Mener Sunndal og Surnadal bør slå seg sammen:

– Vil styrke indre
Ordførene Ola Rognskog og
John Ole Aspli.

Skepsis
i Rindal
og Halsa
Ordførerne i Halsa og Rindal er skeptiske til en
storkommune på Indre
Nordmøre.
Elin Høstmark
elin. hostmark@driva.no

– Før en går for storkommune må en tørre å gå i dybden, sier Ola Rognskog,
ordfører i Halsa. Han synes
forslaget er offensivt.
– Det er ingen grunn til å
slutte å tenke nye tanker, men
kjepphesten min er å være tydelig på hva man vil oppnå.
Sunndal, Surnadal, Rindal og
Halsa er alle rødgrønne kommuner og en har lett for å
finne forståelse hos hverandre, men jeg vil ikke konkludere med at det er fornuftig å
slå sammen før jeg får framlagt en plattform for hva man
vil oppnå. Jeg er opptatt av at
det ikke bare skal være et effektiviserings- og rasjonaliseringsgrep, og ser faren for at
alt blir regionalisert og sentralisert. Det kan gå ut over de
små stedene, sier ordføreren.
Han legger til at det noen
ganger er viktig å samarbeide
fordi man er for små til å levere enkelte tjenester.
– Men i andre sammenhenger er det bedre å levere
sjøl med tanke på nærhet,
som omsorgsboliger. VI har et
godt forankret lokalt styre og
får skreddersydd tilbudene
våre i småsamfunn. Avstanden til tilbud er av betydning,
sier han og tror det kan bli
vanskelig å bestemme hvor et
kommunesenter skal ligge.
John Ole Aspli, ordfører i
Rindal, er også skeptisk:
– Jeg deler ikke Talgøs oppfatninger slik på sparket.
Spørsmålet er reelt og jeg har
ikke motforestillinger mot at
det reises, men det er uriktig
og uaktuelt for meg som ordfører å konkludere med noe.
En hel rekke med spørsmål
må finne sine svar og det er
mange hensyn å ta i forhold
til private og offentlige tjenester, kommunikasjon og mer.
En kan ikke organisere ut ifra
en kommunes eller bedrifts
lokalisering i dag. For Rindal
sin del føler ikke vi noe press
på at vi må ta en avgjørelse
om sammenslåing, men vi vil
gjerne være med og drøfte.
Skulle det bli aktuelt er det
naturlig å se på partnerskap i
flere retninger. Alle rindalinger må inviteres og engasjeres med for å ta en slik
beslutning.

Bedriftseier Finn Talgø
(70) i Todalen vil slå sammen kommunene Surnadal og Sunndal. Halsa og
Rindal må gjerne inviteres med i storkommunen. – Med Trollheimstunnelen på plass vil et
slikt grep styrke indre
Nordmøre, sier Talgø.
Sigmund Tjelle
sigmund. tjelle@driva.no

Finn Talgø har kjempet for bedre
vegløsninger på indre Nordmøre i
snart 50 år. Som vegforkjemper
har han opplevd mange opp og
nedturer. Åpningen av Svinviktunnelen blir stående som en av de
største oppturene. Talgø håper
han får være til stede også under
åpningen av Trollheimstunnelen.
Den mener han blir avgjørende
viktig for regionen.
– Navlebeskuende, sier han på
sitt vis om dem som ønsker seg
kort tunnel og bru over fjorden fra
Rakaneset til Svinvika. Han husker
godt at brualternativet var oppe til
diskusjon for mange år siden. Da
ble det vraket på grunn av prisen.
– Stålprisen er ikke akkurat blitt
rimeligere med åra. Utspillene fra
bruforkjemperne irriterer meg noe
voldsomt. Det er nok ferja de
egentlig vil ha. Dette er en gavepakke til søre luten i fylket. Jeg
synes de påtar seg et stort ansvar
dersom utspillene deres skulle
føre til utsettelse i arbeidet med å
få den ferjefrie forbindelsen
mellom de to kommunene på
plass.

Haster
Bedriftseieren mener utviklingen
viser at det haster med å få et felles
bo- og arbeidsmarked på plass.
– Det er nødvendig også for

Sunndal. De har de store bedriftene, men Surnadal har et større
mangfold i næringslivet. Skal vi
lykkes med å folk til å bosette seg
på indre Nordmøre må de synes
det er attraktivt å komme hit. I dag
er regionen for svak. Etter at Dagfinn Ripnes ga seg som ordfører i
Kristiansund synes jeg ikke nordmørsbyen viser like stor omsorg
for omlandet sitt. I Romsdal er det
Molde som bygger seg opp. Dette
er en utvikling vi ikke kan lukke
øynene for. Derfor er det viktig å
komme i gang med en prosess
som kan ende med sammenslåing
mellom Surnadal og Sunndal.
Halsa og Rindal må gjerne bli
med på sikt.
– Trollheimstunnelen er det første skrittet mot sammenslåing?
– Tunnelen blir veldig viktig for
regionen. Med den på plass ligger
det meste til rette for en sammenslåing. Jeg mener arbeidet på tunnelen må starte rett etter at
tunnelen gjennom Oppdølsstranda står ferdig. Det er mange
millioner å spare dersom tunnelarbeiderne får gå fra en tunnel til
den neste.
Talgø undrer seg over hvor dagens vegsjef er i diskusjonene
rundt framtidige kommunikasjoner på Nordmøre.
– Fullstendig anonym, fastslår
han.

Sterkere region
Finn Talgø mener Surnadal og
Sunndal vil fungere godt sammen
som én kommune. Han viser til at
et slikt utspill også vil bli svært
godt mottatt av myndighetene.
– Vi kan ikke fortsette med de
mange små kommunene. Tenk
deg en felles næringsavdeling i de
to kommunene som vil få en helt
annen slagkraft enn hver for seg.
Regionen vil framstå som langt
sterkere over for offentlige myndigheter som en storkommune.
Det kommer en sammenslåing
uansett. Når en har passert 70 år

REGIONBYGGER: Bedriftseier Finn Talgø ivrer for kommunesammenslåing mellom
burde man kanskje ikke bry seg så
sterkt lenger, men dette mener jeg
er viktig. Dette handler også om å

vise vilje til utvikling, sier Finn
Talgø.

Vil skynde seg langsomt
Ap-ordførerne Mons Otnes i
Surnadal og Ståle Refstie i
Sunndal liker utspillet fra
Talgø, men ønsker å skynde
seg langsomt i spørsmålet om
kommunesammenslåing.
Sigmund Tjelle
sigmund. tjelle@driva.no

Ståle Refstie understreker viktigheten av Trollheimstunnelen for å
få på plass en døgnåpen bo- og arbeidsmarkedsregion. Han minnes
konklusjonene i en rapport som
Jørgen Amdam i Møreforskning la
fram i 2004 der det ble vist til at
både Sunndal og Surnadal har for
svake sentre, og at det er viktig
med døgnåpen ferdsel mellom de
to kommunene for å snu på dette.
Refstie mener det må startes i riktig ende når det gjelder spørsmålet om kommunesammenslåing.
– Vi sunndalinger må tenke
over hvilken retning vi ønsker å
gå. Vi har en del felles med både
Nesset, Oppdal og Surnadal. Dette
betyr at vi har et alternativ med
Trollheimen kommune mot Sur-

nadal, Driva kommune mot Oppdal og Aura kommune mot Nesset. I Sunndal mener jeg vi har
god tid i forhold til dette spørsmålet, sjøl om vi har fått signaler
om at myndighetene ønsker at vi
må ta kommunesammenslåing på
alvor. Dette skal i utgangspunktet
være frivillig, men vi ser jo pisken
i det fjerne dersom kommunene
ikke tar de nødvendige diskusjonene, sier Refstie.
Kollega Mons Otnes i Surnadal
er ikke i tvil om at det blir endringer i kommunegrensene, også
på indre Nordmøre.
– Det kommer nok til å bli kjørt
prosesser på dette rundt om i
kommunene, men det skjer neppe
noe i morgen. Samarbeid på tvers
av kommunegrensene er interessant. Vi sliter med befolkningsutviklinga, men i Surnadal har det
aldri før vært så mange sysselsatte
i næringslivet som nå. Nå ser vi at
også pendlingen inn til kommunen øker. Det bekrefter Surnadals
posisjon som regionsenter, sier
Otnes.
Ståle Refstie

Mons Otnes.
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e Nordmøre
OMVISNING: AUF-erne fikk omvisning på Hydro.

AUF-leder på
sunndalsbesøk
Eskil Pedersen, nestleder av
Arbeidernes ungdomsfylkning
var tirsdag på besøk på Sunndalsøra i anledning et temamøte arrangert av Sunndal
AUF.
Jakob Vorren
redaksjon@driva.no

Pedersen snakket om det nye
internasjonale programmet som
et utvalg på 10 medlemmer av
AUF hadde laget. Han orienterte
om hvilke tanker unge AUF-ere
hadde for at forholdene i verden
skal bli bedre. Sentralt i dette er
menneskerettigheter og rettferdig
fordeling. Behovet for en mer rettferdig fordeling ble eksemplifisert
ved at de fem rikeste i verden eier
like mye som de 2 milliarder fattigste menneskene eier.
Pedersen fortalte om arbeiderungdom som på 1930-tallet reiste
til Italia for å bekjempe Mussolini
og fascismen som herjet på den
tiden. Han la mye vekt på at AUF
var en solidarisk organisasjon som
jobbet for at alle mennesker skulle
ha det bra, ikke bare de i Norge.
I anledning av besøket til Eskil
Pedersen fikk han, noen AUFere
og fylkessekretæren i Møre og
Romsdal AUF, Line Hoem omvisning på Hydro. De ble guidet av
Kjemisk nestleder Frode Gravem

Surnadal og Sunndal.

«Vi vil ha Trollheimstunnel no»
Facebookgruppa «Vi vil ha Trollheimstunnel no» har fått 1140
medlemmer.
Det var Torill Talgø i Todalen
som opprettet book-gruppa for
noen uker siden. Hun sier bakgrunnen er utspillet fra dem som
ønsker kort tunnel og bru i stedet
for Trollheimstunnelen. Hva med
Svinvika om det kommer bru over
dit?

– I Todalen er det 95% oppslutning rundt tunnelen. Vi tenker på
dem som kommer etter oss. Det er
lite folk som bosetter seg i Todalen. Tunnelen vil helt klart bidra
til å snu denne utviklingen. Arbeidsmarkedet blir så mye større.
Vi har fått veldig mye positiv respons på facebook-gruppa som
hele tida får nye medlemmer, sier
Torill Talgø.

Lærere i tenkeboksen
MANGE MEDLEMMER: – Vi har
fått mye positiv respons på Facebook-gruppa «Vi vil ha Trollheimstunnel no», sier initiativtaker Torill Talgø.

– Jeg tar ingen sjanser
med boligrenta
Derfor har vi gjort det enkelt for deg.
Hos oss får du en av markedets laveste renter, sjekk oss på finansportalen.no

Ring oss på 07300 eller les mer på smn.no
* Eff. rente fra 3,18 %. Beregning: Avdragslån på 2,5 mill, 20 års nedbetalingstid, forvaltningskostn. 30 kr /mnd,
etabl.gebyr 1.600 kr, innenfor 75 % av boligens verdi.

Lav rente. Gode råd.

Der ble de fortalt om problemene
etter nedlegginga av Su3 og hvordan kraftkrisa i Møre og Romsdal
gjorde det ugunstig for Hydro.
De fikk også en innføring i
hvordan aluminiumen ble lagd og
fikk litt innblikk i hvor miljøvennlig aluminium er. Pedersen
var imponert over det høye lærlingtallet på Hydro og hvordan de
hadde fått presset på ledelsen til å
ta inn 5 flere selv om finanskrisa
rådet over dem.
Delegasjonen fra AUF fikk også
møte fagforeningsleder Eivind
Torvik som fortalte om kraftkrisa.
Torvik fortalte at Hydro avventet
investeringer på Sunndal på
grunn av avgifter som andre industriområder i landet ikke må
betale. De ble også fortalt at det
eneste det sto på nå når det gjelder
oppstart av SU3 var Hydros vilje
til å starte opp.
Eskil Pedersen syns det var flott
å få innblikk i hvordan Hydro aluminium Sunndal drives og mente
det hadde vært et lærerikt besøk.
Han er selv født i en industri-kommune og kjenner til viktigheten av
en levedyktig industri for et lokalsamfunn som det vi har på Sunndalsøra. Noe annet han syntes var
flott var Hydros gjenbruk av energi
og at Hydro Sunndal er et av de
mest miljøvennlige aliminiumsanleggene i hele verden.

Driva skrev onsdag 5. mai at Jo
Skjølsvold er tilsatt som rektor ved
Øvre Rindal skule fra høsten.
Skjølsvold har fått tilbudet, men
har ennå ikke gitt svar på om han
tar jobben. Det samme er tilfellet

for søkere som har fått tilbud om
lærerjobber i kommunen. Det
gjelder Herborg Honnstad, Elisabet Marie Halgunset, Liv Jorun
Aarnes Øverland og Gjertrud
Hyldbakk Solvik.
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