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Vedtak i sak om grensejustering mellom kommunene Rennebu og 
Oppdal 

Jeg viser til brev av 1. juni 2018 fra Fylkesmannen i Trøndelag med fylkesmannens utredning 

og tilrådning i sak om grensejustering mellom Rennebu og Oppdal kommuner, og brev av 15. 

mai 2019 med resultat fra supplerende innbyggerundersøkelse. 

 

Bakgrunn 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok 26. januar 2017 en søknad om grensejustering 

mellom Rennebu og Oppdal kommuner sammen med underskrifter fra 203 personer.  

 

Per. 1. januar 2019 var det 2501 innbyggere i Rennebu og 6975 innbyggere i Oppdal. 

Søknaden gjelder fire kretser sør i Rennebu kommune (Ulsberg-Innset, Søndre Innset, 

Gisnås og Havdal) med en samlet befolkning på om lag 470 innbyggere (17 prosent av 

Rennebus befolkning) og et areal på 332 km2 (34 prosent av Rennebus areal).  

 

I søknaden argumenteres det for at kretsene både gjennom geografiske, historiske, sosiale, 

kulturelle og praktiske forhold har tilknytning til Oppdal kommune. Videre pekes det på at en 

stor del av innbyggerne jobber i Oppdal, og mange benytter seg av butikker, kultur og 

fritidstilbud i Oppdal. Det vises også til at det er planlagt bom på E6 mellom kretsene og 

kommunesenteret i Rennebu, noe som oppleves som en "deling" kommunen.  

 

Fylkesmannen hadde møter med de involverte kommunene i februar 2017, og det var 

enighet om videre prosess. Det ble utarbeidet et faktagrunnlag av Plankontoret i Rennebu, 

som ble sendt på høring av fylkesmannen 9. mai 2017. Fylkesmannen sendte sin tilrådning 

til departementet 4. juli 2017. Her ble det vist til at det vil kunne være positivt for de aktuelle 

kretsene med en grensejustering, samtidig som det vil være krevende å gjennomføre en slik 
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endring. Fylkesmannen mente at det burde lages et bredere kunnskapsgrunnlag før 

konklusjonen kunne trekkes. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fikk 20. november 2017 i oppdrag å skaffe til veie et bredere 

kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en grensejustering mellom Rennebu og Oppdal 

kommuner som omfatter områdene omtalt i innbyggerinitiativet. Fylkesmannen sendte sin 

endelige tilrådning til departementet 1. juni 2018.  

 

Departementet ønsket oppdatert informasjon om innbyggernes synspunkt i denne saken, og 

fylkesmannen fikk derfor i oppdrag å sørge for å fremskaffe et oppdatert datagrunnlag om 

innbyggernes synspunkt på spørsmålet om en eventuell grensejustering mellom Rennebu og 

Oppdal. Fylkesmannen skulle også utarbeide forslag til eventuell ny kommunegrense basert 

på innbyggerinitiativet.  

 

På oppdrag fra Opinion AS ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse blant innbyggerne 

i det omsøkte området. 344 folkeregistrerte innbyggere som var eller ble 18 år ble spurt, og 

272 svarte på undersøkelsen. Resultatet, som ble offentliggjort 6. mai 2019, viste at et flertall 

(54 prosent) ønsket grensejustering. 44 prosent ønsket ikke grensejustering, mens 2 prosent 

svarte vet ikke.  

 

Uttalelser fra kommunene 

Rennebu kommune behandlet faktagrunnlaget 22. juni 2017, og vedtok enstemmig å fraråde 

den omsøkte grensejusteringen. Kommunen har i dialogen med departementet vært tydelig 

på at det vil være krevende å fortsette som egen kommune dersom departementet vedtar 

den foreslåtte grensejusteringen. 

 

Oppdal kommunestyre behandlet utredningen 7. juni 2017, og vedtok enstemmig å støtte at 

grensejusteringen gjennomføres på bakgrunn av det foreliggende kunnskapsgrunnlaget. Det 

vises blant annet til det omfattende interessefellesskapet mellom det aktuelle området og 

Oppdal.  

 

Departementet har hatt møter med begge kommunene underveis i prosessen, hvor de ulike 

kommunestyrenes ståsted har blitt bekreftet.  

 

Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen i Trøndelag ga 1. juni 2018 sine vurderinger og tilrådninger til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. I det følgende gjengis i fulltekst de tre tilrådningene fra 

fylkesmannen: 

 

" 

1. Forslaget om grensejustering av kretsene Ulsberg-Innset/Søndre 

Innset/Gisnås/Havdal fra Rennebu til Oppdal kommune, gjennomføres ikke nå. 

Dette på grunn av at ulempene i form av bærekraften til gjenstående deler av Rennebu 
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kommune, er for stor sett opp mot nytteeffekten og fordelen for de innbyggerne som bor i 

disse fire kretsene. 

Uten disse fire kretsene vil det bli vanskelig for Rennebu å være en egen kommune. 

Samtidig vil dagens Rennebu kommune oppleve utfordringer framover i tid, ikke minst 

økonomisk. Denne utviklingen har pågått over tid, men har blitt mer krevende også etter 

kommunens vedtak om å være egen kommune i september 2016. 

 

2. Kommunene Rennebu og Oppdal besluttes sammenslått til ny kommune i løpet av 

Stortingsperioden 2017-2021. Dette vil være den beste løsningen for de fire kretsene 

som søker grensejustering, samt resten av innbyggerne i Rennebu og Oppdal. Begge 

kommuner og særlig Rennebu er sårbar som egne kommuner, samtidig som de har felles 

muligheter til å styrke seg sammen og i et regionalt perspektiv. Stortinget antas å 

forlenge virkemidlene for sammenslåing av kommuner gjeldende ut denne perioden, og 

disse gir gode og forutsigbare betingelser for begge kommuner (sammenlignet med å 

være egen kommune). 

Fylkesmannen vil tilby sin bistand til at Rennebu og Oppdal kommuner skal få en god 

dialog/prosess om kommunesammenslåing. Vi vil be om tilbakemelding fra begge 

kommuner om hva som skal til for å få en slik prosess god, og hvorfor det ev. ikke lar seg 

gjøre med samtaler (dersom kommunene konkluderer med dette). 

 

3. Pågående utvikling vil bidra til å styrke integrasjonen mellom de fire kretsene og Oppdal 

kommune, og mellom Rennebu og Oppdal kommuner i sin alminnelighet. Dersom en 

kommunesammenslåing ikke besluttes i løpet av inneværende Stortingsperiode, er 

det Fylkesmannens vurdering at hensynet til innbyggerne i de aktuelle kretsene må 

vektlegges tyngre enn hensynet til bærekraften i Rennebu kommune – og dermed 

at omsøkte grensejustering vil framstå som en bedre samfunnsmessig løsning 

som bør vurderes gjennomført." 

 

I brev 15. mai 2019 viser fylkesmannen til sin opprinnelige tilrådning. Fylkesmannen har ikke 

ytterligere vurderinger rundt innbyggerundersøkelsen og kartgrunnlaget, utover at oppdraget 

er utført i dialog med partene som skulle involveres, og at det var gledelig at svarprosenten 

ble så høy. Fylkesmannen peker videre på at saken har pågått siden 2017, og oppfordrer 

departementet om ikke å utsette avgjørelsen i saken, slik at det er mulig for alle å samle 

ressursene og se framover. 

 

Departementets vurdering 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing 

og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 6 første punktum.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert fylkesmannens tilrådning og 

avholdt møte med kommunene. Departementet mener at det juridiske grunnlaget for 

utredningen til fylkesmannen er i tråd med reglene i inndelingsloven om saksforberedelser i 

kapittel III. 
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Inndelingsloven § 6 inneholder ingen nærmere kriterier eller vilkår for departementets 

vurdering. § 1 angir lovens formål og gir overordnede rammer for departementets skjønn, jf. 

Ot. prp. nr. 41 (2000–2001) s. 55. Etter inndelingslova § 1 skal kommuneinndelingen skje 

"innanfor ramma av det nasjonale felleskap", "sikre eit funksjonsdyktig lokalt folkestyre og ei 

effektiv lokalforvaltning" og "skape formålstenlege einingar som kan gi innbyggjarande og 

næringslivet tilfredstillande tenester og forvaltning". Videre fremgår det at loven skal "byggje 

på prinsippet om lokal medverknad og initiativrett til grenseendringar". Dette innebærer at 

departementet må gjøre en konkret og helhetlig vurdering, der flere momenter vil være 

relevante. Departementet har rom for et vidt skjønn i vurderingen av om det skal 

gjennomføres en grenseendring eller ikke. 

 

Departementet mener grensejusteringer først og fremst bør være et redskap for å tilpasse 

kommunegrenser til eksisterende samhandlingsmønstre og innbyggernes bruk av 

kommunale tjenester. For at en grensejustering skal bli vedtatt, bør den bidra til å redusere  

utfordringer for innbyggerne det gjelder, f. eks. gi kortere reisevei til eller demokratisk 

påvirkning på tjenestetilbudet de benytter.  

 

Departementet viser videre til inndelingslovas rundskriv, nr. H-10-/15 punkt 2.4.2 der det 

heter: "Inndelingslova seier ikkje noko om kor stor vekt ein skal leggje på dei ulike momenta i 

ei grensejusteringssak. Den som står ansvarleg for utgreiinga, må avgjere kva som er 

”nødvendig” å greie ut i kvar einskild sak." Forarbeidene til loven peker på at det i 

grensejusteringssaker kan være aktuelt å hente inn opplysninger om for eksempel 

demografiske utviklingstrekk, pendling, næringsstruktur, arealbruk, inntekts- og utgiftsstruktur 

og det kommunale tjenestetilbudet. 

 

I denne saken har departementet vurdert nedenstående opplysninger og momenter. 

 

Fylkesmannen har i sin vurdering pekt på at den beste løsningen vil være at Rennebu og 

Oppdal slår seg sammen. Departementet er ikke uenig i fylkesmannens argumentasjon, men 

legger til grunn at den foreliggende saken gjelder grensejustering. For øvrig vises det til at 

Stortinget vedtok 7. desember 2017 at sammenslåinger i denne stortingsperioden 

utelukkende skal være basert på frivillighet.  

 

På bakgrunn av spørsmål fra Fylkesmannen i Trøndelag, slo departementet i brev av 20. 

november 2017 fast at denne saken er en grensejustering og ikke en deling, jf. 

inndelingslova § 3 andre og tredje ledd. Deling er enten når en kommune blir delt i to eller 

flere nye kommuner, eller når en kommune blir delt i to eller flere deler, og de ulike delene 

blir lagt til andre kommuner. Grensejustering er når grensen mellom to kommuner endres. 

Departementet avgjør saker om grensejustering, jf. § 6.  

 

Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er delt i spørsmålet om kommunetilhørighet. 

Et lite flertall ønsker at kretsene skal bli en del av Oppdal, men dette kan etter 

departementets vurdering ikke alene avgjøre utfallet av denne saken, dersom andre 

momenter taler mot en grensejustering. 
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En grensejustering i tråd med forslaget vil ha store konsekvenser for Rennebu kommune, 

ved at kommunen mister om lag 17 prosent av innbyggerne og om lag en tredjedel av 

arealet. Skatteinntekter og rammetilskudd følger i stor grad innbyggertallet i kommunen, og 

en grensejustering vil gi reduserte inntekter. Nedgang i antall innbyggere vil imidlertid også gi 

reduserte utgifter for kommunen.  

 

Rennebu og Oppdal utgjør Oppdal bo- og arbeidsmarkedsregion. Om lag 10 prosent av 

arbeidstakerne (130 personer) i Rennebu pendler til Oppdal kommune. Ifølge sakens 

opplysninger, bor disse pendlerne i all hovedsak i det omsøkte området. 

 

I det omsøkte området er det er i dag 13 barn som går i barnehage, og fire barn som går på 

skole i Oppdal kommune. Fylkesmannen mener at dette løses ryddig mellom kommunene, 

men departementet har forstått at det ikke alltid oppleves slik hos de berørte foreldrene. 

Samtidig viser utredningen at de fleste barna i området går på skole og barnehage i 

Rennebu.  

 

Kommunene har ikke felles legevakt, noe initiativtakerne peker på som spesielt uheldig. 

Reisetiden fra Innset til legevakten ved Orkdal sykehus er 1,5 time mot 30 min til legevakten i 

Oppdal. Departementet har fått opplyst at legevakten i Oppdal tar imot innbyggere fra det 

aktuelle området i Rennebu, noe som også vises ved at legevakten har flere konsultasjoner 

enn antall innbyggere i Oppdal skulle tilsi. 

 

Ved en grensejustering vil avstand til de kommunale tjenestene for de fleste innbyggerne bli 

lengre til Oppdal enn det i dag er til tilsvarende tjenester i Rennebu. For innbyggerne som 

har sitt daglige virke i Oppdal, ser departementet at en grensejustering vil kunne gjøre 

hverdagen enklere. 

 

Departementet har forståelse for innbyggernes ønske om å bli en del av en større kommune, 

og det gjelder spesielt for innbyggerne som daglig pendler til Oppdal. Samtidig mener 

departementet at en grensejustering ikke vil være den beste helhetlige løsningen for Oppdal 

og Rennebu kommune.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort en samlet vurdering i saken, og lagt 

særlig vekt på bruken av kommunale tjenester og konsekvensene for Rennebu kommune. 

Departementet legger avgjørende vekt på at innbyggerne i all hovedsak i dag får sine 

kommunale tjenester i Rennebu, og at en grensejustering vil føre til lengre reisetid for 

innbyggerne som i dag ikke jobber i Oppdal. Rennebu vil bli betydelig svekket ved en 

grensejustering i tråd med initiativet, og det kan være tvil om Rennebu vil kunne fortsette 

som egen kommune.  

 

Departementet mener derfor at det ikke er hensiktsmessig å endre dagens grense mellom 

Rennebu og Oppdal. 
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Vedtak 

Med bakgrunn i tilrådningen fra Fylkesmannen i Trøndelag, og med hjemmel i § 6 i lov om 

fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), vedtar Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet å ikke gjennomføre en grensejustering mellom Rennebu og 

Oppdal kommuner.  

 

Et vedtak om grenseendring er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd 

bokstav c, jf. Ot. Prp. Nr. 41 (2000–2001) punkt 5.1. Det samme gjelder vedtak om ikke å 

gjennomføre en grenseendring. Vedtaket er derfor endelig og kan ikke påklages, jf. 

forvaltningsloven § 28 første ledd. 

 

 

Med hilsen 

 

 
Monica Mæland 

 

 

Kopi 

 

Erlend Eithun 

Kartverket 
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Adresseliste 

 

Fylkesmannen i 

Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 
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