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OFFENTLIG HØRING AV FREMLEGG TIL ENDRING I INNDELINGSLOVEN

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.08.2012 

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Grimstad kommune har ingen merknader til departementets forslag til endringer i 
Inndelingsloven.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.08.2012 

Behandling:

Lars Erik Ødegården (FrP) foreslo:
Kommunestyret tar saken til orientering.
Grimstad kommune har ingen merknader til departementets forslag til endringer i 
Inndelingsloven.

VOTERING:
Lars Erik Ødegårdens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Kommunestyret tar saken til orientering.
Grimstad kommune har ingen merknader til departementets forslag til endringer i 
Inndelingsloven.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Dokumentliste:
• Kommunal og regionaldepartementet: oversendelsesbrev av 26.06.12 om høring av fremlegg til 

endring i inndelingsloven
• Høringsnotat om inndelingsloven

Sammendrag:
Kommunal- og regionaldepartementet ber om synspunkt på framlegg til endringer i 
inndelingslova. Siktemålet med endringene er å gi kommunene og fylkeskommunene en best 
mulig rettslig regulering ved lokalt initierte prosesser om inndelingsendringer. Saken legges 
fram uten forslag til vedtak. 

Fakta:
Inndelingsloven er en prosesslov. Det vil si at den gir føringer for saksbehandlingen når det blir 
tatt initiativ til endringer i kommunestrukturen.

Inndelingslova er nå ti år, og departementet har gått gjennom loven og erfaringene med den. 
Kommunal- og regionaldepartementet ber om synspunkt på framlegg til endringer i 
inndelingslova. Siktemålet med endringene er å gi kommunene og fylkeskommunene en best 
mulig rettslig regulering ved lokalt initierte prosesser om inndelingsendringer. Departementet 
har utarbeidet et høringsnotat (vedlagt). Frist for uttalelser er 10. oktober. 

Rådmannen har i saksfremstillingen avgrenset saken til to spørsmål:
• Samtidig deling og samanslåing (splittspleising).  Departementet mener det er behov for 

utfyllende regler der en kommune eller et fylke blir delt og der enkeltdelene blir lagt til 
andre kommuner eller fylker. 

Departementet foreslår at i § 3 skal et nytt tredje ledd lyde: 
Splittspleising inneber at éin kommune eller eitt fylke blir delt og dei enkelte delane 
blir lagde til andre kommunar eller fylke 

Departementet foreslår at nåværende tredje til femte ledd i loven blir nye fjerde til sjette 
ledd.  Ny § 5a Vedtak om splittspleising skal lyde: 

Stortinget gjer vedtak om splittspleising av fylke. Kongen gjer vedtak om 
splittspleising av kommunar når dei kommunane saka gjeld, har slutta seg til 
forslaget. Dersom nokon av kommunane har uttala seg mot splittspleisinga, skal 
saka leggjast fram for Stortinget til avgjerd. 

Departementet foreslår også at § 15 skal lyde: 



Ved samanslåing og ved splittspleising av kommunar eller fylke gir staten delvis 
kompensasjon for eingongskostnader som er direkte knytte til 
samanslåingsprosessen. I ein overgangsperiode gir staten også kompensasjon for 
bortfall av rammetilskot.

• Avgjørelsesmakt ved endring av fylkesgrenser
Departementet skriver:

Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommunar i Aust-Agder søkte 
hausten 2011 om å få utgreidd endra fylkestilknyting, med ny tilknyting til Vest-
Agder. Departementet vedtok å greie ut ei slik endring, jf. inndelingslova § 9. 
Utgreiinga er på høyring til partane i begge fylka. Det blei også gjort 
vurderingar av kva for organ som kjem til å ha avgjerdsmakt i saka etter ei 
utgreiing. Utgangspunktet er inndelingslova § 6, som seier at Kongen har makt til 
å justere grenser mellom fylke, såframt endringa ikkje får verknad for fleire 
innbyggjarar enn det talet som står bak kvart stortingsmandat.

Departementet foreslår:
§ 6. Vedtak om grensejustering 
Kongen gjer vedtak om justering av grenser mellom kommunar og mellom fylke. 
Dersom grensejustering mellom fylke gjeld meir enn éin kommune, skal saka 
leggjast fram for Stortinget til avgjerd.

I sak PS 74/12 Om endret fylkestilknytning for Evje og Hornes, Birkenes, Iveland og Lillesand 
kommuner fattet Grimstad kommunestyre slikt vedtak:

Kommunestyret i Grimstad viser til at inndelingsloven gir en kommune rett til å søke om 
overflytting til et annet fylke og at Regjeringen skal legge vekt på om søknaden er 
folkelig forankret. Folket i Lillesand, Birkenes og Iveland har gjennom egne 
folkeavstemninger gitt et klart uttrykk for et ønske om å tilhøre Vest-Agder fylke så lenge 
det ikke blir ett Agder-fylke. På samme måte som nei-flertallet i folkeavstemningen om 
ett Agder er respektert, bør det klare, folkelige ønsket om overflytting i de tre kommunen 
respekteres. Det gjelder selv om følgene for det resterende Aust-Agder fylke vil bli svært 
negative. Hvis Regjeringen gir disse kommunene anledning til å bytte fylke, vil Grimstad 
kommune søke folkets råd om egen fylkestilknytning. 

Vurdering:
Saken legges fram for kommunestyret uten forslag til vedtak.


