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Grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner - oppdrag til 
Fylkesmannen i Nordland 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev av 4. juli 2018 fra Fylkesmannen i 

Nordland om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner. 

 

Fylkesmannen viser til at det er lang avstand og reisetid til kommunesenteret i Rødøy, og at 

mange innbyggerne lettere kan benytte seg av tilbud og tjenester i nabokommunen Lurøy. 

 

Fylkesmannen vurderer flere ulike forslag til grensejustering, men vil ikke anbefale noen av 

disse uten at det også finnes en løsning for restkommunen og regionen.  

 

Departementets foreløpige vurdering er at det mest omfattende alternativet (alternativ A) 

fremstår som lite aktuelt, da det foreligger få argumenter for en slik grensejustering, og på 

grunn av konsekvensene for Rødøy kommune.  

 

Departementet mener imidlertid at det er behov for ytterligere informasjon om innbyggernes 

synspunkter på de mindre omfattende alternativene (alternativ B og C). Departementet ber 

derfor Fylkesmannen i Nordland, i dialog med kommunene, sørge for å fremskaffe synspunkt 

på spørsmålet om en eventuell grensejustering fra innbyggerne i Nesøya, Selsøya, 

Tonneshalvøya og østre side av Sørfjorden. Innbyggerne på Nesøya og Selsøya bør få 

mulighet til å ta stilling til hvilken kommune de ønsker å være en del av ved en eventuell 

grensejustering. 

 

Etter departementets vurdering vil det ikke la seg ikke gjøre å få på plass et endelig vedtak i 

denne saken i løpet av 2018. Departementet ber fylkesmannen fremskaffe den nødvendige 

Fylkesmannen i Nordland 
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Side 2 
 

informasjonen innen 1. juli 2019 slik at departementet kan sluttbehandle saken i løpet av 

2019, og en eventuell grensejustering kan iverksettes fra 1. januar 2021. 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stein Ove Pettersen 

seniorrådgiver 
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