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Utredning av grensejustering - Nordland 

Vi viser til deres brev 9. juni 2017 om videre arbeid med grenseendringer. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet tilbakemelding på de aktuelle 

grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sitt brev. 

 

Rødøy og Lurøy kommuner 

Fylkesmannen viser til flere innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Rødøy og Lurøy, 

og viser til at kommunene ikke er enig i forslaget. Fylkesmannen tilrår at saken utredes.  

 

Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene 

av en grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner som omfatter områdene omtalt i 

innbyggerinitiativene. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer 

i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til 

departementet. 

 

Det må legges til rette for at Rødøy og Lurøy kommuner skal få uttale seg før saken 

oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente 

innbyggernes synspunkter på saken. 

 

Om arbeidet med utredningen 

Utredningen skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, 

kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. 

Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante 

informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.  

 

Fylkesmannen i Nordland 

Statens Hus, Moloveien 10 

8002 BODØ 
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Side 2 

 

Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny 

kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om 

utformingen av forslaget til ny grense. 

 

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Nordland dekker utgiftene til utredningen, 

jf. inndelingsloven § 11.  

 

Øvrige saker 

Brønnøy og Sømna kommuner 

Saken gjelder Trælnes krets i Brønnøy kommune. Departementet ber om mer informasjon 

om denne saken, herunder sakens omfang og kommunenes synspunkter, før videre prosess 

avgjøres. 

 

Tjeldsund og Harstad kommuner 

Saken gjelder Kongsvik krets i Tjeldsund kommune. Departementet har ikke tatt stilling til 

videre prosess i denne saken. Fylkesgrensen som i dag går mellom Harstad og Tjeldsund er 

vedtatt endret på grunn av sammenslåingen av Tjeldsund og Skånland. Fylkesmannen i 

Troms har fått hovedansvar for oppfølgingen av sammenslåingen, og det vil derfor være 

mest hensiktsmessig at Fylkesmannen i Troms også får hovedansvar for videre oppfølging i 

denne saken. 

 

Evenes og Skånland kommuner 

Saken gjelder to områder i Evenes kommune. Departementet ber fylkesmannen avklare om 

saken kan avsluttes ved at initiativet bortfaller, da begrunnelsen for initiativet var en mulig 

sammenslåing mellom Evenes og Narvik kommuner. 

 

Fylkesmannen viser også til initiativ fra innbyggere i Tysfjord og initiativ fra innbyggere i 

Bindal som er uaktuelle på bakgrunn av stortingsvedtakene 8. juni 2016. 
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