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Utredning av grensejustering mellom kommunene Vestre Slidre og 
Øystre Slidre 

 

Vi viser til deres brev 29. januar og 10. april vedrørende initiativ om utredning av 

grensejustering mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, for Skjelgrenda. 

Fylkesmannen i Oppland tilrår at det ikke igangsettes en utredning av saken. Det er 

departementet som avgjør om det skal igangsettes utredninger av grensejusteringer, jf. 

inndelingsloven § 9. 

 

Grensejusteringer er først og fremst et verktøy for å kunne tilpasse kommunegrensene til 

eksisterende samhandlingsmønstre og tjenestebruk, og på den måten legge til rette for en 

mer hensiktsmessig ramme for folks dagligliv både praktisk og demokratisk. Det følger av 

dette at det i utgangspunktet bør være utfordringer knyttet til dagens grense, som en 

grensejustering kan tenkes å løse, dersom departementet skal igangsette utredninger om 

grensejusteringer. 

 

Det fremgår av Fylkesmannens oversendelse at Skjelgrenda utgjør en utkant i Vestre Slidre 

kommune, som geografisk fremstår som en naturlig del av Øystre Slidre kommune. 

Innbyggerne har kortest vei til tjenester i Øystre Slidre, og barn fra grenda har i over 30 år 

gått på skole i nabokommunen. Departementet mener derfor det er gode grunner til at 

initiativet bør utredes. 

 

Departementet ber med dette Fylkesmannen i Oppland om å utrede konsekvensene av en 

grensejustering mellom Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, for Skjelgrenda. 

Utredningen bør vurdere ulike alternativer for grensejustering, jf. initiativtagernes forslag til 

nye grenser, og Statens kartverk bør konsulteres om de ulike alternativene.  
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Side 2 
 

Fylkesmannens vurderinger og tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet. 

Det må legges til rette for at Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner skal få uttale seg før 

saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. 

 

Utredningen skal foreligge innen 1. november 2018. Dersom kommunene skulle bli enige om 

grensejusteringen, kan saken avgjøres av fylkesmannen, jf. inndelingsloven § 6 og rundskriv 

H -10/15. 

 

Om arbeidet med utredningen  

Det er gjennom arbeidet så langt fremskaffet relevante opplysninger som kan benyttes i det 

videre arbeidet med utredningen. Departementet ber fylkesmannen skaffe til veie et bredere 

kunnskapsgrunnlag som grunnlag for en endelig avgjørelse av saken. Utredningen skal gi 

opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold og 

det kommunale tjenestetilbudet. Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å 

fremskaffe det relevante informasjonsgrunnlaget på fylkesmannens anmodning, jf. 

inndelingsloven § 9. 

 

Saken berører et begrenset antall fastboende innbyggere, som alle har stilt seg bak 

initiativet. Fylkesmannen bes derfor vurdere hvorvidt innbyggernes syn er tilstrekkelig 

ivaretatt gjennom initiativet, eller om det er behov for en innbyggerundersøkelse i tillegg.  

  

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

jf. inndelingsloven § 11. 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jørgen Teslo 

seniorrådgiver 
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Vestre Slidre kommune 

Øystre Slidre kommune 

 Gro Arneng 
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