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Videre arbeid med endring av fylkesgrenser 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til behandlingen av Prop. 84 S (2016-

2017), hvor et flertall på Stortinget ønsker at det skal gjøres et arbeid for å vurdere grensene 

til de nye fylkene i etterkant av Stortingets vedtak om sammenslåing av fylker. 

 

I tillegg ble spørsmålet om fylkesbytte for Rindal kommune tatt med i Stortingets behandling 

av kommuneproposisjonen for 2018, jf. Innst. 422 S (2016-2017): 

- Komiteen viser til at Rindal kommune lenge har hatt ønske om å bytte fylke til 

Trøndelag. Komiteen viser også til at det er gitt anbefaling om raskt fylkesbytte fra 

begge fylkesmenn, vedtak i fylkestinget i Møre og Romsdal, enstemmig vedtak i 

fellesnemnda i nye Trøndelag og flere enstemmige vedtak i kommunestyret som 

underbygger søknaden. Komiteen er enig med Rindal i at dette er fornuftig, og ber 

regjeringen sørge for å behandle saken med mål om at Rindal kommune blir del av 

nye Trøndelag fylkeskommune fra etableringen 1. januar 2018, eller senest slik at det 

er tidsnok til at innbyggerne kan delta i fylkestingsvalget i Trøndelag i 2019. 

 

Det er Stortinget som må fatte det endelige vedtaket om fylkesbytte for Rindal ved vedtak om 

justering av fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Departementet vil 

legge til rette for en prosess for at Stortinget kan gjøre de nødvendige vedtak for at Rindal 

kommune blir en del av Trøndelag fylke fra 1. januar 2020, slik at innbyggerne kan delta i 

fylkestingsvalget i Trøndelag i 2019. 

 

Det vil være hensiktsmessig om Stortinget kan gjøre en samlet vurdering av denne saken og 

eventuelt andre lignende saker. Departementet ber derfor om at fylkesmannen kartlegger og 

har dialog med kommuner i randsonene av de nye fylkene, for å se om det er andre aktuelle 

kandidater for fylkesbytte. 
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Side 2 
 

Dersom det er kommuner som ønsker fylkesbytte som skal gjelde fra 1. januar 2020, ber 

departementet om at tidsplanen følger disse milepælene: 

 

- Desember 2017/januar 2018 – vedtak i kommunestyrene 

- Februar 2018 – Fylkesmannens vurdering 

- Februar/mars 2018 – vedtak i fylkestingene 

 

Det er viktig med god dialog mellom fylkesmannen, fylkeskommunen og aktuelle kommuner 

for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for Stortinget. Kommunenes sender sine vedtak til 

fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkeskommunene sender sine vedtak til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet.  

 

For fylkesgrensejusteringer som iverksettes fra 1. januar 2020, vil departementet legge til 

rette for at innbyggerne kan stemme til fylkestinget i sitt nye fylke ved lokalvalget høsten 

2019. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stein Ove Pettersen 

seniorrådgiver 
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Kopi 

 

Akershus fylkeskommune 

Aust-Agder fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune 

Finnmark fylkeskommune 

Hedmark fylkeskommune 

Hordaland fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 

Oppland fylkeskommune 

Oslo kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Telemark fylkeskommune 



 

 

Side 3 
 

 

Troms fylkeskommune 

Vest-Agder fylkeskommune 

Vestfold fylkeskommune 

Østfold fylkeskommune 

 

  



 

 

Side 4 
 

Adresseliste 

 

Fylkesmannen i Aust- 

og Vest-Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Postboks 1604 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i 

Finnmark 

Statens hus, 

Damsveien 1 

9815 VADSØ 

Fylkesmannen i 

Hedmark 

Postboks 4034 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i 

Hordaland 

Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal 

Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i 

Nordland 

Statens Hus, 

Moloveien 10 

8002 BODØ 

Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i 

Oppland 

Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Fylkesmannen i 

Rogaland 

Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn 

og Fjordane 

Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Postboks 4710, 

Sluppen 

7468 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i 

Telemark 

Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i 

Troms 

Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i 

Vestfold 

Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i 

Østfold 

Postboks 325 1502 MOSS 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
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