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Vedtak om justering av kommunegrensen mellom Karlsøy og Tromsø 
kommuner på Reinøy 
 
 
Jeg viser til tidligere korrespondanse, senest departementets brev 5. september 2006 til 
Fylkesmannen i Troms hvor det opplyses at departementet tar grensejusteringssaken 
opp til behandling.  
 
Saken gjelder justering av grensen mellom to kommuner, jf. inndelingsloven § 3 tredje 
avsnitt. Fordi kommunene ikke er enige om at grensen bør justeres, er det Kommunal- 
og regionaldepartementet som fatter avgjørelse i saken, jf. inndelingsloven § 6 første 
setning og rundskriv H-37/01 side 5. 
 
Området saken gjelder 
Reinøy er ei øy i Troms fylke som er delt mellom Karlsøy kommune i nord og Tromsø 
kommune i sør. Fylkesmannen i Troms opplyste i sin utredning 9. november 2003 at 
det var 54 fastboende i Tromsøs del av Reinøy og 262 personer totalt på øya. 
 
Tidligere saksgang 
Fylkesmannen i Troms mottok 5. juni 2002 anmodning fra 25 innbyggere på søndre 
Reinøy om kommunegrensejustering slik at denne delen av øya ville bli overført fra 
Tromsø til Karlsøy kommune. Fylkesmannen avslo å iverksette utredning av saken 4. 
november 2002. Vedtaket ble påklaget, og fylkesmannen opprettholdt 20. desember 
2002 sitt vedtak. Kommunal- og regionaldepartementet imøtekom klagen ved brev 17. 
februar 2003. Fylkesmannen i Troms inviterte deretter i brev 18. mars 2003 Karlsøy 
kommune, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune til et møte om utredningen av 
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kommunegrensejusteringen. 
 
Fylkesmannen utredet deretter justering av kommunegrensen. Ved brev 9. november 
2003 forela fylkesmannen sin utredning for Karlsøy og Tromsø kommuner og ba 
samtidig om at kommunene på egnet måte oppfordret innbyggere og andre interesserte 
til å tilkjennegi sine meninger. Fristen for merknader ble satt til 1. april 2004. I utred-
ningen ble det redegjort for mulige konsekvenser i forhold til sykehjem, legetjeneste, 
akuttberedskap, skolehelsetjeneste, psykiatri, hjemmesykepleie, landbrukskontor, 
renovasjon, skole, skolefritidsordning, barnehage, kultur, pendling og kommunika-
sjoner. Fylkesmannen vurderte videre virkningene for lokalpolitisk medvirkning, folks 
privatøkonomi og kommuneøkonomien. Fylkesmannens foreløpige anbefaling var at 
kommunegrensen burde justeres slik at hele Reinøy ville bli en del av Karlsøy 
kommune. Fylkesmannen la i sin tilrådning vekt på opplysningene om felles bosteds-, 
handels- og tjenesteområde samt kommunikasjonslinjene mot disse. 
 
Kommunestyret i Karlsøy kommune vedtok 17. desember 2003 følgende uttalelse: 

1. Karlsøy kommunestyre støtter anbefalingen fra Fylkesmannen i Troms om at 
kommunegrensen på Søndre Reinøya reguleres slik at Søndre Reinøya overføres til 
Karlsøy kommune.  

2. Karlsøy kommunestyre ber om at grensereguleringen iverksettes pr. 01.01.04. 
3. Karlsøy kommunestyre ønsker befolkningen på Søndre Reinøya velkommen til 

Karlsøy og det moderne tjenestetilbud vi kan tilby. 
4. Karlsøy kommunestyre ber administrasjonen forberede en egen sak som viser 

hvordan man kan styrke næringsetableringer og bosetting på Søndre Reinøya og 
Reinøya forøvrig. 

 
Tromsø kommune skrev følgende til fylkesmannen 12. mars 2004: 
Tromsø kommunestyre har to ganger tidligere behandlet spørsmålet om flytting av 
kommunegrensen. Dette er gjort på bakgrunn av to rådgivende folkeavstemninger og etter 
henvendelse fra Søndre Reinøy utviklingslag. 
 
Saken ble sist behandlet i kommunestyret 27. feb. 2002 (sak 002/02). Med 41 mot 12 
stemmer fattet kommunestyret følgende vedtak: 

1. ”Kommunestyret tar den rådgivende folkeavstemningen til etterretning og ønsker 
ikke at rådmannen utreder saken ytterligere. Kommunestyret forutsetter derved at 
den fastlagte kommunegrensen blir som pr. d.d. 

2. Kommunestyret viser til rådmannens saksutredning og kan ikke se at valgstyret har 
foretatt noen avgjørende formell saksbehandlingsfeil med hensyn til valglovens § 11 
–  avgjørende i forhold til det endelige avstemningsresultat. Klagen avvises herved”. 
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Status 
Tromsø kommune kan ikke se at det er kommet fram noe vesentlig nytt i utredningen fra 
Fylkesmannen som kan endre kommunens syn på denne saken. Skrivene fra de to ulike 
interessegruppene som bor på Søndre Reinøy viser også at de oppfatter situasjonen svært 
ulikt. 
 
Tromsø kommune er av den oppfatning at endring av kommunegrensen ikke bør gjøres 
uten at det er i full forståelse med de berørte kommunene. 
 
I brev 20. juli 2004 til Kommunal- og regionaldepartementet redegjorde Fylkesmannen 
for uttalelsene til utredningen fra kommunene, næringsdrivende og innbyggere i 
området. Sammen med brevet ble innkomne uttalelser oversendt til departementet. 
Fylkesmannen fant ikke grunn til å endre sin tilrådning på bakgrunn av uttalelsene fra 
kommunene. Kommunal- og regionaldepartementet svarte i brev 18. august 2004 at 
departementet ikke ønsket å ta noen beslutning i saken før Stortinget var underrettet 
om resultatene av det pågående kommunestrukturprosjektet, hvilket var antatt å skulle 
skje våren 2006.  
 
Kommunal- og regionaldepartementets vurdering 
Jeg viser til utredningen foretatt av Fylkesmannen i Troms og den senere oppsum-
meringen av uttalelsene til utredningen. Kommunestrukturprosjektet førte ikke til 
aktualisering av alternative sammenslåinger eller grensejusteringer av betydning for 
søndre Reinøy.  
 
Jeg viser til tilrådningen fra Fylkesmannen i Troms. På bakgrunn av mulighetene som 
en grensejustering vil gi for å etablere et felles bosteds-, handels- og tjenesteområde og 
på bakgrunn av at kommunikasjonslinjene på øya tilsier grensejustering, mener 
Kommunal- og regionaldepartementet at kommunegrensen mellom Karlsøy og Tromsø 
kommuner bør justeres slik at hele Reinøy ligger i Karlsøy kommune.  
 
Justering av kommunegrensen vil få betydning for rammetilskuddet til kommunene. 
For å sikre forutsigbarhet og en korrekt beregning av rammetilskuddet til kommunene, 
bør grensejusteringen iverksettes 1. januar 2008. Rammetilskuddet vil da kunne bygge 
på oppdaterte kriteriedata som tar hensyn til den nye kommunegrensen. Tall for 
rammetilskuddet i 2008 vil framgå av Grønt hefte til St.prp. 1 (2007-2008). 
 
For å legge til rette for størst mulig lokalpolitisk deltakelse bør manntallet for 
kommunestyrevalget i 2007 tilpasses slik at befolkningen på søndre Reinøy kan avgi 
stemme til og er valgbare til Karlsøy kommunestyre. Dette vil innebære at føring av 
manntallet og gjennomføring av valget i 2007 foregår som om grensejusteringen var 
gjennomført og at valgstyret legger dette til grunn ved kontroll og godkjenning av valg-
lister. Kommunal- og regionaldepartementet vil legge til rette for dette, jf. inndelings-
loven § 17 annet avsnitt bokstav b). 
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Vedtak 
Med hjemmel i § 6 i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser vedtar 
Kommunal- og regionaldepartementet at kommunegrensen mellom Karlsøy og Tromsø 
kommuner justeres slik at hele Reinøy tilhører Karlsøy kommune. Grensejusteringen 
gjelder fra 1. januar 2008. 
 
Det legges opp til å tilpasse gjennomføringen av kommunestyrevalget i 2007 slik at 
befolkningen på søndre Reinøy kan avgi stemme til og er valgbare til Karlsøy 
kommunestyre, jf. inndelingsloven § 17 annet avsnitt bokstav b). 
 
Konsekvenser av vedtaket 
Ved eventuelt økonomisk oppgjør mellom kommunene, vises det til reglene i 
inndelingsloven § 19, jf. rundskriv H-37/01 side 13–14.  
 
Dette vedtaket går i kopi til Skattedirektoratet, Statens kartverk og Statistisk sentral-
byrå for nødvendig oppfølging.  
 
Departementet vil komme tilbake vedrørende praktiske forhold knyttet til gjennom-
føringen av valget. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Åslaug Haga 
 

 
 
 
Kopi til:                                                                                                               
Karlsøy kommune    
Kommuneøkonomiseksjonen (her)    
Skattedirektoratet    
Statens Kartverk    
Statistisk sentralbyrå    
Troms fylkeskommune    
Tromsø kommune    
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