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Utredning av grensejustering Austra - prosess og ønske om innspill fra
Nærøy, Leka og Bindal kommuner
Det vises til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. april 2018 og
telefon/skype-møte med berørte kommuner 25. april 2018.
Det har i lang tid vært diskutert kommunetilhørighet for innbyggerne på Austra, som i
dag er delt mellom tre kommuner og to fylker. Kommunene fikk i 2015/2016
utarbeidet en rapport om grensejustering på Austra, og kommunene gjennomførte
også selv våren 2016 en innbyggerundersøkelse. Det har vært flere initiativ fra
innbyggere bosatt på Austra.
Noen avklaringer har kommet: Stortinget vedtok 7. desember 2017 at Leka og Bindal
ikke skal slås sammen med Nærøy og Vikna. Leka og Bindal blir derfor fortsatt egne
kommuner, mens Nærøy og Vikna fra 1.1.2020 blir Nærøysund kommune.
I brevet fra departementet 16. april blir Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med
Fylkesmannen i Nordland bedt om å vurdere behovet for, og eventuelt gjennomføre
ytterligere utredninger om grensejustering på Austra. Fylkesmannen i Trøndelag, i
samarbeid med Fylkesmannen i Nordland skal så komme med en endelig tilrådning
til departementet innen 1. juni 2018. Slik Fylkesmannen ser det kan det være flere
alternative løsninger, enten at hele Austra tilhører en og samme kommune, eller at
det foretas grensejustering innenfor deler av Austra. Dagens grenser er også et
alternativ.
Oppdraget fra departementet er avgrenset til kun å gjelde Austra, og departementet
gjør det klart at dette vil være en grensejustering (dvs at et område blir flyttet fra en
kommune til en annen). Det etableres ikke nye kommuner og tidspunktet for
eventuell grensejustering vil være 1.1.2020.
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I tråd med forslaget som ble lagt fram på møtet 25. april 2018, legger
Fylkesmennene opp til følgende framdrift og prosess for utredning og tilrådning:
1) Det gjennomføres en ny innbyggerundersøkelse av eksternt firma i perioden
frem til uke 20. Kommunene vil få tilsendt spørsmål og opplegg for
gjennomføring i forkant, slik at de kan gi innspill. Kommunene informerer om
innbyggerundersøkelsen på sine hjemmesider, og bistår det eksterne firmaet
med kvalitetssikring av innbyggerlister.
2) Fylkesmannen vil basere sin utredning og tilrådning på tidligere utredninger
gjennomført av kommunene og tidligere innbyggerundersøkelser, samt denne
nye innbyggerundersøkelsen. Fylkesmannen vil i tillegg be om ytterligere og
oppdaterte opplysninger og vurderinger fra kommunene (gjennom svar på
dette brevet) som også vil være grunnlag for tilrådningen.
3) Fylkesmannen sender i tillegg dette brevet til Kartverket og ber om vurdering
av grense i sjø, og at Kartverket ellers opplyser om forhold de bør tas hensyn
til i en eventuell grensejustering. Fylkesmannen ber om at Kartverket bistår i å
foreslå hvor eventuell ny kommunegrense/fylkesgrense skal gå.
4) Fylkesmannen ber om innspill (svar på dette brevet) innen 15. mai 2018,
både fra kommunene og Kartverket.
5) Fylkesmannen i Trøndelag vil, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland,
sammenstille utredningene og sende tilrådning til departementet innen 1. juni.
Tilrådingen sendes samtidig til Nærøy, Leka og Bindal kommuner, slik at
kommunene eventuelt kan sende ytterligere innspill direkte til departementet i
etterkant.
Fylkesmannen ber kommunene om innspill på følgende spørsmål:
1) Beskriv det aktuelle området for deres kommune på Austra mht areal,
innbyggere (fordelt på alder), husstander, fritidsboliger, næringsliv, kirker,
kommunal infrastruktur/tjenester mv.
2) Kommunale tjenester for innbyggerne i deres kommune i det aktuelle området.
Hvilke tjenester er det snakk om og hvordan tilbys de i dag?
3) Hva vil være virkningen av en grensejustering for din kommune?
4) Hvordan vil en ev grensejustering slå ut for den samla utviklingen i regionen?
5) Hva mener dere er fordeler og ulemper utfra et innbyggerperspektiv, av ulike
løsninger for grensejustering?
6) Hva mener dere er konsekvenser (bl.a. inntekter og utgifter) for kommunen av
en grensejustering?
7) Hvor tett er relasjonen mellom kommunene, mht til tjenester, pendling, handel,
kultur mv?
8) Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved en ev grensejustering knyttet til
samfunnsutviklingen på Austra?
9) Andre forhold en bør være oppmerksom på?
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Oppdraget fra departementet innebærer at prosessen fram mot tilråding blir stram
rent tidsmessig. Fylkesmennene vil være opptatt av at endelig tilråding skal gis på et
faglig og kunnskapsbasert grunnlag. Vi takker på forhånd for innspill og for
samarbeidsvilje til at kunnskapsgrunnlaget blir så godt som mulig.
Ta kontakt for ev spørsmål og kommentarer.

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)

Trude Mathisen
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