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Fylkesmannen i Trøndelag - vedr. utredning av grensejustering Austra - innspill
fra Nærøy kommune
Det vises til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16. april 2018 og skype-/
telefonmøte 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 2018 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 KMD 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.
Med bakgrunn i brevet har Fylkesmennene hatt kontakt og koordinert seg om videre framgangsmåte
og arbeid. Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Nordland inviterte derfor til skype-/
telefonmøte onsdag 25. april 2018 kl. 11.00-12.00 (12.30).
Følgende ble tatt på møtet:
1)
Oppdraget KMD har gitt.
2)
Gjennomføre evt. ytterligere utredninger
3)
Ny innbyggerundersøkelse (gjennomføres etter anerkjente metoder av ekstern firma – med
oppringning av innbyggere på Austra i alle tre kommuner.

Fylkesmannen ba som beslutningsgrunnlag om ytterligere vurderinger og innspill fra de tre berørte
kommunene på noen bestemte områder, og stilte spørsmål til kommunene i brev av 26. april 2018
Spørsmål og svar fra Nærøy kommune
1)
Beskriv det aktuelle området for deres kommune på Austra mht. areal, innbyggere (fordelt på
alder), husstander, fritidsboliger, næringsliv, kirker, kommunal infrastruktur/tjenester mv.
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Kommunale tjenester
o
Renovasjon
o
Slamtømming
Ingen kirker, ett aktivt gårdsbruk – resten er leieareal, 9 husstander og 25 fritidshus.
2)
Kommunale tjenester for innbyggerne i deres kommune i det aktuelle området. Hvilke
tjenester er det snakk om og hvordan tilbys de i dag?
Det er i dag et barn som går i barnehage i Nærøy, utover dette er det ingen tjenester knyttet til
oppvekst, Det er heller ingen innbyggere som har hjemmehjelp, eller hjemmesykepleie. Ut over dette
er det vanlige innbyggertjenester, som vedlikehold av vei, byggesak, lege osv.
3)

Hva vil være virkningen av en grensejustering for din kommune?

Hvis hele Austra legges til Nærøy vil det kunne gi et mer helhetlig perspektiv på tjenestene som
Nærøy kommune yter.
Nærøy kommune vil øke antallet innbyggere tilsvarende befolkningen på Austra.
Nærøy kommune vil få driftsansvar for veier, vannverk ol.
4)

Hvordan vil en evt. grensejustering slå ut for den samla utviklingen i regionen?

Det vil være vanskelig å si noe eksakt om dette. Samarbeidet mellom kommunene i dag er godt og det
er her ikke snakk om en så stor endring at en kan påregne en stor påvirkning på den samlede
utviklingen i regionen.
5)
Hva mener dere er fordeler og ulemper ut fra et innbyggerperspektiv, av ulike løsninger for
grensejustering?
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Ulike løsninger vi antagelig ikke slå uheldig ut for innbyggerne på Austra. Begrunnelsen for
grensejustering var at Austra var delt mellom 3 kommuner og to fylker. En løsning som ikke ivaretar
dette vil falle uheldig ut. Alle innbyggerne på Austra bør få del i ekstra ordninger/skatter som
Nordland har i dag.
6)
Hva mener dere er konsekvenser (bl.a. inntekter og utgifter) for kommunen av en
grensejustering?
Med utgangspunkt i antall innbyggere på Austra vil inntektene øke med 8,7 mill. kroner. Utgiftene er
vanskelig å anslå, men ca. 3,5 – 4 mill. kroner.
7)

Hvor tett er relasjonen mellom kommunene, mht. til tjenester, pendling, handel, kultur mv?

Kommunene i Ytre Namdal og Bindal har tette relasjoner, der Rørvik og Kolvereid er naturlig
handelspunkter. Kommunene har også interkommunalt samarbeid på flere områder.
8)
Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved en evt. grensejustering knyttet til
samfunnsutviklingen på Austra?
Det vil være vanskelig å si noe eksakt om dette også, fordeler kan eksempelvis være at innbyggerne
får ta del i en større kommune med en betydelig vekstkraft. For øvrig er dette et forhold som er
krevende å si noe om uten en nærmer og grundigere analyse.
Andre forhold en bør være oppmerksom på?
Infrastruktur som vei, bredbånd og vannforsyning kan være utfordrende.

Med hilsen

Helge Thorsen
rådmann
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