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Svar Grensejustering Austra
Det vises til brev fra Fylkesmannen i Trøndelag datert 26.04.18.
Det vises også til vedtak i Stortinget av 8. juni 2017 der Leka, Bindal, Nærøy og Vikna
kommuner ikke slås sammen. Vikna og Nærøy kommuner slås sammen fra 01.01.2020 og
fylkesgrensene mellom Nordland og Trøndelag justeres ikke. Øykommuneprosjektet
Øya Austra (med fastlandsforbindelse) er geografisk delt mellom tre kommuner og to
fylkeskommuner. Grensene har sin historiske forklaring og er per i dag….Leka kommune
var den eneste av de ti øykommunene som ble tvangssammenslått 8. juni 2017. LK
kvalifiserer til åpenbart til inntektssystemets definisjon på ‘ufrivillig liten kommune’.
Vedtaket om å bestå som egen kommune innebærer at kommunen ikke kan svekkes
hverken økonomisk eller ved at arealet reduseres. Leka kommune er liten geografisk
kommune med korte avstander til tjenestene både på øya og i Gutvik (del av Austra).
Stortingsvedtaket sier at fylkesgrensene mellom Nordland og Trøndelag justeres ikke.
Nærøys del på Austra er liten geografisk med 10 innbyggere. Det mest naturlige vil være å
la fylkesgrensene bestå og at Nærøys del tilfaller Leka kommune. For Leka kommune kan
en grensejustering innenfor deler av Austra bety en styrking. For nye Nærøysund kommune
kan dette bety at innbyggerne i denne delen av Austra mottar kommunale tjenester fra Leka
kommune.
Leka kommune stiller seg kritisk til om en justering av grensene på Austra skulle defineres
som en justering. For Leka kommune vil en avståelse av Gutvik representere en deling av
kommunen og dermed en betydelig svekkelse. Leka kommune er allerede definert som
ufrivillig liten. Leka kommunes totale areal er på ca. 1705 km2. Landarealet (ca 109,5
km2) fordeler seg på øya Leka (57 km2), Madsøya (4,6 km2), Austra (ca. 37 km2)
Lekas landareal på Austra er ca. 37 km2, noe som vil ha stor betydning for fremtidig
utvikling og bosetting.
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Leka kommune

Fylkesmannen i Trøndelag ber 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.


Areal
Kart over Leka kommune

Leka kommunes totale areal er på ca. 1705 km2. Landarealet (109,5 km2) fordeler seg
på øya Leka (57 km2), Madsøya (4,6 km2), Austra (37 km2).
Lekas landareal på Austra/Gutvik (37 km2). En eventuell avståelse av arealet på
Austra/Gutvik vil ha stor negativ betydning for kommunen totalt og for innbyggerne ved
at avstanden blir lenger til Nærøysund kommune.
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Innbyggere fordelt på alder

Innbyggere i Austra/Gutvik
Alder

0-15

15-25

25-35

35-45

45-55

55-65

65-75

75-85

85-95

Antall

1

7

4

5

5

14

16

13

4



Husstander

33 registrerte husstander i Austra/Gutvik.


Fritidsboliger

62 registrerte fritidsboliger i Austra/Gutvik.


Næringsliv

Næringslivet består i hovedsak av landbruk, havbruk og turisme. Det er etablert et større konsentrert
hyttefelt som har generert stor interesse for fritidsboliger i området.


Kirker

I Sør-Gutvik ligger den kommunale gravplassen.


Kommunal infrastruktur/tjenester mv.

Kommunale veier, gravsted, fiberutbygging, vannforsyning, hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie
og hjemmehjelp), lege, alders- og sykehjem, eldreboliger i Gutvik, skole/musikkskole/idrettshall, basseng
med svømmeopplæring, barnehage/SFO.

2. Kommunale tjenester for innbyggerne i Gutvik tilbys i sin helhet som i svaret over.
3. Hva vil være virkningen av en grensejustering for din kommune?
Et eventuelt tap av et landareal på 37km2 innebærer en reell svekkelse av muligheten for
en fremtidig potensiell samfunnsutvikling. Økonomisk vil kommunens inntekter samlet sett
svekkes (rammeoverføring fra staten, småkommunetilskuddet, eiendomsskat/skatt,
inntekter fra Havbrukssfondet). Tap av innbyggere og de konsekvenser dette naturlig nok
har. Tap av store sjøarealer vil innebære en ytterligere svekkelse av kommunens muligheter
til fremtidig samfunnsutvikling. Hovedveien over fjorden binder kommunen sammen med
fergeleie og hurtigbåtkai på begge sider. Ferjereisen oppleves mer positivt enn en lang
bussreise. Bussforbindelsene er stort sett avviklet.

4. Hvordan vil en ev grensejustering slå ut for den samla utviklingen i regionen?
En eventuell grensejustering der Gutvik går ut av Leka kommune kan bety sentralisering og
en svekkelse av ytterkantene i regionen.
5. Hva mener dere er fordeler og ulemper utfra et innbyggerperspektiv, av ulike løsninger
for grensejustering?
En deling av Austra i to mellom Leka kommune og Bindal kommune kan ha fordeler for
innbyggerne som bor der. Dette kan styrke og utvikle et fremtidig samarbeid innenfor flere
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tjenester. Dette innebærer at fylkesgrensene består som i dag, jf Stortingsvedtaket. Nærøys
del vil da inngå i Leka kommune.
6. Hva mener dere er konsekvenser (bl.a. inntekter og utgifter) for kommunen av en
grensejustering? Dagens tjenesteproduksjon er tilpasset over tid. Det vil ikke være mulig å
redusere kostnadene tilsvarende inntektstapet.
7. Hvor tett er relasjonen mellom kommunene, mht til tjenester, pendling, handel, kultur mv?
Det er stor reiseavstand mellom Leka kommune og Vikna og Nærøy kommuner. Relasjonen
er ikke åpenbar. Leka kommune har over tid utviklet et samarbeid på kultur med Bindal.
8. Hvilke fordeler og ulemper ser dere ved en ev grensejustering knyttet til
samfunnsutviklingen på Austra?
Trusselen er fraflytting og svekkelse av regionens ytterkant.
9. Andre forhold en bør være oppmerksom på?
Det vises til vedtak i Stortinget der Leka skal bestå som egen kommune. Leka kommune er
definert som en ufrivillig liten kommune og må ikke svekkes ytterligere.

Vennlig hilsen

Per Helge Johansen
Ordfører

Solveig Slyngstad
Rådmann
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