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Utredning av grensejusteringer - Møre og Romsdal
Vi viser til deres brev 9. juni 2017 om videre arbeid med grenseendringer. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet tilbakemelding på de aktuelle
grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sitt brev.
Gjemnes, Molde og Nesset kommuner
Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Gjemnes og Molde/Nesset
kommuner. Fylkesmannen er ikke kjent med hvordan de berørte kommunene stiller seg til
initiativet. Fylkesmannen ber departementet avgjøre om saken skal utredes.
Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene
av en grensejustering mellom Gjemnes og Molde/Nesset kommuner som omfatter Angvik
skolekrets, i tråd med initiativet fra Angvik bygdelag. Fylkesmannen kan i tillegg utrede større
eller mindre grensejusteringer i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå
av oversendelsen til departementet.
Det må legges til rette for at Gjemnes og Molde/Nesset kommuner skal få uttale seg før
saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente
innbyggernes synspunkter på saken.
Molde, Nesset og Midsund kommuner er vedtatt slått sammen fra 1. januar 2020.
Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på
samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av dette
spørsmålet.
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Sandøy og Aukra kommuner
Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Sandøy og Aukra
kommuner. Sandøy kommune ønsker ikke en utredning av justeringen. Fylkesmannen ber
departementet avgjøre om saken skal utredes.
Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene
av en grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommuner som omfatter Ona/Husøya,
Sandøya og Orta og eventuelt andre omkringliggende øyer. Fylkesmannen kan i tillegg
utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte området. Fylkesmannens tilrådning
skal fremgå av oversendelsen til departementet.
Det må legges til rette for at Sandøy og Aukra kommuner skal få uttale seg før saken
oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente
innbyggernes synspunkter på saken.
Sandøy kommune er vedtatt slått sammen med Ålesund, Skodje, Ørskog og Haram
kommuner fra 1. januar 2020. Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell
grensejustering gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen. Det er derfor
ønske om en tidlig avklaring av dette spørsmålet.
Stranda, Norddal og Stordal kommuner
Fylkesmannen oversendte et initiativ om grensejustering mellom Norddal og Stranda
kommuner som omfatter bygdene Norddal og Eidsdal. I e-post 4. september ettersendte
fylkesmannen informasjon om Liabygda grunnkrets i Stranda kommune, hvor det vises til at
Fylkesmannen i Møre og Romsdal tidligere har anbefalt at det også utredes en
grensejustering for Liabygda mellom Stranda og Norddal/Stordal kommuner. Fylkesmannen
ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre om sakene skal utredes.
Departementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som mulig å utrede konsekvensene
av en grensejustering mellom Stranda og Norddal/Stordal kommuner som omfatter
henholdsvis bygdene Norddal og Eidsdal, i tråd med lokalt initiativ, og Liabygda grunnkrets.
Fylkesmannen kan i tillegg utrede større eller mindre grensejusteringer i det omtalte
området. Fylkesmannens tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet.
Det må legges til rette for at Stranda og Norddal/Stordal kommuner skal få uttale seg før
saken oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente
innbyggernes synspunkter på sakene.
Norddal og Stordal kommuner er vedtatt slått sammen fra 1. januar 2020. Departementet ser
det som hensiktsmessig at eventuelle grensejusteringer gjennomføres på samme tidspunkt
som sammenslåingen. Det er derfor ønske om en tidlig avklaring av disse spørsmålene.
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Om arbeidet med utredningene
Utredningene skal gi opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi,
kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet.
Kommunene og andre offentlige etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante
informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.
Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny
kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om
utformingen av forslaget til ny grense.
Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Møre og Romsdal dekker utgiftene til
utredningene, jf. inndelingsloven § 11.
Øvrige saker
I brevet 9. juni omtalte fylkesmannen ytterligere 2 initiativ som omfatter hhv. Vanylven/Volda
og Rauma/Vestnes kommuner. I tråd med enighet håndteres disse sakene av Fylkesmannen
i Møre og Romsdal.
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