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Initiativtakere til grensejustering Rennebu-Oppdal v/Vemund Eithun 

Rennebu kommune 
Oppdal kommune 

 
 
 

 
Grensejustering Rennebu-Oppdal 

 
Vi viser til mottatt søknad med vedlegg fra 26.01.2017, om grensejustering slik 
at Havdal, Gisnås, Ulsberg og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal 

kommune.  
 

Det anføres i søknaden blant annet at disse kretsene har en geografisk nærhet til 
Oppdal, samt at nærheten underbygges av både sosiale, kulturelle og andre 
praktiske forhold.  

 
Formelle rammer for grensejusteringer 

Det er lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser 
(inndelingslova), som styrer hvordan spørsmål om grensejustering skal 
håndteres. Loven sier noe hvem som har initiativrett, hvem som skal avgjøre om 

det skal settes i gang utredning og om hvordan grensejusteringssaker skal høres 
hos berørte parter. Det er til slutt departementet som fatter vedtak om ev 

grensejustering mellom kommuner.  
 
I forbindelse med den pågående kommunereformen, har Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet avklart at grensejusterings- og/eller 
delingsspørsmål skal håndteres som en del av reformen. På grunnlag av vedtak 

alle landets kommuner har gjort, samt Fylkesmennenes tilrådinger, arbeider 
departementet nå med en proposisjon til Stortinget våren 2017 med forslag til 
kommunestruktur. Departementet har avklart at vedtak om grensejustering vil 

bli håndtert i etterkant av at Stortinget (i juni) har konkludert og gjort vedtak 
om ny kommunestruktur. Samtidig kan forarbeider i saker startes opp, og i 

Trøndelag har vi flere slike saker (Bessaker, Verran, Austra, Lund). 
 
Fylkesmannens vurdering 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ser at spørsmålet om grensejustering naturlig 
hører sammen med spørsmålet om kommunereformen. Det er vel kjent her hva 

som hhv. er Rennebu kommune og Oppdal kommune sine vedtak, og 
Fylkesmannens tilråding. Spørsmålet om ev grensejustering må slik 

inndelingsloven krever, bygge på et eget kunnskapsgrunnlag. Fylkesmannen ser 
det som hensiktmessig, på grunnlag av initiativet som har kommet, at det settes 
i gang arbeid med et kunnskapsgrunnlag for saken allerede nå.  

 
Fylkesmannen vil be om at Rennebu kommune tar regi på dette arbeidet. Vi vil 

ta kontakt med kommunen i nær framtid for å be om en dialog om innhold, 
prosess og framdrift knytta til kunnskapsgrunnlaget. Prosessen må i tråd med 
inndelingsloven være forutsigbar og åpen for involvering av berørte parter 

(herunder Oppdal) og initiativtakerne bak søknaden.  
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På grunnlag av kunnskapsgrunnlaget, vil neste fase være at berørte parter 

høres. Fylkesmannen skal fra vår siden gi en egen vurdering og tilråding til 
Kommunaldepartementet. Som nevnt over vil ikke et vedtak i saken kunne 

foreligge før etter Stortingets behandling av kommunereformen.  
 
 

 
 

Med hilsen 
 
 

 
Kjetil Ollestad  (e.f.) Alf-Petter Tenfjord 

direktør direktør 
 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 

Vedlegg: søknad om grensejustering inkl. dokumentasjon 
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