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SAKSBEHANDLING AV SØKNADEN OM GRENSEJUSTERiNG MELLOM ANDØY OG
SORTLAND KOMMUNER.

Vi viser til e-post av 24.06.2010 og telefonsamtale med
saksbehandler, seksjonsleder Tor Sande, den 26.07.2010.
Arbeidsgruppa har i møte den 27.07.2010 drøftet saksbehandlingen
av søknaden om grensejustering og vil i det følgende redegjøre
for den (Fylkesmannens saksreferanse 2008/2336). Redegjøringen
er todelt. Første del omhandler perioden 27.03.2008 -
26.07.2010 og andre del omhandler den videre saksbehandlingen.

1. Saksbehandling fra 27.03.2008 ti1 26.07.2010.

Søknaden om grensejustering ble framsatt den 27.03.2008.
Saksoppfølgingen, fra søkernes side, ivaretas av ei
arbeidsgruppe, jf. opplysninger i søknaden.
I henhold til "Lov om fastsetjing og endring av kommune- og
fylkesgrenser (inndelings lova)" sendte Fylkesmannen i Nordland
søknaden til de berørte kommunene, Andøy og Sortland, for
uttalelse. Uttalelsene ble oversendt Fylkesmannen 07.10.2008
(Andøy kommune) og 16.01.2009 (Sortland kommune).

I tillegg sendte Fylkesmannen, den 29.01.2010, søknaden til
Nordland fylkeskommune for uttalelse.

I årsrapporten fra Fylkesmannen i Nordland for 2008 er saken om
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grensejustering mellom Andøy og Sortland kommuner omtalt
(resultatområde 65.1). Det framgår av omtalen at det vil bli
tatt stilling til søknaden når uttalelsen fra Nordland
fylkeskommune foreligger. Uttalelsen derfra ble oversendt
Fylkesmannen den 23.06.2009.

Vi er kjent med at saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen i
Nordland kan være opp mot 6 måneder. Vi forventet derfor at
søknaden skulle være ferdigbehandlet av Fylkesmannen i løpet av
2009.

I telefonsamtale den 07.10.2009 antydet saksbehandler Tor Sande
at det kunne være aktuelt med et folkemøte høsten 2009. Den

09.11.2009 sendte vi en e-post til saksbehandleren med
forespørsel om, og i tilfelle når, et eventuelt folkemøte ville
bli avviklet. E-posten ble besvart dagen etter med at
saksbehandleren ønsket seg et slikt møte men det var usikkert om
det var mulig med det første.

Nærmere to år etter at søknaden var sendt og sju måneder etter
at Nordland fylkeskommune hadde avgitt uttalelse i saken, sendte
vi den 21.01.2010 brev til Fylkesmannen og ba om at søknaden nå
ble behandlet og oversendt Kommunal- og regionaldepartementet.
I brevet gjorde vi oppmerksom på det brede engasjementet i bygda
for å få søknaden behandlet og avgjort slik at en
grensejustering ville kunne tre i kraft fra kommende årsskifte,
og før neste kommunevalg.
Fylkesmannen har i brev av 01.02.2010 uttrykt forståelse for
ønske om at saken ferdigbehandles og samtidig gjentatt ønske om
befaring og folkemøte. Arbeidsgruppa ble bedt om å tilkjennegi
om de ønsket et folkemøte. Dersom de ikke ønsket det, herunder
anså det unødvendig med et slikt møte, forelå det uansett
tilstrekkelig dokumentasjon for å ferdigbehandle søknaden. I
intervju med Andøyposten 04.03.2010 har saksbehandler Tor Sande
gjentatt dette, i tillegg til at han der uttaler at han vil
konkludere i saken med det første.

Arbeidsgruppa har i brev av 05.02.2010 stilt seg positiv til
Fylkesmannens ønske om folkemøte, men forutsatt at et slikt møte
ble gjennomført innen kort tid og at det ikke forsinket
saksbehandlingen. .

Det framgår av resultatområde 65.1 i årsrapporten for 2009, fra
Fylkesmannen i Nordland, at søknaden om grensejustering mellom
Andøy og Sortland kommuner vil bli avgjort i løpet av første
halvår 2010. Den 24.06.2010 sende vi derfor e-post til
saksbehandleren hos Fylkesmannen og bad om å bli orientert om



3

tidspunkt for oversendeIse av saken til Kommunal- og
regionaldepartementet. Denne henvendelsen er ikke besvart.

Den 14.07.2010 mottok arbeidsgruppa en henvendelse fra styret i
Bygdelaget for Forfjord, Fornes og Medby hvor de etterlyser
framgang i arbeidet med å få justert grensen mellom Andøy og
Sortland kommuner. Bygdelaget anser en slik grensejustering som
grunnleggende for dets utviklingsarbeid.

I telefonsamtale 26.07.2010 uttalte saksbehandleren at saken

ikke har vært prioritert, men at han var begynt å se på den.
Det var fremdeles ikke avklart om det ble noe befaring og/eller
folkemøte.

2. Videre saksbehandJ.inq.

vi konstaterer at saksbehandlingen nå har pågått i to år og fire
måneder totalt og at det er ett år og en måned siden
Fylkesmannen kunne ta fatt på den avsluttende behandlingen, men
slik behandling har ikke vært prioritert. Søkerne oppfatter den
manglende prioritering av søknaden som uakseptabel og finner
ikke at det er i samsvar med at saker, i utgangspunktet, skal
prioriteres etter mottakelsestidspunktene. I følge tidligere
refererte uttalelser fra saksbehandleren er det nå snart fem
måneder siden han var klar til å konkludere med det første. I

følge tidligere refererte brev foreligger det også nok
dokumentasjon til å ferdigbehandle saken. Etter 25.06.2009
foreligger det heller ikke nye registrerte innspill fra de
berørte kommunene.

Arbeidsgruppa har på vegne av søkerne tidligere uttalt at de var
positive til en befaring og/eller folkemøte, dersom det ikke
forsinket saksbehandlingen. I og med at beslutningen om slik
befaring og/eller folkemøte har vært utsatt i snart ti måneder,
anser vi at dette har forsinket saksbehandlingen.
Som tidligere referert har Fylkesmannens saksbehandler gjort det
klart at et folkemøte og/eller en befaring ikke er nødvendig for
å ferdigbehandle saken. Vi er for så vidt også undrende til
hvordan et folkemøte, mer eller m~ndre tilfeldig sammensatt i
henhold til for eksempel ferier, reiser og arbeidstid, skal
kunne anvendes som en del av saksbehandlingen.

Serviceerklæringen fra Fylkesmannen i Nordland inneholder blant
annet lovnader om rask og kvalitetsmessig god saksbehandling,
upartiske avgjørelser og vedtak grunnet i lov, forskrifter og
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saklig skjønn. Videre inneholder den lovnader om svarfrister.

Vi forutsetter at Fylkesmannen i Nordland nå prioriterer saken
til umiddelbar og rask sluttbehandling.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppa for grensejustering mellom Andøy og Sortland.

~~~
Tove Ribe

~~ D\~
Ruth-Helene Olsen

Reinar Karlsen

(sign. )

Kopi (oversendes på e-post): Fylkesmann Hill Marta
Solberg.

Assisterende fylkesmann
Ola Bjerkaas.


