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Innbyggerinitiativ grensejustering av området nord for Lysefjorden fra Strand 
kommune til Sandnes kommune. Saken sendes til KDD for videre behandling 

Innledende merknader- anmodning om grensejustering 
Den 11.11.2021 mottok Statsforvalteren i Rogaland en skriftlig henvendelse fra Kjersti Helen Seldal 
Nordnes, Anne Brit Bjørheim Fossmark. Roald Marton Fossmark, Lene Merete Haukelid Slåtten, 
Kevin Haukelid Slåtten og Raymond Nordnes. I e-posten viste de til inndelingsloven § 8 og krevde 
grenseendring på nordsiden av Lysefjorden. Dette området var tidligere en del av gamle Forsand 
kommune. Før Forsand ble slått sammen med Sandnes, ble det aktuelle området i stedet lagt til 
Strand kommune. Prosessen er vel kjent for Kommunal -og distriktsdepartementet (KDD), og 
initiativtakerne har vært i direkte kontakt med departementet både i anledning den nylig fremmede 
saken, og i tidligere henvendelser.  
 
I brev av 18.11.2021 sendte vi en orientering til gruppen med informasjon om regelverket og med 
invitasjon til et møte med dem den 24.11.2021. Referat fra møtet vedlegges.  
 
Etter avholdt møte, den 01.12.2021, mottok vi en revidert søknad med tilhørende vedlegg. I den 
reviderte søknaden gir Seldal Nordnes med flere en utførlig begrunnelse for sitt ønske om å få 
grensejustert det aktuelle området til Sandnes. En rekke momenter begrunner anmodningen, ikke 
minst hensynet til barna. Det er blant annet vist til at skoleveien er lengre enn det som ble lagt til 
grunn i forrige runde og at det må søkes om å få fullføre skolegangen på Forsand’ og den 
usikkerheten dette medfører. Vi viser til søknaden i sin helhet.  
 
Anmodningen av 01.12.2021 ble sendt videre til Strand kommune og til Sandnes kommune. Sandnes 
er i sitt svar av 21.12.2021 positiv til grensejusteringen. Strand har i svar av 20.01.2022 gitt uttrykk 
for at saken tidligere har blitt behandlet gjennom to tidligere initiativ og mener at saken står i 
samme stilling i dag. Den 26.01.2022 mottok vi en tilleggsuttalelse fra innbyggerinitiativet, 
foranlediget av Strand sitt brev av 20.01.2022 som også vedlegges. Innbyggerinitiativet kommer 
blant annet med presiseringer når det gjelder de folkeavstemninger som ble avholdt.  
 
I tillegg har også privatpersoner har kommet med sine merknader, både direkte til oss og ellers i 
media. 
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Statsforvalteren i Rogaland sitt syn på saken 
KDD har bedt konkret om Statsforvalterens merknader til initiativet.  
 
Vi har sett hen til alle mottatte innspill når vi har gjort en vurdering av saken.  
 
Det er tale om en sak som vekker engasjement og sterke meninger i lokalsamfunnet, også blant flere 
enn de som blir direkte berørt.  Vi har forståelse for det.  Det er likevel bare to år siden 
grensejusteringen. I en slik prosess vil det kunne ta noe tid for den nye kommunen å bygge tillit 
overfor alle nye innbyggere. Dette har også vært to spesielle år, der mye av kommunens fokus har 
måttet gå med til å håndtere pandemien.  
 
Samlet sett mener vi at det per i dag ikke er tungtveiende grunner for å igangsette en utredning nå.  
Til støtte for vårt syn vil vi for det første trekke fram det faktum at det tidligere er gjennomført flere 
folkeavstemninger for området. Resultatet av disse var at tilslutningen til Strand styrket seg fra den 
første til den andre avstemningen.  
 
Vi ser ikke at det foreligger vesentlig nye momenter i det nylig fremmede initiativet, eller at de 
faktiske forhold har endret seg siden beslutningen om tilhørighet til Strand ble fattet.  
 
Når det gjelder hensynet til barn og unge er det viktig at de blir godt i varetatt. Vi mener vi det er 
mulig for Strand kommune å trygge foreldre og barn i Kolabygda ytterligere gjennom blant annet en 
tettere dialog, nye forpliktende vedtak i kommunestyret og et videre godt samarbeid med Sandnes 
kommune om bruk av plasser i skole og barnehage på tvers av de kommunene.  Det er vår 
vurdering at det vil være fullt mulig å ivareta barnas beste i Kolabygda i denne saken uavhengig av 
kommunestruktur. 
 
Det er opp til KDD å avgjøre om initiativet skal utredes nærmere. Dersom utredning blir resultatet så 
er Statsforvalteren naturligvis innstilt på å gå i gang med det mandat som gis. I første omgang 
avventer vi KDD sin tilbakemelding. 
 
Vedlagt følger sakens sentrale dokumenter: Søknaden om grensejustering, brev fra Sandnes og 
Strand med deres syn på saken, referat fra møtet den 24.11, samt tilleggsmerknadene av 26.01 fra 
innbyggerinitiativet. Dersom KDD ønsker fullstendig saksdokumentasjon oversendt, så gi beskjed. 
Det samme gjelder dersom det skulle være uklarheter, eller behov for ytterligere informasjon.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Bent Høie  
statsforvalter 

  
 
Monica Nessa 
Avdelingsdirektør  
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