
E-post 17. januar til Fylkesmannen i Nordland fra arbeidsgruppa for grensejustering 
mellom Sortland og Andøy: 
 
Vi viser til telefonsamtale fredag 14.01.2011 med Tor Sande. 
 
Det fremgikk av samtalen at Fylkesmannen venter på et notat ordfører Jonni Solsvik har bebudet, og at 
vi skulle få anledning til å kommentere det før grensejusteringssaken ble oversendt Kommunal- og 
regionaldepartementet til avgjørelse. 
 
Arbeidsgruppa har i løpet av helga drøftet disse opplysningene og vil kort bemerke følgende: 
 
1.  Andøy kommune avga sin høringsuttalelse i saka høsten 2008. 
 
2.  Høsten 2010 tok ordføreren i Andøy opp spørsmålet om folkeavstemming og sørget for at det ble 
lagt fram for formannskapet og kommunestyret.   
Arbeidsgruppa gjorde oppmerksom på at utspillet måtte ses på som et taktisk trekk for å utsette 
grensejusteringen så lenge som mulig.   
Andøy kommunestyret vedtok i begynnelsen av november, med stort flertall, at det ikke skulle 
arrangeres folkeavstemming.  Ordfører Jonni Solsvik inngikk flertallet. 
 
3.  I september 2010 opplyste Fylkesmannen at det ville ta 2 - 4 uker å ferdigbehandle saka etter 
bygdemøtet i slutten av september. 
Etter at Fylkesmannen valgt å avvente resultatet av Andøy kommunes behandling av spørsmålet om 
folkeavstemming anså vi det som realistisk at saka ville trenge 2 - 4 ukers behandlingstid etter at 
spørsmålet om folkeavstemming var avgjort. 
Fylkesmannen var kjent med utfallet umiddelbart etter kommunestyremøtet.  Andøy kommune 
oversendte imidlertid ikke vedtaket før i begynnelsen av desember 2010. 
 
4.  Vi kan ikke se at det er journalført noen henvendelser fra ordfører Jonni Solsvik om at han skal 
sende et notat om saka og forutsetter at dette i så fall er gjort kjent for Fylkesmannen i telefon. 
 
5.  Kommunestyret i Andøy gjorde følgende vedtak i spørsmålet om eventuell folkeavstemming: 
"Andøy kommunestyre finner at saken er fyldestgjørende belyst ved de folkemøter og den 
underskriftsbehandling som er gjennomført og at det derfor ikke skal gjennomføres en 
folkeavstemning for innbyggerne i bygdene Forfjord, Medby og Fornes i spørsmålet om justering av 
kommunegrense mellom Andøy og Sortland kommuner." 
Når Jonni Solsvik nå har bebudet et notat kan det ikke ses på som annet enn et nytt forsøk på å trekke 
saksbehandlingstida ut.  Hans utspill har heller ingen legitimitet i kommunestyrets vedtak. 
 
6.  Total saksbehandlingstid nærmer seg nå tre år.  I den forbindelse viser vi til redegjørelse for 
saksgang og merknader til Fylkesmannens lange saksbehandlingstid i tidligere brev. 
 
7.  Vi ber nå Fylkesmannen gjennomføre siste del av saksbehandlingen umiddelbart - uten å vente på 
flere taktiske utspill fra Jonni Solsvik. 
 
8.  Dersom det bebudede notatet kommer før saksbehandlinga er ferdig hos Fylkesmannen, og blir tatt 
med i den, bekrefter vi at vi vil kommentere det før saka avsluttes.  Vi kan love at vår kommentar skal 
komme svært raskt, og ikke bidra til forlengelse av saksbehandlingstida. 
 
Vennlig hilsen 
 
Arbeidsgruppa for grensejustering mellom Andøy og Sortland. 


