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Svar på oversendelse av politisk vedtak i Forsand kommune
Jeg viser til oversendelse av vedtak fattet i ekstraordinært kommunestyremøte i Forsand
kommune 8. mai 2019.
Både sammenslåing og grensejustering har engasjert innbyggerne i Forsand kommune. Det
har jeg stor forståelse for.
Grensejusteringer avgjøres av departementet. I denne saken var det et flertall blant
innbyggerne nord for Lysefjorden for å gå til Strand kommune. Departementet har avvist
anmodning fra Forsand og Sandnes om reversering av grensejusteringen. Departementet
har også avvist nye innbyggerinitiativ som innebærer reversering av vedtaket.
Grensejusteringer er alltid vanskelige, og jeg har forståelse for at det ikke er enighet om en
slik avgjørelse. Når det nå er fattet en endelig avgjørelse, er det viktig å gjennomføre denne
med innbyggernes beste i fokus.
Vedtaket om sammenslåing av Forsand og Sandnes er fattet av Stortinget. Departementet
kan ikke reversere et vedtak Stortinget har fattet.
Det skal avholdes kommunestyrevalg 9. september. Valgloven har en rekke frister for
valggjennomføring. Fristen for innlevering av listeforslag til valget i år var 1. april. Fristen for
tilbaketrekking av listeforslag var 20. april, og listene skal godkjennes av valgstyret innen 1.
juni. Velgerne kan avgi stemme til kommunestyrevalget allerede 1. juli. Sandnes og Forsand
utgjør nå ett felles valgdistrikt, og må gjennomføre valget med et felles valgstyre. Dette er
fastsatt i forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019. Partiene stiller felles
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lister i det nye valgdistriktet, og innbyggerne i Sandnes og Forsand skal sammen velge det
nye kommunestyret.
Gjennomføring av valget etter valgloven medfører at det ikke lar seg gjøre å reversere et
sammenslåingsvedtak før ikrafttredelsen av sammenslåingen 1.1.2020, selv om Stortinget
eventuelt skulle anmode departementet om dette.

Med hilsen

Monica Mæland

Side 2

