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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 19.06.2014 

Sak: 45/14  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/1055-14/6134-10 

Tittel: Kommunestruktur - aktuelt tema i regionen  
 

Behandling: 

Leiv Bjørn Walle ble permittert før behandling av saken. 

 

Høyre fremmet følgende forslag: 
1. Bardu kommune viser til Midt-Troms regionråds vedtak i sak 12/14, og 
 slutter seg ikke til regionrådets planer om å søke utredningsmidler og delta i 
 utredningsarbeidet knyttet til regjeringens kommunereform. 
 
2. Kommunene Målselv, Salangen og Lavangen inviteres til å vedta 
 likelydende forslag (punktene 2.1 til 2.6) som nedenfor. Hvis minimum en av 
 disse kommunene vedtar forslaget, gjennomføres utredningsprosessen. 
2.1 Bardu kommune deltar i en utredning om kommunesammenslåing. Det 
 utredes på overordnet nivå, der formålet i grove trekk er å klargjøre 
 konsekvenser av en eventuell sammenslåing på følgende områder: 
 - Kommunens rolle som samfunnsutvikler 
 - Overordnet kommunal planlegging 
 - Økonomi 
 - Tjenesteyting 
 - Lokaldemokrati 
 - Arbeidsgiveransvar 
 
2.2  Etter utredningen må de deltakende kommuner avklare om de ønsker å 
 gå videre i en sammenslåingsprosess. Innbyggerne skal høres gjennom 
 spørreundersøkelse, folkemøter og/eller folkeavstemming. 
 
2.3  Utredningsrapporten og resultatet av innbyggerhøringer legges fram for 
 kommunestyrene i oktober 2015. Ved vedtak om sammenslåing fra minimum 
 to kommuner, utredes konsekvenser for tjenesteytingen mer detaljert, og 
 sammenslåingen av de aktuelle kommuner konkretiseres. 
 
2.4  Hver kommune bidrar med inntil kr 200 000,- til utredningsarbeidet. 
 
2.5  Det legges til grunn økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Troms/ 
 skjønnsmidler for 2015 til blant annet innbyggerhøringer. 
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2.6  Det etableres ikke nye samarbeidsprosjekter med andre kommuner før 
 spørsmålet om utredning av kommunesammenslåing er avklart. Allerede 
 igangsatte interkommunale og/eller samarbeidsprosjekter vurderes 
 avsluttet eller satt på vent, til utredning om kommunesammenslåing er 
 ferdig. 

 
Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforlsag: 
Bardu kommune foreslår at Salangen og Lavangen inviteres av regionrådet til å delta i 
utredningen.  
 
2. Dersom regionrådet ikke er villig til å ta med Salangen og Lavangen i denne utredningen, 
tas saken opp til ny vurdering i kommunestyret i september.  
 
Ved votering mellom innstillinga med AP/SPs forslag og Høyres forslag, ble innstillinga med 
AP/SPs forslag vedtatt med 15 stemmer mot 9 stemmer (7H, 1FRP, 1V). 
 
 

Vedtak: 
1. Bardu kommune viser til regionrådets vedtak i sak 12/14 og slutter seg til regionrådets 

planer om å søke utredningsmidler og delta i utredningsarbeidet knyttet til regjeringens 
kommunereform. 
Bardu kommune foreslår at Salangen og Lavangen inviteres av regionrådet til å delta i 
utredningen.  

 
2. Dersom regionrådet ikke er villig til å ta med Salangen og Lavangen i denne utredningen, 

tas saken opp til ny vurdering i kommunestyret i september.  
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