
 
 

Rådmannen 
Bardu kommune, postboks 401, 9365 Bardu 
Altevannsveien 16, 9360 Bardu   
Org.nr. NO 864 993 982 
Telefon: 77 18 52 00 (sentralbord) 
Telefaks: 77 18 52 01 
www.bardu.kommune.no 
E-post: postmottak@bardu.kommune.no 
Bankgiro: 4770 07 00131  Konto for skatt 6345 0619223 

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   
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Sak: 72/14  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/1055-14/8944-26 

Tittel: Kommunestruktur  
 

Behandling: 

Rådmannens forslag til tilleggspunkt, pkt 5:  
Arbeidet skal følge framdrift i samsvar med «løp 2», som innebærer oppstart av arbeidet 
innen årsskiftet 2014/2015. Utredningene skal ferdigstilles våren 2016 for vedtak i 
kommunestyret senest juni 2016. 
 

Forslag fra Toralf Heimdal (Sp) i 7 punkter. Ba om at det ble stemt punktvis over 

forslaget: 
1. Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saksframlegget og ber om at det 
gjennomføres en lokal utredning slik Stortinget har ønsket. Utredningen skal belyse de 
temaer som er omtalt i saksframlegget. Rådmannen bes vurdere om det er mulig og 
forsvarlig å gjennomføre dette innen den fristen som Stortinget har satt og hvilke ressurser 
som er nødvendige. 
 
2. Ordfører bes kontakte Målselv Kommune for å undersøke om det kan samarbeides om 
deler av utredningsoppdraget.  Et slikt arbeid bør avvente regjeringens vurdering av nye 
oppgaver til kommunene. 
 
3. Resultatet av en eventuell utredning i samarbeid med Målselv skal nyttes som grunnlag for 
økt interkommunalt samarbeid mellom kommunene, som et alternativ til 
kommunesammenslåing. 
 
4. Kommunestyret vedtar at Bardu Kommune ikke inngår i regionrådets forslag, der hele 
regionen utredes som et alternativt. 
 
5. Bardu Kommune forbereder og gjennomfører så snart som mulig et folkemøte med 
informasjon om eventuell kommunesammenslåing. 
 
6. Kommunestyret viser til at Stortinget har forutsatt at kommunesammenslåing skal være 
frivillig og ber om at det legges opp til en folkeavstemning om 
kommunesammenslåingsspørsmålet. 
 
7. Kommunestyret tar stilling til sammenslåingsspørsmålet etter kommunevalget og 
folkeavstemningen. 
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Endringsforslag til pkt 2 fra Terje Nyberget (H): 
2. Bardu kommune vil søke å gjennomføre utredning sammen  
Lavangen, Salangen, Sørreisa og Målselv kommune. Minimum en av 
disse kommunene må si seg villig til felles utredning før prosessen kan 
iverksettes. 
 

Forslag fra Mari Siljebråten (Ap): 
Punkt 1 som innstilling  
Nytt Punkt 2: Bardu kommune utreder tre ulike alternativ:  

-Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen  
-Bardu og Målselv  
-null-alternativ for framtidsutsiktene til Bardu kommune som egen kommune. 

3. Som innstilling  
4. som innstilling  
Punkt 5: Bardu kommune følger utredningsløp 2 i veilederen fra KMD  
Punkt 6: Det tas endelig stilling til kommunesammenslåing etter høring blant kommunens 
innbyggere. 
 

Votering: 
Forslaget fra Toralf Heimdal pkt 1-3,5-7 falt mot 2 stemme (2 Sp) 
Forslag fra Toralf Heimdal pkt 4 ble vedtatt enstemmig 
Innstillingens pkt 1 ble vedtatt enstemmig 
Terje Nyberges forslag til pkt 2 fikk 7 stemmer (6 H, 1Frp) og ble ikke vedtatt. 
Innstillingens pkt 2 fikk 20 stemmer og ble vedtatt mot 1 stemme (1 Sp) 
Forslag fra Mari Siljebråten(Ap) til endring av pkt 2 ble vedtatt enstemmig 
Innstillingens pkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (2 Sp) 
Innstillingens pkt 4 ble vedtatt mot 2 stemmer (2 Sp) 
Rådmannens forslag til nytt pkt 5 ble vedtatt enstemmig. 
Forslag fra Mari Siljebråten til pkt 6 ble vedtatt enstemmig. 
 
 

Vedtak: 
1. Bardu kommune vil delta i utredning knyttet til kommunereformen. Veilederen "Veien 

mot en ny kommune" legges til grunn for utredning og prosess. 
2. Bardu kommune vil søke å gjennomføre utredning sammen med Lavangen, Salangen 

og Målselv kommune. Minimum en av disse kommunene må si seg villig til felles 
utredning før prosessen kan iverksettes. 
Bardu kommune utreder tre ulike alternativ:  
- Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen  
- Bardu og Målselv  
- null-alternativ for framtidsutsiktene til Bardu kommune som egen kommune. 

3. Dersom andre kommuner ønsker å delta i utredningen, er kommunen positiv til dette. 
4. Det etableres ikke nye samarbeidsprosjekter med andre kommuner før spørsmålet 

om utredning av kommunesammenslåing er avklart. Allerede igangsatte 
interkommunale samarbeidsprosjekter vurderes avsluttet eller satt på vent til 
utredning om kommunesammenslåing er ferdig. Rådmannen får fullmakt til å vurdere 
disse enkeltvis. 
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5. Arbeidet skal følge framdrift i samsvar med «løp 2», som innebærer oppstart av 
arbeidet innen årsskiftet 2014/2015. Utredningene skal ferdigstilles våren 2016 for 
vedtak i kommunestyret senest juni 2016. 

6. Det tas endelig stilling til kommunesammenslåing etter høring blant kommunens 
innbyggere. 
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