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Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/1055-15/6259-47 

Tittel: Bardu kommunes statusbilde og den regionale utredningen om 

framtidig kommunestruktur i Midt-Troms - veien videre i 

kommunestrukturprosessen 
 

Behandling: 

Toralf Heimdal foreslo at punkt 5 under kulepunkt 2 strykes. 
 

Mari Martinsen Siljebråten fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret gir rådmannen der det er hensiktsmessig, i oppgave å gjenoppta arbeidet 
med interkommunale samarbeid og løsninger. 
 

Karl Oskar Foshaug SP/H fremmet følgende forslag: 
Endringsforslag til pkt. 8 under kulepunkt 2: 
Folkeavstemming gjennomføres i april/mai 2016. 
 
Ved votering over alle kulepunkter unntatt kulepunkt 2 pkt. 5 og 8, ble disse enstemmig 
vedtatt. 
Ved votering ble T. Heimdals forslag til pkt. 5 under kulepunkt 2 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble Karl Oskar Foshaugs forslag til pkt. 8 under kulepunkt 2 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble Mari M.Siljebråtens forslag til tilleggspunkt vedtatt mot 1 stemme (FRP). 
 
 

Vedtak: 

 Bardu kommunestyre vedtar framlagte statusbilde for Bardu kommune og regional 
rapport om framtidig kommunestruktur som del av grunnlaget for det videre arbeidet og 
beslutningsgrunnlaget i kommunestrukturarbeidet.  

 

 Følgende plan for innbyggermedvirkning foreslås:  

1. Det legges opp til to runder med informasjon/folkemøter, der den først runden  

gjennomføres høsten 2015.  

2. Folkemøtene arrangeres i kommunestyresalen og ledes av ordfører  

3. Presentasjon av kommunens eget statusbilde  

4. Presentasjon av rapport fra Telemarksforskning  
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5. Det startes opp arbeid med å utarbeide intensjonsavtaler med de aktuelle 
kommunene. Denne bør være konkret ift mål og visjon og hvordan man ser for seg 
organisering og lokalisering av kommunale funksjoner. Varighet ca. 3-4 mnd.  

6. Informasjonsrunde to gjennomføres i perioden februar/mars 2016  

7. Folkeavstemming gjennomføres i april/mai 2016. 

8. Kommunestyret tar endelig stilling til alternativ for kommunestruktur juni  
2016.  
 

 Bardu kommunestyre vedtar at dialog/forhandling med aktuelle kommuner om  
vedtatte modeller for framtidens kommunestruktur skal skje i perioden  
januar-april 2016.  
 

 Det må nedsettes et utvalg som skal gå i dialog/forhandle med aktuelle kommuner om 
evt framtidig sammenslåing. Utvalget bør bestå av:  

- Ordfører  

- Varaordfører  

- Leder for opposisjon  

- Rådmann  
 

 Endelig sak om kommunestruktur legges fram for kommunestyret juni 2016.  
 

 Kommunestyret gir rådmannen der det er hensiktsmessig, i oppgave å gjenoppta arbeidet 
med interkommunale samarbeid og løsninger. 
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