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Nye dok. framlagt :
- Melding om vedtak fra Tranøy kommune, dat. 24.06.2016
- Søknad til fylkesmannen om utsatt frist for vedtak om sammenslåing, dat.
24.06.2016
- Skriv fra fylkesmannen i Tr oms 28.06.2016 m/innvilget frist til 01.11.2016
Ordføreren innledet.
Katrine Boel Gregussen fremmet på vegne av SV slikt forslag:
Lenvik kommunestyre vedtar at Lenvik skal bestå som egen kommune –
0-alternativet.
Grethe Sebulonsen fremmet på vegne av A P slikt forslag:
Lenvik kommunestyre stiller seg positiv til at Tranøy og Lenvik kommuner starter
prosessen med å fremforhandle felles intensjonsavtale, med mål om å etablere en ny
kommune fra 01.01.2020.
Lenvik kommunestyre stiller seg positiv til art ev entuelle andre kommuner slutter seg
til denne prosessen.
Ny intensjonsavtale legges fram for Lenvik kommunestyre 29. sept. 2016 for endelig
vedtak.
- Forslaget senere trukket.
H/KrF/SP/FrP/LL/V/AP fremmet slikt fellesforslag:
Lenvik kommunestyre viser til prosessen som har vært gjennomført i Midt -Troms som
del av kommunereformen. Prosessen har vært konstruktivt gjennomført der alle
kommunene har deltatt i felles utredninger om statusbilde for kommunene, samt
utredet 0-alternativet for den enkelte kommune, vurdert i et fremridig perspektiv med
utgangspunkt i dagens og framtidens forventede oppgaver for kommunesektoren
samt med utgangspunkt i prinsipper om generalistkommunene.

Lenvik kommune har deltatt i et konkret utredningsalternativ med utganhgspunkt i å
etablere en ny kommune bestående av de seks kommunene Berg, Lenvik, Målselv,
Sørreisa, Torsken og Tranøy, som inngikk en intensjonsavtale bygd på forhandlings resultatet mellom de nevnte 6 kommuner. Etter at intensjonsavtalen ble inng+ått
vedtok Målselv kommunestyre å ikke realitetsbehandle denne avtalen som del av
kommunenes videre prosess, og intensjonsavtalen ble således et alternativ
bestående av de øvrige 5 kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
I forbindelse med behandlingen av in tensjonsavtalen i kommunene Berg, Sørreisa og
Torsken, så ble det vedtatt at disse kommunene i framtida skal fortsette som egne
kommuner som i dag (0-alternativet).
Behandlingen i Tranøy kommunestyre den 21. juni 2016, vedtok å søke
fylkesmannen om utsettelse til utgangen av oktober, for å utarbeide en ny
intensjonsavtale mellom Lenvik og Tranøy.
Vedtaket fra Tranøy kommunestyre er således en invitasjon til Lenvik kommune om
en videre dialog med den hensikt å framforhandle en avtale om å etablere en ny
kommune av disse to. Etter at søknaden til fylkesmannen er oversendt er det fra
fylkesmannen i Troms bekreftet at Tranøy kommune er gitt utsettelse til 01.11.2016
for å fatte endelig vedtak.
Dersom Lenvik kommunestyre vedtar å inngå et samarbeid med Tranøy kommune,
så må det derfor sendes endret søknad om å slå sammen Lenvik og Tranøy til
Fylkesmannen i Troms. Søknaden tar forbehold om at en ny intensjonsavtale kan
godkjennes, og det anmodes Fylkesmannen om forlenget frist.
Med bakgrunn i saksframstillinge n fattet Lenvik kommunestyre følgende
vedtak:
1. Lenvik kommunestyre er fortsatt positiv til å etablere en ny kommune,
bestående av flest mulig av de kommuner som inngikk i den opprinnelige
intensjonsavtalen (6-kommuner avtalen) , innen 01.01.2020. Vedtaket gjøres
med utgangspunkt i inngått intensjonsavtale mellom kommunene Berg, Lenvik,
Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
2. Lenvik kommune vedtar å igangsette prosess sammen med Tranøy kommune
med mål om å etablere en felles intensjonsavtale med formål å etab lere en ny
kommune bestående av disse to kommuner, fra 01.01.2020.
3. Lenvik kommunestyre stiller seg positiv til at eventuelle andre kommuner
slutter seg til denne prosessen, enten frivillig eller etter vedtak i Stortinget om
ny kommunestruktur. Det forutsettes i den sammenheng at andre kommuner
som tilsluttes prosessen, også blir del av kommunereformens incentiver i form
av inndelingstilskudd, samt øvrige virkemidler som er etablert i forbindelse
med reformprosessen.
4. Ny intensjonsavtale mellom Tranøy og Le nvik legges fram for Lenvik
kommunestyre i møte den 29. september 2016 for endelig vedtak.

Ordføreren fremmet på vegne av H/FrP/KrF/SP/LL/V slikt forslag til nytt pkt. 5:
5. Tidligere oppnevnte forhandlingsutvalg prolongeres, dvs:
- Ordfører
- Varaordfører
- Gruppeleder AO – Kjetil Johnsen
- Rådmannen
Etter gruppeledermøte ble følgende nye innstilling fremmet av
H/FrP/KrF/SP/LL/V/AP:
1. Lenvik kommunestyre er fortsatt positiv til å etablere en ny kommune,
bestående av flest mulig av de kommuner som inngikk i den oppr innelige
intensjonsavtalen innen 01.01.2020.
2. Lenvik kommune vedtar å igangsette prosess sammen med Tranøy kommune
med mål om å etablere en felles intensjonsavtale med formål å etablere en ny
kommune bestående av disse to kommuner, fra 01.01.2020.
3. Lenvik kommunestyre stiller seg positiv til at eventuelle andre kommuner
slutter seg til denne prosessen. Det forutsettes i den sammenheng at andre
kommuner som tilsluttes prosessen, også blir del av kommunereformens
incentiver i form av inndelingstilskudd, samt øvrige virkemidler som er etablert
i forbindelse med reformprosessen.
4. Ny intensjonsavtale mellom Tranøy og Lenvik legges fram for Lenvik
kommunestyre i møte den 29. september 2016 for endelig vedtak.

Avstemming:
AP trekker sitt forslag og går sammen med de øvrige 6 partiene for deres
fellesforslag.
Det stemmes nå alternativ mellom fellesforslaget , nå bestående av 7 partier og
forslaget fra SV (0-alternativet).
- Fellesforslaget vedtatt med 28 mot 2 stemmer, som ble avgitt for SV’s forslag
Så stemmes det over nytt pkt. 5 (fremmet av ordføreren på vegne av
H/FrP/KrF/SP/LL/V)
- enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets v edtak (forslag fra H/KrF/SP/FrP/LL/V/AP. Pkt. 1 -4 vedtatt mot
2 stemmer. Nytt pkt. 5 – enstemmig) :
1. Lenvik kommunestyre er foprtsatt positiv til å etablere en ny kommune,
bestående av flest mulig av de kommuner som inngikk i den opprinnelige
intensjonsavtalen, innen 01.01.2020.

2. Lenvik kommune vedtar å igangsette prosess sammen med Tranøy kommune
med mål om å etablere en felles intensjonsavtale med formål å etablere en ny
kommune bestående av disse to kommuner, fra 01.01.2020.
3. Lenvik kommunestyre stiller seg positiv til at eventuelle andre kommuner
slutter seg til denne prosessen.
Det forutsettes i den sammenheng at andre kommuner som tilsluttes
prosessen, også blir del av kommunereformens incentiver i form av
inndelingstilskudd, samt øvrige virkemidler som er etablert i forbindelse med
reformprosessen.
4. Ny intensjonsavtale mellom Tranøy og Lenvik legge s fram for Lenvik
kommunestyre i møte den 29. september 2016 for endelig vedtak.
5. Tidligere oppnevnte forhandlingsutvalg prolongeres, dvs:
- Ordfører
- Varaordfører
- Gruppeleder AO – Kjetil Johnsen
- Rådmannen

