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Bakgrunn for saken:
Kommunereformen er gjort kjent for kommunestyre gjennom flere tidligere saker,
sist gang da intensjonsavtale mellom 6 Midt -Tromskommuner ble lagt fram for
kommunestyret 30.06.16.
På bakgrunn av prosesser i de fire andre kommunene, Berg, Torsken, Sørreisa og
Målselv, som endte opp med vedtak om at de skulle bestå som egne kommuner, ble
det bare Tranøy og Lenvik som gikk videre i pros essen. Prosessen bygger på
følgende vedtak i de to kommunestyrene:
Kommunestyre i Tranøy kommune fattet 21. juni 2016 slikt vedtak:
1. Da gjeldende intensjonsavtale er bygd på forhandlingsresultat mellom seks
kommuner, hvorav 4 synes å ha trukket seg fra denne, er grunnlaget for å ta
stilling til sammenslåing falt bort. Gjenværende alternativ kan være en
sammenslåing med Lenvik kommune. Tranøy kommune vil søke Fylkesmannen
i Troms om forlenget frist for å avklare grunnlaget for dette alternativet.
2. Det fremforhandles en avtale mellom Lenvik og Tranøy som tas opp til
behandling i kommunestyret 25. oktober 2016
3. Til forhandlingsutvalg velges:
Ordfører Jan Fredrik Jenssen, H
Varaordfører Birgit Andreassen, Sp
Marit Stubberud Hanssen, Ap
Gunnar Torgersen, Ap
Vara opposisjon: Odd Arne Andreassen, Ap
Vara posisjon: Rune Eriksen, V

4. Resultatet av forhandlinger med Lenvik legges ut til høring, slik at innbyggerne
gis anledning til å uttale seg.
Lenvik kommunestyre fattet 30. juni 2016 slikt 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, 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 s om 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.
5. Tidligere oppnevnte forhandlingsutvalg prolongeres, dvs:
- Ordfører
- Varaordfører
- Gruppeleder AO – Kjetil Johnsen
- Rådmannen

Forhandlingsutvalgene har hatt tre møter, det siste 19. september 2016 da vedlagte
forslag til intensjonsavtale ble ferdigstilt. På grunn av sykdom i Lenvik kommunes
forhandlingsutvalg ble utvalget i siste møte supplert med Grethe Sebulonen Ap.
Møtene har båret preg av godt klima og vilje til å få til en god intensjonsavtale.
Prosessen videre er at Lenvik kommune behandler avtalen 29.september 2016 og
Tranøy har sitt kommunestyremøte 25. oktober 2016.
Kommuner som ønsker sammenslåing må gjøre to vedtak:
(i dagens møte)
1. Vedtak om at kommunene ønsker å slå seg sammen, eller gå videre som egen
kommune. Dersom det blir positive vedtak i både Tranøy og Lenvik kommune blir
prosessen:
- Fylkesmannen i samråd med departementet, kalle inn til felles
kommunestyremøte.

-

Dette framgår av inndelingslovas § 25 som sier: « Når det er gjort vedtak om

samanslåing av to eller fleire kommunar eller deling av kommunar som
nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, skal Fylkesmannen snarast mogleg kalle

saman til eit felles møte med dei aktuelle kommunestyra. På slike fellesmøte
skal følgjande saker drøftast:

a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket
b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget
c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova
d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa a v samanslåinga.
2: Etter at punktene i § 25, og eventuelle andre spørsmål er diskutert i fellesmøte, skal
de enkelte kommunestyrene stadfeste enigheten i nye kommunestyrevedtak.
Med bakgrunn i tidligere saker om kommunereformen, tidligere anbefalinger og vedtak,
legger rådmannen fram slik innstilling.

Innstilling:
1. Med bakgrunn i den framforhandlede intensjon savtalen mellom Tranøy og
Lenvik kommune vedtar Lenvik kommunestyre å slå seg sammen med
Tranøy kommune for å danne en ny kommune.
2. Lenvik kommunes oppnevnte forhandlingsutvalg gis mandat til å gjøre
endringer av ikke prinsipiell karakter dersom det skulle bli nødvendig etter
behandling av intensjonsavtalen i Tranøy kommunestyre.
3. Lenvik kommunestyre vedtar at dersom noen av de andre nabokommunene
likevel skulle bestemme seg for å bli reformkommune ønskes de velkommen
inn i den nye kommunen på vilkår framforhandlet i ny intensjonsavtale.
Eventuell ny intensjonsavtale legges fram for kommunestyre til behandling.

Finnsnes, 20. september 2016
Margrethe Hagerupsen
rådmann

