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Fylkesmannen viser til vår tilrådning om kommunestruktur i Troms. 
Vi vil i det følgende gi en kort rapport om status de de ulike regionene i Troms. 

Nord-Troms 
Her har det ikke vært truffet noen kommunale vedtak i etterkant av vår tilråding som har endret 
situasjonen. 

Tromsø 
Karlsøy kommunestyre behandlet saken på nytt i sitt møte 16.12, der de med 11 mot 6 stemmer vedtok 
å ikke gå i nye samtaler med Tromsø kommune med sikte på sammenslåing.  
Situasjonen i Tromsøregionen har derfor ikke endret seg etter at vår tilrådning ble avgitt. 

Midt-Troms 
Kommunene Lenvik og Tranøy har som kjent vedtatt å slå seg sammen til en ny kommune. 
Kommunene Torsken og Berg har vedtatt å gå i nye samtaler med Lenvik/Tranøy på nyåret. 
De øvrige kommunene i Midt-Troms har ikke truffet vedtak som har endret situasjonen etter at vår 
tilrådning ble avgitt. 

Sør-Troms  
Kommunestyrene i Skånland og Tjeldsund traff i sine møter 14.12.16 vedtak om å slå seg sammen til en 
ny kommune. 
En ny kommune bestående av Skånland og Tjeldsund vil etter Fylkesmannen syn ikke oppfylle 
kommunereformens fire hovedmål. Vi står derfor som utgangspunkt fast på våre anbefalinger i 
tilrådningen. 
Hvis Stortinget ikke vedtar sammenslåing av kommunene Harstad, Ibestad og Skånland, ser 
Fylkesmannen det slik at en sammenslåing av kommunene Skånland og Tjeldsund likevel vil være et steg 
i riktig retning i forhold til reformens hovedmål. 
Fylkesmannen er kjent med at det er fremmet krav lovlighetskontroll av kommunestyrets 
sammenslåingsvedtak, både på grunn av manglende utredning og folkehøring av dette alternativet. 
Ibestad kommunestyre behandlet kommunereformen på nytt i sitt møte 27.10.16. De traff da at vedtak 
der det opprettholdt sitt tidligere vedtak om å bestå som egen kommune, men samtidig åpner vedtaket 
for å gå i samtaler med kommunene Harstad og eventuelt Skånland. Det er p.t. imidlertid uklart om slike 
samtaler vil bli gjennomført. I følge ordføreren ønsker ikke Senterpartiet å være representert i gruppen 
som skal ha samtaler. Hvis Arbeiderpartiet heller ikke ønsker å være med i «samtalegruppen» tviler 
ordføreren på at nye samtaler vil bli gjennomført.  
De øvrige kommunene i Sør-Troms har ikke truffet vedtak som har endret situasjonen etter at vår 
tilrådning ble avgitt. 
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