
Oppsummering av gruppearbeid om kommunereformen, 

kommunestyret 5.2.2015 (Utført av kommunestyrets 

representanter) 

Formål/hensikt: 

- Engasjere/involvere kommunestyrerepresentantene i kommunereformarbeidet. 

- Gi innspill til utredningsutvalget på videre prosess i h.h.t vedtatt prosessplan; Involvering og 

utredning. 

 

 

Tema: Interessenter / involvering: 
 

1. Hvem i Flatanger blir mest berørt av en eventuell kommunesammenslåing? 

Svar:  

- Kommuneansatte/kommuneadministrasjon 

- Lokalt næringsliv 

- Lokalsamfunn som tappes for kompetanse (økonomi, administrasjon, teknisk, kulturelt) 

- Lokalpolitikere (Engasjement, lokalkunnskap) 

 

 

2. Hvem bør involveres? 

Svar:  

- Alle/folk flest – grendalag/folkemøter 

- Lokalt næringsliv: Næringsforening – organisasjoner (Marin sektor, reiseliv, transport) 

- Arbeidstakerorganisasjoner/berørte arbeidstakere i kommunen 

- Ungdom (ungdomsskole, videregående elever) 

- Lokalpolitikere/politiske parter 

 

3. Når i planprosessen bør de involveres? 

Svar: 

- Så snart som mulig! 

- I to omganger: 1. informasjon, 2. Høring 

- Uttalelser må foreligge før 1.1.2016. 

 

4. Hvordan skal de involveres? 

Svar:  

- Sosiale medier/facebook 

- Noen mener 1. stort folkemøte, andre mener grendevise møter. (Møtene bør være 

informative, samt at de legger til rette for diskusjon og innspill) 

- Flere mener det må kjøres to runder; Informasjon og høring. 

- Avholde eget møte opp mot næringsliv for info og tilbakespill. 

- Ungdomsrådet må få oppgaver. 

- Noen mener at det skal gjennomføres systematiske innbyggerundersøkelser/gallup (evt felles 

med nabokommuner) 

- Noen mener at det bør gjennomføres rådgivende/veiledende folkeavstemming 

- Noen mener begge deler. 



 

Tema: Til utredningsarbeidet. 
 

5. Hva vil være viktigst for at Flatangersamfunnet skal være attraktivt som bosted fram i tid? 

Svar:  

- Aktivt næringsliv/arbeidsplasser/kvinnearbeidsplasser 

- Gode tjenester i barnehage, skole (inkl. ungdomsskole), pleie – og omsorgstjenester, lege, 

ambulanse, beredskap 

- Skolestruktur/desentralisert helsetilbud 

- Fritid- og kulturtilbud 

- God infrastruktur (veg, bredbånd, teletjenester) 

- Tilrettelagte områder for bolig og næring 

- Råderett over egen utvikling/bygdeutvalg med egen økonomi og myndighet (Inntekter fra 

havbruk og vindkraft) 

- Beredskapsfunksjoner 

- Reisetid til kommunesenter 

 

 

6. Hva vil være viktigst for at Flatangersamfunnet skal ha positiv nærings- og 

sysselsettingsvekst fram i tid?  

Svar:  

- Innfrielse av punkter i spørsmål 5. 

- Næringsvennlig areal- og samfunnspolitikk/positiv holdning til lokal verdiskaping av lokale 

ressurser og fortrinn 

- Råderett over naturgitte ressurser/oppdatert og næringsretta arealplan 

- Økonomiske rammevilkår (kommunalt næringsfond) 

- Kompetansearbeidsplasser 

- Aktiv tilrettelegging for boligbygging 

 

7. Sett at Flatanger blir en del av en større regional kommune. Hva er det viktigste en 

«storkommune» kan bidra med for å skape økt bolyst og næringsutvikling i 

Flatangersamfunnet?  

Svar:  

- Større tyngde/flere «venner»/større nettverk/større gjennomslagskraft 

- Kompetanse og fagmiljø 

- Større evne(kapasitet) for tyngre satsning 

- Delegert myndighet til levedyktige bygdedelssentra med kommunale arbeidsplasser. 

- Likhet i politisk representasjon (kvotering) 

- Gir oss mulighet til å fortsatt utvikle oss i retning eksklusiv turisme. 

 

 


