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2014/2863-42 «REF» Rune Strøm 06.02.2015

Status i kommunens arbeid med kommunereformen, valg mht videre 
framdrift, organisering mv..

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, behandlet i Flatanger 
kommunestyre 05.02.2015.

Behandling i Flatanger Kommunestyre - 05.02.2015

Repr. Ove Magne Ribsskog fremmet følgende endringsforslag til ordlyd i 3. kulepunkt i 
formannskapets innstilling:
Følgende alternativ utredes nærmere:

- Flatanger som egen kommune med evt. grensejustering mot Statland/Tøtdal i nord og 

Seter i sør.

- Flatanger som en del av ny kommune med naboløsning mot Osen og Namdalseid.

- Flatanger som en del av en ny kommune med Steinkjer som kommunesenter.

- Flatanger som en del av en ny kommune med Namsos som kommunesenter.

Ordfører foretok prøvevotering på endringsforslaget fra Ove Magne Ribsskog. Dette fikk 
enstemmig tilslutning.

Til erstatning for formannskapets innstilling i siste strekpunkt ble følgende forslag fremmet:
Repr. Otto Kristian Sandnes fremmet følgende forslag:
Som representant fra SV velges Ida Magrit Angen.
Repr. Pål Hågensen fremmet følgende forslag:
Som representant for FrP velges Lars Hågensen.

Ordfører foretok prøvevotering på innkomne endringsforslag til formannskapets innstilling i siste 
strekpunkt. Dette fikk enstemmig tilslutning.

Ingen andre forslag til endringer ble fremmet.
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Til slutt foretok ordfører en votering over Formannskapets innstilling justert for alle innkomne 
endringsforslag. Dette ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 05.02.2015

Kommunestyret vedtar følgende: 
 Kommunens status og utfordringsbilde slik det fremgår av vedlagte saksutredning.
 Som kommunens overordnede mål for kommunereformarbeidet settes: Finne og beslutte 

en kommunestruktur som i størst mulig grad bidrar til å fremme bosetting og 
næringsutvikling i Flatangersamfunnet.

 Følgende alternativ utredes nærmere:
- Flatanger som egen kommune med evt. grensejustering mot Statland/Tøtdal i nord og 

Seter i sør.

- Flatanger som en del av ny kommune med naboløsning mot Osen og Namdalseid.

- Flatanger som en del av en ny kommune med Steinkjer som kommunesenter.

- Flatanger som en del av en ny kommune med Namsos som kommunesenter.

 I utredninger som involverer flere kommuner, forutsettes innleie av ekstern 
kompetanse/ressurs.

 Nedsatt utredningsutvalg, som i dag utgjør formannskapet, utvides med følgende 
representanter:

- 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, som i fellesskap velger sine 

representanter

- Ida Magrit Angen som representant fra SV, og Lars Hågensen som representant fra FrP.

Vår ref. 2014/2863–42 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen

Anita Stamnes Hågensen
Sekretær


