
Møtereferat 

Fra Utredningsutvalget onsdag 15.4.15 kl 15-18. 

Alle tilstede unntatt Lars Haagensen, Knut Staven, Ida Angen og Sissel Skorstad. 

 Referat fra Innbyggerundersøkelsen. 

Mottatt  i komplett versjon tir 14. april på Steinkjer. 

 

9% av Flatangers innbyggere har svart på den. Ca 100 pers.. 

 

-  Status Verken-eller for hvorvidt innbyggerne er opptatt av temaet sammenslåing av 

kommuner i snitt for Nord-Tr 

- Mer opptatt av temaet i mindre enn i store kommuner 

- 25% av flatangeringene er positiv til kommunereformen 

- 51% er negativ til kommunereformen 

- Fl. ligger øverst i ønsket om å holdes informert evt.også involvert 

- De fleste prioriterer øverst bruk av intervjuundersøkelse men også andre metoder er 

høyst aktuelle 

- Folk flest er ganske fornøyd med kommunens tjenestetilbud 

- Maksimal reisetid jobbmessig  (hverdagsregion) er 45-60 min.. 

 

Rådmannen presenterte resultater mottatt for de fleste namdalskommuner 

Undersøkelsen sendes ut til utredningsutvalgets medlemmer 

Rådmannen gikk også raskt gjennom Meld St 14 – nye oppgaver til større kommuner 

eksempler: 

- Finansiering /forvaltning av VTO og VTA 

- Ansvar for basishjelpemidler 

- Ordningen med arbeids- og utdanningsreiser overføres fra NAV 

- Allmenn- og spesialisttannhelsetjenesten og fylkeskommunens ansvar 

- Rehabiliteringstjenester etter spesialhelsetjenesten 

- Forsøksordning med overføring av driftsansvar for DPS 

- Domstolenes vigselsmyndighet 

- Fylkeskommunens myndighet etter innlandsfiskeforskriftens §2 

- Fylkeskommunens myndighet til å fastsette utvidet jakttid for fremmede arter 

- Utslippstillatelse etter forurensningslovens | 11 ndgj grønnsaksvaskerier 

- Saker vedr støy fra motorsportsbaner/skytebaner og vindmøller 

- Hjelp til etablering og tilpasning til boliger 

- Forhåndsgodkjenning  av svømmehaller 

- Gi tilskudd til frivilligsentraler 



- Ansvaret for skoleskyssen til kommuner som overtar ansvaret for videregående 

opplæring og kollektivtransport 

- Forvaltning av utvalgte kulturlandskap i jordbruket 

- Enkelte nærings- og miljøtiltak i skogbruket; vegbygging etc.. 

- Tilskudd til tiltak i beiteområder 

 

Deretter ble konklusjonene fra gruppebesvarelsene i folkemøtet gjennomgått. 

Jfr eget dokument, kommunens hjemmeside 

For øvrig: 

Utredn.utv tar sikte på å fremme en begrensining i mengden av alternativer til 

kommunestyrets juni-møte. 

1. Alternativ Midtre- og Indre Namdal konstateres å være uaktuelt. 

2. Flatanger deltar i Midtre Namdal-utredning 

3. Det vurderes å legge seg på en prioritering  som dette: 

o Et utvidet Flatanger-alternativ 

o En midtre Namdal alternativ med eller uten Namdalseid/Osen 

Ungt Entreprenørskap 

Det gjennomføres et opplegg til høsten i år for 8. 9. og 10 klasse 

Ungdomsrådet tilbys dog en mulighet for å bidra med synspunkter på denne siden av 

sommeren 

Det tygges videre på hvorvidt det skal engasjeres en mulig prosjektsekretær med 

prosjektmidler fra Fylkesmannen. Rådmannen får i oppgave å fremme søknad om eksterne 

prosjektmidler til Fylkesmannen innen 1. juni. 

Det startes undersøkelse av vilkårene knyttet til folkeavstemmingsmetoden. 

Dette avveies mot innbyggerundersøkelse. En folkeavst. må være moralsk forpliktende. 

Neste møte:  Holdes i forkant av formannskapsmøte 9.06.15, 

Vedr.: 

Prosjektarbeid/prosjektarbeider 

Informasjon om Midtre Namdal-alternativet 

 

Møtet slutt kl 18.00 

ge/ref 

 



 

 

 


