
MØTEREFERAT 
 
Oppstartsmøte med Nord-Trøndelag Forskning og Utvikling as tirsdag 1. des 2015 kl 14.00 
 
Deltagere: Ordf OJBjørkås, r ådm R Strøm, varaordf Ingunn E Torgersen, økon.kons G Einvik og 
Roald Sand fra TfoU. 
 
«Trøndelag forskning og Utvikling (TfoU) er av kommunen engasjert til å; Utrede konsekvenser 
(positive/negative) ved at Flatanger kommune fortsatt vil bestå som en egen kommune, med evt. 
mindre grensejusteringer, i et langsiktig perspektiv.»  
 
 
På oppstartmøte ble følgende diskutert og bestemt: 
 

- Vårt arbeid starter med systematisk gjennomgang av dokumentasjonen vi har fått tilgang til, 
også Eierskapsmelding jeg fikk på møtet og Økonomiplan som legges ut i dag. 

o På grunnlag av dette systematiserer vi tematisk i tråd med mandatet for å se hva 
tidligere dokument viser og hva det er behov for å se nærmere på. 

o Dette arbeidet starter opp onsdag 9.12 og gjøres i forkant av intervju. 
- Tirsdag 15. desember fra kl 11-13 settes av til gruppeintervju i forbindelse med ledermøte i 

kommunen. Individuelle intervju evt. i forkant eller etterkant. 
- Mandag 21. desember fra kl 13-1530 settes av til gruppeintervju av Utredningsutvalget. 

Mulig det går 3 timer også, hvis vi blir 9 personer. 
- I tillegg vil vi intervjue rådmann og sentrale politikere individuelt samt to representanter for 

ungdom. Einvik sender oss kontaktinformasjon her. 
- Det gjøres ikke egne intervjuer av mulige samarbeidspartnere i interkommunalt samarbeid.  
- Inntekter/utgifter ved grensejusteringer gjøres forenklet, hvor vi antar folket i disse kretsene 

har aldersfordeling som i Flatanger for øvrig. 
- Framskrivinger av befolkning gjøres på basis av næringsutvikling og trender som tilflytting 

folk fra Litauen, barnefamilier som flytter hjem og flyktninger (14 i 2016 og 12 i 2017?) 
- Prosjektleder presenterer foreløpige analyser og vurderinger i møte ca en uke før 

ferdigstillingsfristen den 15.1. 
- Basert på våre data og våre analyser, dvs. i hovedsak risiko/sårbarhetsanalyse rundt dette 

med å fortsatt stå alene, vil vi gi en anbefaling om hva Flatanger kommune bør gjøre videre, 
både av detaljer å jobbe videre med, og eventuelle strukturelle grep. 
 

Møtet slutt kl. 15.30. 
 


