
Referat 

 

Fra møte i Utredningsutvalget mandag 25. januar 2016 kl 14.00 

Samtlige innkalte tilstede. Ludvig E Jacobsen møtte i stedet for Vegar Fornes Hustad. 

 

I tillegg møtte Roald Sand fra TfoU som har laget rapport; “Utredning av konsekvenser 

(positive/negative) ved at Flatanger fortsatt vil bestå som egen kommune, med evt mindre 

grensejusteringer, i et lengre perspektiv” dat. 19.1.16. 

Rådm Rune Strøm og G. Einvik. 

 

Ordfører Bjørkås ønsket velkommen og åpnet møtet. 

Sak 1/16. Rapporten. 

Roald Sand fikk ordet til orientering om rapporten.  Denne orientering ble etterfulgt av spørsmål og 

diskusjon. 

Rapporten er allerede utlagt på kommunens hjemmeside under fane Kommunereformen. 

Rapporten inneholder også et kapittel kalt Sammendrag og anbefalinger.  TfoU vil gi et tilbud på 

fremstilling av en publikumsversjon. Flatanger kommune vil bidra med en slik versjon ifm kommende 

folkemøter, innbyggerundersøk./folkeavstemning  og for den alminnelige opplysning. 

Noen punkter fra rapporten: 

 Bedring i økonomien overskues ikke før etter år 2020 gitt innretning av nytt inntektssystem 

og antatt utvikling i arbeidsmarkedet og folketallsutvikling. 

 Skole og helse/eldreomsorg påvirkes lite av struktur. 

 Kommunesammenslåing vil gi få lokale effekter men påvirke noe sentralisering innen 

administrasjon og spesialiserte tjenester 

 Myndighetsutøvelse: 

- Uten sammenslåing må interkommunalt samarbeid økes.  

- Sentralisering av arbeidsplasser kan bli like sterk uavhengig av int.komm.  samarbeid som 

kommunesammenslåing. 

 Samfunnsutv.rollen: 

- Flatanger kommune er god på næringsutvikling 

- Nærhet og fleksibel arealpolitikk understreker dette 

- Mer fokus på bolig- og grendeutvikling bør skje 

- Den regionale posisjon er usikker 

 Demokrati 

- Lokaldemokratiet fungerer bra i Flatanger 



- IKS  kan fungere godt og bedre enn i en storkommune 

- Kommunen bør styrke styringsmulighetene for disse samarbeidene 

 

 Mer fordelaktig/større potensiale med å involvere Tøtdal/Statland enn Seter 

Konklusjon: 

Utredningsutvalget godkjente rapporten og takket for vel utført bestilling. 

 

Sak 2. Forhandlingsutvalg til fremforhandling av intensjonsavtaler med 

Namsos kommune  

            m/flere. 

Utvalget ble enige om at man hver for seg forberedte kandidater fra posisjon og opposisjon til 

vedtak i kommunestyrets møte 28.1.16. 

 

Sak 3 Innhold i sak til kommunestyret den 18. februar.  

           Intensjonsavtaler/Innbyggerundersøkelse/Folkeavstemning 

Konklusjon: 

Saken skal omhandle status på utredninger, involvering og om det skal avholdes rådgivende 

folkeavstemning, herunder alder på de stemmeberettigede. 

Sak 4 Innbyggerinvolvering/Ansattinvolvering/Folkemøte 

Konklusjon: 

Det søkes om å få utarbeidet, jfr foran, en “publikumsvennlig” brosjyre med utg.pkt i 

konklusjoner fra TfoU-rapporten. 

Det avholdes et folkemøte i slutten av februar, samt et nytt folkemøte etter at en fremforhandlet 

intensjonsavtale om sammenslåingsalternativet foreligger.  I løpet av februar kaller rådmannen 

inn arbeidstakerrepresentantene i utredningsutvalget til møte med formål å planlegge 

ansattinvolvering, samt å sikre “ansattperspektivet” i arbeidet med 

intensjonsavtaleforhandlingene. 

 

 

Møtet slutt kl 16.15. 

 

 


