
MØTEREFERAT 

 

Fra møte i Utredningsutvalget tirsdag 15. mars 2016 kl 14.30. 

Samtlige tilstede unntatt Venstres repr og repr fra Ungdomsrådet. 

Nils Myren møtte istf Ingunn E. Torgersen. 

Tilstede 7 medl.. 

For øvrig møtte rådmann og undert. som referent. 

Til behandling: 

 

1. Forslag til Intensjonsavtale Midtre Namdal +, datert 9. mars 2016. 

Rådmannen hadde laget en Agenda for møtet med 4 tilhørende saker med forslag til vedtak i sakene 

2, 3 og 4. 

___________________________________ 

Ordfører redegjorde for arbeidet sålangt og status for Flatangers bidrag og resultat av 

forhandlingene. Likeledes den orientering om dette som ble gitt i siste formannskapsmøte. 

Rådmannen gikk gjennom hele den 8 siders avtalen linje for linje og parallellt de bidrag som nylig var 

mottatt fra Namdalseid kommunes behandling av avtalen. 

Utvalgets medlemmer fremmet bemerkninger og evt forslag fortløpende mens rådmannen leste fra 

avtaleforslaget.   

- Uttrykk som tettsted/er, grend , hele kommunen, alle deler av kommunen  

-  Pkt 3.2.3 ble disk spesielt uten at forslag fremsatt ble bifalt. 

- For pkt 3.3.1 ble det bedt om en avsluttende presisering. Dette ble vedtatt. 

- Pkt 5.1. Figurene ble bemerket ift hoved-/underutvalgsnivå og om det var ment at 

underutvalg skal innstille til det overordnede HU. 

Alle tre hovedutvalg skal oppfattes som strategi- og utviklingsutvalg. 

Funksjonen som sekretær for Kystutvikl.utvalget  justeres på linje med de formuleringer som 

ellers er benyttet om dette. 

Pkt. 4 : Det presiseres at Stortingsvedtaket vil komme i 2017 hvoretter Fellesnemndas 

funksjon vil bli etablert. 

Pkt 7.2.1. Det ble en lengre diskusjon om brann- og redningsvesenets rolle. Dette må man 

følge opp i det videre arbeid. 

Pkt  8.1 :  - Eget punkt om reiseliv tas ut 



- Noen omformuleringer, bl.a. til:   Arealplanlegging – sørge for tilgjengelige/godttilrettelagte 

areal og tomter.  For øvrig tilsluttet man seg Namdalseids forslag her. 

- Pkt 9.6.  Som Namdalseids forslag. 

Avslutningsvis: 

Flatanger kommune støtter alle innspill fra Namdalseid kommune unntatt det som gjaldt vei/veg   

 

2.  Tildeling av fullmakt 

Forslag til vedtak: 

Utredningsutvalget for kommunereformen i Flatanger (referansegruppen) gir 

kommunens forhandlingsutvalg i mandat å underskrive intensjonsavtalen i 

forhandlingsmøte 18. mars 2016, med følgende forbehold: 

Skulle det komme til vesentlige endringer i Intensjonsavtalen gjennom de 

øvrige kommuners behandling av forslag til Intensjonsavtale, vurdert av 

styringsgruppen og som fortsatt defineres som “kvest” etter 

forhandlingsmøtet den 18. mars, må Flatanger kommunes forhandlingsutvalg 

vurdere om endringene er av en slik karakter at en ny runde i 

referansegruppen er påkrevet. 

Forslaget ble enst vedtatt. 

 

3. Møteplan for saksbehandling kommunereformen 

Forslag til vedtak: 

Utredningsutvalget anmoder ordfører å utsette formannskapsmøte til tirsdag 

den 12. april (opprinnelig 5. april) og kommunestyremøtet til torsdag den 21. 

april (opprinnelig 14. april). 

For samme møter må møtekalender for formannskap og kommunestyre i juni 

foreslås endret til følgende dager: Formannskapsmøte tirsdag den 7. juni 

(opprinnelig 14. juni), kommunestyremøte til torsdag den 16. juni 

(opprinnelig 30. juni). 

Forslaget ble enst vedtatt. 



4. Dato for nytt folkemøte 

Forslag til vedtak:  

Det avholdes et nytt folkemøte om kommunereformen mandag 25. april kl 

19.00.  

Enst. vedtatt. 

 

Møtet slutt kl 16.00. 

 

 


