
Swot analyse   Flatanger samfunnet som en del av en større regional kommune, Oppsummering 

STYRKER 

 Sterkere og større kompetansemiljø kan gi bredere og bedre tjenestekvali-
tet/lettere rekruttering 

 Større muligheter for effektivisering 
 Fremmer objektivitet og likebehandling ved myndighetsutøvelse (Habilitet) 
 Kan få større innflytelse overfor storsamfunnet 
 Mindre sårbar økonomi 

SVAKHETER 

 Større avstand til tjenester og beslutningstakere 
 Svekket lokaldemokrati 
 Svekket lokal identitet og engasjement for lokalsamfunnet 
 «Utkant i utkanten» og utkantene kan bli en salderingspost 
 Redusert lokalkunnskap blant beslutningstakere 

MULIGHETER 

 Tilgang på spesielle tjenester/tilbud men ikke har på små plasser 
 Bedre mulighet til å kunne samarbeide med flere innenfor samme ansvars-

felt 
 Kan stå sterkere utad, bli hørt mer når en er mange i stedet for få. 
 Bedre tilgang på fagkompetanse i alle sektorer. 
 Kan gi bedre tilbud til små «brukergrupper» med spesielle behov. 
 Større valgmulighet for innbyggere mht tjenester. 
 Bedre kompetanse og kvalitet innenfor tjenesteområder hvor vi pr i dag er 

for små 
 Større gjennomslag for å kunne utvikle lokale utviklingsfortrinn ved felles 

satsning—f.eks. innen marine næringer. 

TRUSLER 

 Mindre lokal råderett 
 At Flatanger «mister» mye av muligheten sin. Blir «3.hjul på vogna». 
 At «storkommunen» ikke «ser» den geografiske utfordringen og lokale for-

trinn vi har her. Distriktene blir glemt/sentralisering. 
 Lite brukergrunnlag fører til sentralisering. 
 Redusert kvalitet fordi fagfolk ikke har eierforhold til arbeidsplassen sin i 

distriktet. 
 Ustabil tjenester på lokalnivå (ut i distriktet) fordi det er vanskelig å få folk. 
 Sentralisering av tjenseteområder 
 Nedleggelse av lokale funksjoner. 
 Mindre bosetting, økt grad av inn—og utpendling 
 Svekket kortreist akuttberedskap (Eks brann/redning). 

Hva vil være viktigst for Flatanger kommune i en større kommune? 

 Fortsatt opprettholdelse av viktige basisfunksjoner i lokalsamfunnet, akuttberedskap, sykeheim, lege, skole, barnehage 
 Bygdadelsutvalg med avklart myndighet og økonomi, f.eks. forvaltning av lokale inntekter fra vindkraft og havbruk 
 Opprusting av viktig infrastruktur—kommunikasjoner og bredbånd   
 Ansattes rettigheter—arbeidsgiverpolitikk 


