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Framlegg til vedtak: 
Kystalternativet jmf. punkt b, i Bystyrets vedtak i sak 005/16 blir teke ut. Dette inneberer at følgjande 

alternativ blir lagt fram for folkerøysting 04 april: 

a. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar i Sunnfjord regionen 

 

b. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman og held fram som eigen kommune. 

 

 

 
Bystyret - 013/16 

 

BYST - handsaming: 

Røysting: 

Framlegget til vedtak vart vedteke mot 7 røyster (Samlingslista, MDG og Frp) 

 

 

BYST - vedtak: 

Kystalternativet jmf. punkt b, i Bystyrets vedtak i sak 005/16 blir teke ut. Dette inneberer at følgjande 

alternativ blir lagt fram for folkerøysting 04 april: 

a. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar i Sunnfjord regionen 

 



 

FLORA  

KOMMUNE 
 

 

b. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman og held fram som eigen kommune. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
 

Innleiing: 
Bystyret gjorde i sak 005/16, 0202.16 slikt vedtak; 

For å høyre innbyggarane si meining i spørsmålet om kommunesamanslåing skal Flora kommune 

gjennomføre innbyggarhøyring i form av rådgjevande folkerøysting 4. april 2016 i samsvar med 
saksutgreiing datert  26.01.2016. Folkerøystinga er rådgjevande i samsvar med Kommunelova §39b. 

Dei som er fødd 31.12.2000 eller før har røysterett ved folkerøystinga 

Førehandsrøystingsperioden er 14.03.16 – 03.04.16. Førehandsrøysting kan kun gjennomførast ved 
oppmøte på samfunnshuset, informasjon og service. 

Det skal røystast over følgjande spørsmål:  

a. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar i Sunnfjord regionen 

 

b. JA Flora kommune slår seg saman med ein eller fleire kommunar på kysten. 

 

c. NEI Flora kommune slår seg ikkje saman med ein eller fleire og held fram som eigen kommune. 

I kommunestyret i Bremanger den 11.02.16 kjem det fram følgjande frå møteboka ang handsaming av 

sak 10/16, kommunereforma, vegen vidare; 

Framlegg til vedtak frå SV, Venstre og Høgre: 

Ein rår kommunestyret til å velje eit forhandlingsutval som går vidare med forhandlingane om 

ei intensjonsavtale med Flora og Vågsøy. 

Dette for å kunne gje eit betre grunnlag for innbyggjarane og kommunestyret for endeleg 

vedtak i kommunereforma. 

Det vart røysta for framlegg frå SV,Venstre og Høgre opp mot framlegget frå 

Formannskapet. 

Framlegget frå SV, Venstre og Høgre fekk 9 røyster 

Framlegget frå Formannskapet fekk 14 røyster 

KST-010/16 Vedtak: 

Rapportane Forstudie-kommunereform og Kystkommune alternativet frå PwC vert 

teke til vitande. 

Ein ynskjer eit godt samarbeid med nabokommunane på kysten. 

Bremanger kommune ynskjer ikkje å gå vidare med forhandlingar på intensjonsavtalar 

med Flora og Vågsøy 
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Vurdering: 
Bystyret i Flora kommune gjorde i sak 005/16 vedtak om å ha kystalternativet som alternativ ved ei 

folkerøysting om kommunereforma. Dersom dette skal endrast, er det kun bystyret som kan gjere ei 

slik endring. Difor blir saka lagt fram for ekstraordinært bystyre. Det er viktig å handsama denne saka 

no, og ikkje i neste ordinære Bystyre. Dette for at det skal vere mogleg  utarbeide 

informasjonsmateriell og valmateriell til folkerøystinga 4 april. 

Ordførar rår til at bystyret gjer vedtak om å ta bort punkt b, JA, flora kommune slår seg saman med ein 

eller fleire kommunar på kysten frå vedtaket i sak 005/16. 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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