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Framlegg til vedtak: 
1. Flora kommune ønskjer å slå seg saman med Bremanger og Vågsøy 

2. Forhandlingsutvalet går i tingingar med Vågsøy om ein intensjonsavtale  

3. Vi ønskjer at Bremanger kommune tar del i forhandlingane 

4. Avtalen skal opne for at Bremanger kan bli med seinare 

5. Intensjonsavtalen vert å handsame innan mars 2017 

6. Det vert sett av 500 000 kroner til arbeidet med ein kystkommune. Avsettinga vert å 

stadfeste i revidert budsjett i juni 2017. 

 

 

Framlegg frå Repr.Jan Arve Midtbø og Torgunn Eikevik,V: 

Nytt kulepunkt: Folkerøysting! 
Punkt 5 går ut. 
Punkt 2 går ut om intensjosnavtale med Vågsøy. Om Bremanger seier NEI, er saka avslutta. 

 

Framlegg frå Ordførar Ola Teigen,AP: 

Nytt pkt.7: 
7. Innbyggarane skal høyrast i form av folkemøter.  
 

 

Framlegg frå Repr.Jacob Nødseth,Samlingslista: 

Tillegg til tilrådinga: 
"Forhanlingsutvalet får vide fullmakter til å ta stilling til alle eventualiteter som måtte oppstå 
undervegs i forhandlingane, herunder kva det skal forhandlast om." 
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Framlegg frå Repr.Bente Nilsen,SV: 

Nytt punkt: 
Innbyggarane skal høyrast i form av innbyggarundersøking. 

 

Terje Heggheim 

Rådmann 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 

Bystyret - 004/17 

 

BYST - handsaming: 

Punktvis røysting: 

Pkt.1: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

PKt.2:Tilrådinga og framlegget frå Midtbø og Eikevik vart sett opp mot kvarandre og tilrådinga vart 
vedteken med 29 mot 2 røyster. 

Pkt.3: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

Pkt.4: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

Pkt.5: Tilrådinga og framlegget frå Midtbø og Eikevik vart sett opp mot kvarandre og tilrådinga vart 
vedteken med 29 mot 2 røyster. 

Pkt. 6: Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

Framlegget frå Nødseth, Samlingslista vart mot 3 røystyer vedteke som pkt.7. 

Framlegget frå MIdtbø og Eikevik om Folkerøysting fall mot 2 røyster. 

Framlegget frå Nilsen,SV om innbyggarundersøking vart samrøystes vedteke. 

Framlegget frå ordførar om folkemøte vart samrøystes vedteke. 

 

 

 

BYST - vedtak: 

1. Flora kommune ønskjer å slå seg saman med Bremanger og Vågsøy 

2. Forhandlingsutvalet går i tingingar med Vågsøy om ein intensjonsavtale  
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3. Vi ønskjer at Bremanger kommune tar del i forhandlingane 

4. Avtalen skal opne for at Bremanger kan bli med seinare 

5. Intensjonsavtalen vert å handsame innan mars 2017 

6. Det vert sett av 500 000 kroner til arbeidet med ein kystkommune. Avsettinga vert å 

stadfeste i revidert budsjett i juni 2017. 

7. Forhanlingsutvalet får vide fullmakter til å ta stilling til alle eventualiteter som måtte oppstå 

undervegs i forhandlingane, herunder kva det skal forhandlast om. 

8. Det skal føretakast folkemøte og innbyggarundersøking. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Stortinget skal snart fatte avgjerd om kommunereforma. 

 

Bremanger har vedtak om å stå aleine.  Vågsøy hadde tidlegare ei orientering mot Selje og Eid.  Dei to 

sistnemnde har ein intensjonsavtale.  No har Vågsøy vedtak på at dei ønskjer ein kystkommune.  Det 

har også Flora. Det har vore stilt spørsmål om Vågsøy kunne bli slått saman med Selje og Eid mot si 

vilje.  Ei samanslåing av dei ytre Nordfjordkommunane kan bli eit hinder for kystkommunen.  Av 

omsyn til det forpliktande samarbeidet mellom kystkommunane og ut frå ønskje om ei avklaring av 

Vågsøy si stilling, vart det tatt initiativ til eit møte med kommunal og moderniseringsministeren. 

Forhandlingsutvala i Bremanger, Flora og Vågsøy møtte statsråden som var klar i tilbakemeldinga;  

 

· dersom det vert arbeidd vidare med ein kystkommune og det vert gjort gjensidige vedtak om 

dette i 2017, vil ikkje Vågsøy bli tilrådd samanslått med Selje og Eid 

· ein ny kystkommune får tilgang til dei økonomiske virkemiddela som gjeld no. 

 (Teksten ovanfor er ikkje sitat, men rådmannen sine eigne noteringar frå møte). 

Tilbakemeldinga samsvarar med det vi fekk høyre frå møta med leiaren av kommunalkomiteen og dei 

utsendingane hadde med sine parti på Stortinget. 

Statsråden meldte samstundes at kommunane må arbeide for ein kystkommune.  Å handsame saka no, 

vil stadfeste det. 

 

Vurdering: 
Generelt 

Vurderinga som følgjer i denne utgreiinga vil på ingen måte vere fullstendig og på langt nær dekke 

alle område det kan vere naturelg å stille spørsmål om i ei slik sak.  Målet er å gi folkevalde grunnlag 

for å ta avgjerd om vi skal gå i forhandlingar  - eller ikkje.  Det er forhandlingsresultatet, saman med 

tidlegare utarbeidde rapportar og annan relevant informasjon, som skal leie til avgjerda om vi går for 

ei samanslåing eller ikkje.  Med bakgrunn i ovannemnde tilbakemeldingar frå sentrale styresmakter vil 

det likevel vere naudsynt å kome med ei erklæring om at vi faktisk ønskjer å vere ein del av 

kommunereforma og kvifor.  Då kan både vi sjølve og andre (innbyggarar, regjering og storting m fl) 

ha lit til prosessen.  Det viktigaste er difor kanskje punkt 1 i framlegget til vedtak der vi stadfestar 

ønskje om ei kommunesamanslåing.  I tillegg til å ønskje Bremanger med, handlar dei øvrige punkta 

om å følgje opp det første. 

Kva med Bremanger kommune? 

Forholdet til Bremanger er viktig.  Primært ønskjer både Flora og Vågsøy at Bremanger tek del i 

forhandlingane.  Då kan tre likeverdige partar ta med seg protokollen og ta endeleg stilling til 

resultatet.  I dialog med Bremanger har det vore viktig å signalisere at vi respekterer deira tidlegare 

vedtak om å halde fram som eigen kommune.  Vi må likevel forvente at Bremanger, på si side, 

respekterer Flora og Vågsøy sine ønskjer om ei samanslåing.  Denne gjensidige respekten for 

kvarandre sin ståstad, kan både koplast til argument for å gå vidare i prosessen – og for ikkje å gjere 
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det.  Våre argumentet for å gå vidare i forhandlingar er vorten  tyngre ved at Vågsøy no kan vere 

kandidat i eit kommunebilete (Eid og Selje) dei ikkje ønskjer.  I eit likeverdsperspektiv kan spørsmålet 

vere; skal Vågsøy ta større omsyn til nabokommunen enn sine eigne interesser mot å bli 

tvangssamanslått?  Er det urimeleg å forvente at vi som tre likeverdige partar gir forhandlingane ein 

sjanse? 

 

Nokre av tilbakemeldingane vi har fått gjennom direkte dialog og media handlar om Bremanger sine 

inntekter og risikoen for å tape arbeidsplassar.  Begge desse forholda vil vere forhandlingstema i ein 

intensjonsavtale.  Kjøtvekt og likeverd er ikkje uttrykk for det same.  I forhandlingar mellom 

likeverdige partar gjeld: 

· tilgang til den same informasjonen 

· at vedtaka er reelle 

· at vi respekterer kvarandre som partar 

· syner interesse for kvarandre sin ståstad 

· hjelper kvarandre som partar. 

Vågsøy og Flora må vise forståing for dei tema som kan vere vanskelege og veg tungt for Bremanger 

– og motsatt.  Det er forhandlingane som svarar på om vi lukkast med det. 

Det er viktig å sende eit signal til Bremanger om at vi ønskjer dei med vidare.  Framlegget til vedtak 

opnar for at Bremanger kan delta i forhandlingane sjølv om dei ikkje går for ei samanslåing no.  Det 

må dei ta stilling til. 

 

Behovet for ein kystkommune 

Kysten av Sogn og Fjordane har ikkje lange tradisjonar for samarbeid.  Dei tre kommunane har difor 

starta ein prosess på det.  Samstundes ser det ut til at det vert kommune-samanslåingar både i 

Nordfjord, Sunnfjord og Sogn som vi ikkje er del av.  Slik vert nye maktsentra etablert eller gamle 

forsterka.  I tillegg er ei samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane høgst aktuell.  I ei slik setting 

er det mange nye alliansar som skal finne kvarandre, nye aktørar som kjem på bana, endringar i partia 

sine organiseringar og mykje meir som vil rokke ved dei gamle strukturane.  Det er i dette biletet 

kystkommunane i Sogn og Fjordane vil stå "sjanselause" kvar for seg – men styrkar kvarandre ved ei 

samanslåing.  Framdriftsplanen for desse prosessane er bestemt – det er no avgjerslene blir tekne. 

 

Næringslivet si uttale 

Næringslivet i Vågsøy, Selje, Bremanger og Flora er klare på at de ønskjer ei samanslåing av dei fire 

kommunane.  Dette kom fram i ei samling dei hadde i Kalvåg tidlegare i januar i år.  I overkant av 

tredve utsendingar representerte i overkant av 70 verksemder i kommunane og dei kom med følgjande 

utspel: 

 

· Tjuefem prosent av innbyggjartalet i Sogn & Fjordane sikrar den nye kommunen posisjon 
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som ein maktfaktor i forvaltningsstrukturen i fylket. Også i ei eventuelt ny og større 

fylkessammenslutning på kysten.  

· Ei samla satsing på Florø Lufthavn vil sikre den nye kommunen eit fremtidsretta tilbod 

med god regularitet. 

· Ei felles satsing på Stad skipstunnel sikrar videreutvikling av nye næringar fra Florø til 

Ålesund. 

· Ei felles satsing på 45-minutts-regionen vil sikre gode kommunikasjonar intern i 

kommunen, og skape ein felles bu- og arbeidsregion. 

· Næringslivet er trygge på at dei gjennom eit felles utviklingsselskap kan skape nye 

arbeidsplasser meir effektivt, utan begrensningane som ligg i dei gamle kommunegrensene.  

· Næringslivsgrupperinga legg til grunn at ei ny, stor kystkommune i økonomisk vekst skal ha 

ein slagkraftig offentlig sektor, med eit styrka, lokalt tilstedeværande tilbod innan 

helse/omsorg og utdanning.  

· Ei ny storkommune som skapar store verdiar for fellesskapet frå mogelegheitene som ligg i 

havrommet, vil stille sterkt i framtidig fordeling av relevante statlige arbeidsplassar.   

Næringslivsaktørane viser til at ein kystkommune kan gi synergiar: 

· ha ei av Norges største hamner 

· vere globalt leiande innan pelagisk industri og havbruk 

· ha ei av Norges sterkaste klynger av verftsindustri 

· ei auka satsing på kystturisme 

· ei styrka satsing på nye teknologiske næringar og det grøne skiftet. 

 

Kommunikasjon og infrastruktur 

Dersom vi vurderer dette ut frå situasjonen i dag, vil ei samanslåing av to eller tre kommunar på 

kysten møte monalege utfordringar.  Kommunen kan bli tung å drive og ein intensjonsavtale mellom 

kommunane må ta høgde for det, bl a i form av desentraliserte tenester og administrative funksjonar. 

 

Ein intensjonsavtale og seinare samanslåing må difor vege tyngre ut frå ei strategisk målsetting for 

framtida enn omsynet til utfordringar i drifta ved samanslåinga.   

 

 

Flora og Vågsøy – liv laga? 

Dersom samanslåinga avgrensar seg til Flora og Vågsøy vil vi få ein kommune utan felles grense. 

Over tid er ikkje det tilfredsstillande.  Det er fleire kommunar som kan kome i same situasjon og i 

dialog med statsråden kom det fram at slike løysingar mest truleg vil bli akseptert.  I vurderinga vert 

det difor lagt til grunn at desse kommunane kan slå seg saman og at vi på sikt må sjå korleis limet i ein 

slik kommune kan kome på plass.  Det kan vere at Bremanger i tida fram mot 2020 gjer nye 

vurderingar og såleis endrar dette.  Dei kan sjølvsagt gå inn i den nye kommunen ved eit seinare høve. 
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Noko av det som kan bøte på dei negative effektane av manglande fellesgrense er betre 

kommunikasjonar mellom oss.  Ei betre båtrute med oftare avgangar mellom Florø og Vågsøy kan 

vere ei av fleire løysingar på slike utfordringar. Dette samsvarar med det som har vore diskutert i møte 

med næringslivet i dei to kommunane.  Samstundes må det arbeidast vidare med å realisere 45-

minutters regionen så snart som råd. 

 

Økonomiske virkemiddel 

Ved ei kommunesamanslåing vil vi nyte godt av dei økonomiske midlane som ligg i ordninga i dag.  

Dette er utgreidd tidlegare.  Effekten av dette vil ikkje i seg sjølv vere ein avgjerande faktor, men på 

den andre sida; det er ikkje grunn til å tru at det vert betre ordningar seinare.  Dette heng saman med 

signala vi fekk frå møte i Oslo – og ut frå det faktum at vi veit staten sine samla inntekter vert påverka 

av ein lågare oljepris.  Det aukar sentrale styresmakter sitt behov for ei ytterlegare prioritering. 

 

Vegen vidare 

Det vil vere naudsynt å starte forhandlingane med ein gong.  Forhandlingsutvala har vorten samde om 

å møte: 

· 130217 

· 200217 

· 060317 

· 200317, felles formannskapsmøte 

Det er møte i kommunestyra i Flora og Vågsøy 7 og 9 februar.  Ordførarane har sendt brev til 

Bremanger kommune der dei vert beden om å svare på denne oppmodinga innan 17 februar i år. 

I møte med departementet kom det fram at vi må kunne dokumentere ein prosess som dei kan omtale i 

proposisjonen til Stortinget.  Den skal vere ferdig i mars.  Møteplanen ovanfor legg opp til det. 

 

Det vart også opplyst at sjansen for eit forlik mellom eit fleirtal av partia på Stortinget kan vere klar 

før departementet si innstilling.  Det vil difor vere viktig at all dokumentasjon i den vidare prosessen 

vert sendt departement, kommunalkomite og Fylkesmannen med ein gong den ligg føre. 

 

 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
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Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


