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                  Mandat for fellesnemnda 
Vedtatt av Mosvik og Inderøy kommunestyre 14.juni 2010 

 
1.  Fellesnemndas fullmakter 

Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen fram til konstitu-
ering av nytt kommunestyre i den nye kommunen. Herunder ligger ikke styringen av den daglige driften i de 
to kommunene fram til sammenslåingstidspunktet.  

Dette innebærer at fellesnemnda; 
a) kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen. 
b) tar avgjørelse i valg av hovedmodell for den politisk organisering av den nye kommunen. Herunder 

reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere. 
c) tar avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen. 
d) vedtar kommunevåpen for den nye kommunen. 
e) godkjenner framdriftsplan i sammenslåingsprosessen. 
f) vedtar budsjett for sammenslåingsprosessen  
g) har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at 

sammenslåingen er satt i verk (2012). 
h) gir uttalelser til fylkesmannen om årsbudsjett (og økonomiplan) for de to kommunene.  
i) tar avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende 

enheter i den nye kommunen.  
j) ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen. 
k) har fullmakt til overføring av personell til nye Inderøy kommune  
l) kan foreta mindre justeringer i prosjektorganiseringen 
m) tar avgjørelser i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune. 

 n)     tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne i bygging av nye Inderøy. 
 

2.  Innstillingsrett til kommunestyrene 
Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles i en 
eller begge kommunestyrer, har Fellesnemnda tilrådingsrett til begge kommunestyrene. 

  
3.  Partsammensatt utvalg (PAU) 

Det opprettes et partsammensatt utvalg underlagt fellesnemnda som består av leder og nestleder for 
administrasjonsutvalgene fra begge kommunen samt en tillitsvalgt fra hver av kommunene. 

  
4.  Delegasjon 

Fellesnemnda kan gi politisk arbeidsutvalg og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker 
eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter. 

  
5.  Saksforberedelse 

a) Administrativ styringsgruppe forbereder saker til fellesnemndas politisk arbeidsutvalg. 
b) Politisk arbeidsutvalg innstiller i saker til fellesnemnda  
c) Rådmennene og prosjektleder og har møte og talerett i fellesnemnda. 

  
6.  Funksjonsperiode 

Fellesnemnda konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. 
a) Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av kommunestyret i nye Inderøy 

kommune. 
b) Lederen i fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte innen 

utløpet av oktober måned i 2011.  
c) Leder av fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt. 

 


