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Medlemmer av administrativ styringsgruppe 

 

 

Referat fra møte administrativ styringsgruppe 

 

Møte nr.: 1 

Sted:  Inderøyheimen 3.etg.  

Tid:  Torsdag 19.august 2010 kl. 09.00 -11.30 

Møtedeltagere: Jon Arve Hollekim prosjektleder/rådmann Inderøy, Lars Daling rådmann  

Mosvik, Finn Madsen kommunalsjef Inderøy, Roger Sæthre fagsjef Mosvik, 

Rakel Tangstad tillitsvalgt Mosvik, Nanna Dyrendal tillitsvalgt Inderøy og 

Arnfinn Tangstad prosjektmedarbeider. 

Kopi til:  Leder og nestleder i Fellesnemnda 

 

Sakliste: 

01/10 Status i prosjektet v/prosjektleder 

Prosjektleder ønsket velkommen og orienterte om status i prosjektet. Søknad om 

sammenslåing ble videresendt fra Fylkesmannen til KRD i slutten av juni. Kongelig 

resolusjon med vedtak om sammenslåing forventes i løpet av tidlig høst 2010. 

 

02/10 Organisering av prosjektet 

Konklusjon: Organisasjonskartet endres ved at arbeidsgrupper synliggjøres i 

organisasjonskartet. Revidert forslag vedlegges. 

 

03/10 Administrativ styringsgruppe – sammensetning og mandat 

Konklusjon: Sammensetning og mandat endres ved at siste kulepunkt under oppgaver utgår. 

Revidert forslag vedlegges. 

 

04/10 Møteplan politiske og administrative møter 

Konklusjon: Møteplan politiske møter ok.  

Møteplan administrative møter godkjennes med den endring at informasjonsmøte 9.september 

er formell ”kick-off” og at alle ledere, medl. av arbeidsgrupper og hovedtillitsvalgte inviteres. 

Revidert forslag vedlegges. 

 

05/10 Delegasjon fra fellesnemnda 

Konklusjon: Satsen for gaver/oppmerksomhet i pkt. A3 rettes til kr. 1000,-. 

 

06/10 Møtegodtgjørelse/kompensasjon til folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte 

Konklusjon: Reglementets pkt. 5,6 og 7 er endret – endret reglement vedlegges. Godtgjørelse 

til tillitsvalgte vurderes nærmere før framleggelse til Fellesnemnda, bl.a økt frikjøp eller 

møtegodtgjørelse til møter med hovedtillitsvalgte.  

 

07/10 Foreløpig framdriftsplan 

Konklusjon: Foreløpig framdriftsplan godkjennes. 

 

08/10 Informasjonsplan 

Konklusjon: Foreløpig informasjonsplan godkjennes. 
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09/10 Arbeidsgrupper – sammensetning og oppgaver 

Konklusjon: Prosjektmedarbeider tar med seg signalene fra diskusjonene i møtet. 

 

10/10 Eventuelt 

1. Prosjektleder orienterte om forløpig budsjett/økonomiplanprosess. 

2. Prosjektleder påpekte at tilsetting i alle stillinger skal vurderes nøye i begge kommuner. 

 

 

19.08.10 

 

Arnfinn Tangstad 

prosjektmedarbeider 

 


