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Referat fra møte i administrativ styringsgruppe. 

 

Møte nr.: 4 

Sted:  Inderøy samfunnshus 

Tid:  Torsdag 21. oktober 09.00 – 11.30 

Deltagere: Jon Arve Hollekim, Roger Sæthre, Rakel Tangstad, Nanna Dyrendal, Lars H. 

Daling. 

 Marit Følstad Iversen og Kirsten Letnes deltok på sak 24/10. 

 

23/10 Referat fra forrige møte  

Ingen merknader. 

 

24/10 Budsjett og økonomiplan 

På bakgrunn av møte med Fylkesmannen la Marit og Kirsten fram forslag til prosess og 

innhold i budsjettdokumentene. 

Det er viktig at hver kommune lager solide budsjett for 2011 med tanke på budsjett 2012 og 

økonomiplan 2012-2014. Begge kommunestyrene behandler budsjett 2011 (budsjett og 

økonomiplan 2011). Økonomiplan 2012-2014 tas inn i dokumentet for hver kommune, men 

blir ikke realitetsbehandlet i de respektive kommunestyrene. 

Økonomiplan 2012-2014 for begge kommunene samles i ett eget dokument og behandles i 

Fellesnemnda. Inderøy tar ansvar for saksframlegg. 

Det legges opp til felles orientering for begge kommunestyrene, torsdag 4. november kl. 

18.00. Prosjektleder følger opp. 

 

25/10 Prosjektmedarbeider orienterer. 

Prosjektleder orienterte. 

Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser. 

Pensjon – sak på neste møte. 

Avtale med Leksvik. Ikke virksomhetsoverdragelse. 

Heimesida er snart operativ. 

 

26/10 Oppfølging av saker fra/til fellesnemnda 

Prosjektleder rapporterte fra møte 20.10.10. 

Viser til møtereferat, Karen Espelund sitt foredrag og referat fra gruppearbeid. 

Innspill til mulige saker til fellesnemnda 17. november: 

Budsjett – forberedende diskusjon. 

Innplassering av stillinger. 

Ansettelse av rådmann. 

Administrativ struktur. 

 

27/10 Oppsummering av fase I i arbeidsgrupper 

I prosjektmedarbeiders fravær ble saken ikke behandlet. 

 

28/10 Ledige stillinger – hvordan håndtere dette framover. 

Må unngå ansettelser som kan føre til vanskeligheter ved kommunesammenslåingen. 

Ballanse mellom reell stillingsstopp og at drift skal opprettholdes. Alle ansettelser i faste 

stillinger må godkjennes av rådmennene. Saken tas opp på neste møte. 
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Eventuelt 

Servicekontoret – arealbruk i nybygget.  

 

 Neste møte i administrativ styringsgruppe flyttes til mandag 8. november kl. 10.00-11.30. 

 

 

Lars Daling 

Referent 


