
 

Inderøy kommune  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg 

Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus 

Dato: 16.11.2010 

Tidspunkt: 14:00  -  15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP 

Nanna M. Dyrendal  Carl Ivar von Køppen SP 

Signar Tormod Berger AP Rakel Tangstad  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

    

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

  

 

 

Merknader 

Jon Olav Heggli møtte på sak 2/10 

 

 

Dessuten møtte: 

Navn  

Jon Arve Hollekim Prosjektleder 

Arnfinn Tangstad Prosjektmedarbeider 

 

 

Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. 

 

 

____________________ ______________________ _______________________ 

Ole Tronstad Nanna Dyrendal Carl Ivar von Køppen 



Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

 Saker til behandling  

PS 2/10 Prosedyre for overføring og innplassering av personell - ny 
behandling 

 

PS 3/10 Administrativ hovedmodell ny kommune  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 2/10 Prosedyre for overføring og innplassering av personell - ny behandling 

Leder av fellesnemndas forslag til vedtak: 

Prosedyre for overføring og innplassering av personell vedtas som vist i vedlegg 1. 

1. Det delegeres til ……………………………… å gjennomføre prosessen med tilsetting av rådmann 
og innplassering av den som ikke blir rådmann. Utvalget avgjør selv omfanget av intern 
eller ekstern bistand til prosessen.  

2. Prosessen med tilsetting av rådmann skal gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens 
bestemmelser kap 16. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte skal gjennomføres i tråd 
med arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser.  

 

Behandling i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 16.11.2010  

Prosjektleder erklærte seg inhabil i forhold den delen av saken som angår innplassering av 
rådmann.  
Jon Olav Heggli orienterte om Arbeidsmiljølovens kap. 16 om virksomhetsoverdragelse. 
Leder foreslo at ordet tilsetting i pkt. 1 og 2 erstattes med tilsetting/innplassering. 
Ida Stuberg foreslo at det i pkt. 1 delegeres til ordførerne å gjennomføre prosessen 

Avstemming 

Leders forslag, enstemmig. 
Ida Stubergs forslag, enstemmig. 
 

Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 
16.11.2010 

Prosedyre for overføring og innplassering av personell vedtas som vist i vedlegg 1. 

1. Det delegeres til ordførerne å gjennomføre prosessen med tilsetting/innplassering av 
rådmann og den som ikke blir rådmann. Utvalget avgjør selv omfanget av intern eller 
ekstern bistand til prosessen.  

2. Prosessen med tilsetting/innplassering av rådmann skal gjennomføres i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser kap 16. Informasjon og drøfting med tillitsvalgte skal 
gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser.  

  

 

 

PS 3/10 Administrativ hovedmodell ny kommune 

Prosjektleders forslag til vedtak 

1. To-nivåmodellen legger til grunn som hovedprinsipp for den administrative organisering av 

den nye kommunen 

2. Rådmannsnivået består av rådmann med kommunalsjef velferd og kommunalsjef samfunn 



3. Det overlates til ny rådmann og utforme det nærmere innhold i den administrative 

styringsstrukturen 

 

Behandling i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 16.11.2010  

 

Avstemming 

Enstemmig som forslag. 

Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 
16.11.2010 

1. To-nivåmodellen legges til grunn som hovedprinsipp for den administrative organisering av 

den nye kommunen 

2. Rådmannsnivået består av rådmann med kommunalsjef velferd og kommunalsjef samfunn 

3. Det overlates til ny rådmann og utforme det nærmere innhold i den administrative 

styringsstrukturen 

 
 

 

 

 


