
 

Inderøy kommune  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg 

Møtested: Inderøy rådhus, møterom 2.etg. 

Dato: 21.06.2011 

Tidspunkt: 08:30  -  09:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ole Tronstad SP Rakel Tangstad  

Nanna M. Dyrendal  

Signar Tormod Berger AP   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ida Stuberg SP Carl Ivar von Køppen SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

  

 

Merknader 

Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.  

Jon Olav Heggli møtte på sak 1/11. 

 

 

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          Rakel Tangstad      Signar Berger 



Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

 Saker til behandling  

PS 1/11 Konkurranse på valg av pensjonsleverandør for 1756 Inderøy 
kommune. 

X 

PS 2/11 1756 Inderøy. Medlemskap i opplæringskontoret for fag i 
kommunal sektor (OKS) 

 

 

 

  



Saker til behandling 

PS 1/11 Konkurranse på valg av pensjonsleverandør for 1756 Inderøy kommune 

Prosjektleders forslag til vedtak 

1. Fellesnemnda gir prosjektleder fullmakt til å organisere og gjennomføre en anbudsprosess 
for den allmenne tjenestepensjonsordningen.  Endelig vedtak om valg 
av framtidig pensjonsleverandør skal framlegges for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
 

2.  Fellesnemnda godkjenner tildelingskriterier med den vektingsmodellen som framgår av 
vedlagt ”Konkurransegrunnlag for innkjøp av tjenestepensjonsforsikring – 1756 Inderøy 
kommune datert 09062011”.   

 

Behandling i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg – 21.06.2011  

Møtet ble lukket under behandling av saken i henhold til Kommunelovens § 31, jf. 
offentlighetslovens § 13 og forskrift om off. anskaffelser. 

Behandling og vedtak i fellesnemnda – partssammensatt utvalg er med hjemmel i 
offentlighetslovens § 5 siste ledd, jf. forskrift om offentlige anskaffelser, unntatt fra innsyn 
inntil konkurransegrunnlaget er lagt ut på offentlig innkjøpsbase. (TED-basen) 
  

 

PS 2/11 1756 Inderøy. Medlemskap i opplæringskontoret for fag i kommunal 
sektor (OKS) 

Prosjektleders forslag til vedtak 

 

1. 1756 Inderøy kommune organiserer lærlingeordningen for helsearbeiderfaget og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget gjennom sitt medeierskap i Inderøy opplæringsring 
 

2. Avtalen 1729 Inderøy  har med OKS for andre fag i kommunal sektor, videreføres i 1756 
Inderøy 
 

3. Avtalen 1723 Mosvik kommune har med OKS sies opp med virkning fra 01.01.2012 

 

Behandling i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg – 21.06.2011  

Leder fremmet forslag til nytt pkt. 4: Ordningen evalueres etter 2 år 

Avstemming 

Enstemmig som prosjektleders forslag med tillegg av forslag fremmet i møtet. 

 



Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg – 
21.06.2011 

1. 1756 Inderøy kommune organiserer lærlingeordningen for helsearbeiderfaget og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget gjennom sitt medeierskap i Inderøy opplæringsring 

 
2. Avtalen 1729 Inderøy  har med OKS for andre fag i kommunal sektor, videreføres i 1756 

Inderøy 
 

3. Avtalen 1723 Mosvik kommune har med OKS sies opp med virkning fra 01.01.20124:  
 

4. Ordningen evalueres etter 2 år 
 
 

 

 

 


