
Inderøykommune
7670Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Fellesnemndasarbeidsutvalg

Møtested: InderøyRådhus, møterom:1. etasjevedkantine

Dato: 21.09.2011

Tidspunkt: 08:00

Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74124210.Vararepresentantermøteretter
nærmerebeskjed.

OleTronstad SolbjørgKirknes
Leder sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Sakertil behandling

PS38/11 Reglementfor 1756Inderøy- formannskapoghovedutvalg
medflere

PS39/11 1756Inderøykommune- etiskeretningslinjer

PS40/11 Lokalsamarbeidsavtalemellom1756InderøyogNAVNord-
Trøndelag

PS41/11 Medlemskapi Landssammenslutningavvassdragskommuner

PS42/11 Forskriftfor adressetildelingogadresseforvaltningi 1756
Inderøy

PS43/11 Servicekontori Mosvik
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2011/342-15
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemnda- partssammensattutvalg 3/11 20.09.2011

Fellesnemndasarbeidsutvalg 38/11 21.09.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy

Reglementfor 1756Inderøy- formannskapoghovedutvalgmed flere

Prosjektledersforslagtil vedtak

Oversiktovermedlemmertil styrer,rådogutvalg(vedlegg1) tastil etterretningogbrukessom
grunnlagfor valgtil styrerrådogutvalgi 1756Inderøymedfølgendeunntak:

Organiseringogrepresentasjoni klageutvalget, museums- ogbygdeboknemndi Mosvikogvalg
avrevisjonogsekretariat, tasoppsomegnesakeri nytt kommunestyre.

Reglementerfor formannskapet,hovedutvalgeneFolkogNatur,administrasjonsutvalgetog
arbeidsmiljøutvalgetvedtassomvist i vedlegg2-6.

Reglementfor arbeidsmiljøutvalget,2.avsnitt,førstesetningang.arbeidsgiverrepresentanter
skallyde:

Vedlegg
1 Forslagtil styrerrådogutvalg1756Inderøy
2 Forslagreglementformannskapet1756Inderøy
3 ForslagreglementFolk1756Inderøy
4 ForslagreglementNatur1756Inderøy
5 Forslagreglementadministrasjonsutvalget1756Inderøy
6 Forslagreglementarbeidsmiljøutvalget1756Inderøy
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Bakgrunn
Fellesnemndasarbeidsutvalghar gjennomflere møtergjennomgåttreglementertil styrer,råd
ogutvalgfor ny kommune.Reglementfor kommunestyretfor 1756Inderøyble vedtatt i
fellesnemndasmøte22.06.11,sak37/11.Samtidigble enkelteprinsippavklaringer lagt fram for
diskusjon.

Detvil væreenavveiningom reglementerskalbehandlesi fellesnemndaeller i det nye
kommunestyret.Nytt kommunestyrekonstitueres17.oktober2011hvordet velgesordfører,
varaordførersamtmedlemmertil formannskap.Dethar vært tradisjonpådet konstituerende
møteå nedsetteen politiskkomitesomskalkommemedforslagpåmedlemmertil ulikestyrer,
råd ogutvalg.Forå lette komiteensarbeid,børoversiktenoverhvor mangesomskalvelgestil
ulikeutvalgværeklar til like etter konstituerendemøte17.oktober.Dettekanentenfastlegges
gjennomreglementerfor det enkelteutvalgelleret genereltvedtakom sammensetningavråd
ogutvalgi ny kommune.

Påbakgrunnavdette vedleggesarbeidsutvalgetsforslagtil antallmedlemmeri ulikestyrer,råd
ogutvalgfram for behandlingsammenmedfølgendereglementer:

Reglementfor formannskapet
Reglementfor hovedutvalgeneFolkogNatur
Reglementfor administrasjonsutvalget
Reglementfor arbeidsmiljøutvalget

Samtidigmådet nevnesat delegasjonsreglementetavventesnoeinntil Kommuneforlagethar
sluttført arbeidetmeden fellesmal for allekommuner.Sakom delegasjonsreglementvil bli
framlagtfor nytt kommunestyrefør ny kommuneer etablert01.01.2012.

Vurdering
I oversiktenovermedlemmertil styrer,rådogutvalger det noenuavklartepunkter.
Prosjektlederforeslårat avklaringom organiseringogrepresentasjoni følgenderådogutvalg
utsettestil kommunestyretsmøtei november:

� Klageutvalg
� Museums- og bygdeboknemndi Mosvik
� Valgavrevisjonogsekretariat

Forøvrigforeslårprosjektlederat vedlagteoversiktbrukessomgrunnlagfor valgtil styrerråd
ogutvalgi 1756Inderøy.

Fellesnemndasarbeidsutvalgharvurdert demuntligetilbakemeldingersom kompå
reglementeri fellesnemndasmøte22.06.11.Arbeidsutvalgethar ikkefunnet å endrepå
ansvarsfordelingenmellomformannskapoghovedutvalg.
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Nårdet gjelderarbeidsmiljøutvalgetframleggerarbeidsutvalgetto alternativeformuleringerpå
representasjonfra arbeidsgiver:

Alt. 1: 3 representanterfra arbeidsgiversiden
Alt. 2: 2 repr. fra formannskapet+ rådmann

Fellesnemndamåta stillingtil hvilkenformuleringsomskaltasinn i reglementet for
arbeidsmiljøutvalget.

Konklusjon
Detvisestil prosjektledersforslagtil vedtak.
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Vi bygger nye Inderøy kommune

Inderøykommune Mosvik kommune

Styrer, råd og utvalg 2012-2015

Rød skrift: Inderøy
Grønn skrift: Mosvik
Blå skrift: Forslag fra arbeidsutvalget

Formannskap
9 medlemmmermedvaramedlemmer

Administrasjonsutvalg
Formannskapet+ 4 medlemmerfra fagforeningene

Hovedutvalg (Folk)
9 medlemmmermedvaramedlemmer

Hovedutvalg (Natur)
9 medlemmmermedvaramedlemmer

Arbeidsmiljøutvalg
Inderøy:3 medlemmerfra arbeidsgiver– 2 politikere+ rådmannmedvaramedlemmer
Mosvik: Administrativt– 3 medlemmermedvaramedlemmerfra administrasjonen
Forslag: 3 medlemmerfra arbeidsgiver– 2 politikere+ rådmannmedvaramedlemmer

Kontrollutvalg
Inderøy:3 medlemmermedvaramedlemmer
Mosvik: 3 medlemmermedvaramedlemmer
Forslag: 5 medlemmermedvaramedlemmer( 4 medlemmeravkommunestyret)

Klageutvalg
Inderøy:5 medlemmer
Mosvik: 3 medlemmermedvaramedlemmer– lederognestlederskalvelges.
Forslag:
Alt. 1: Formannskapet
Alt. 2: 5 medlemmermedvaramedlemmer– lederognestlederskalvelges.

Ungdomsråd
Inderøy:1 medlem
Mosvik: 2 medlemmermedvaramedlemmer
Forslag: 1 medlemmedvaramedlem

Rådet for funksjonshemmede
Inderøy:4 folkevalgtemedlemmermedvaramedlemmeri rekkefølge(+ 4 brukerreprfra org.)
Mosvik: 5 folkevalgtemedlemmermedvaramedlemmer
Forslag: 4 folkevalgtemedlemmermedvaramedlemmeri rekkefølge(+ 4 brukerreprfra
org.medvaramedlemmeri rekkefølge)
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Vi bygger nye Inderøy kommune

Inderøykommune Mosvik kommune
Eldres råd
Forslag: 5 medlemmermedvaramedlemmeri rekkefølge- 1 medlemvelgesfra
kommunestyret– restenfra pensjonistlagene.

Heimevernsnemnd
Inderøy:3 medlemmer– 2 valgt avkommunestyretog 1 av lensmannen
Mosvik: 2 representantermedvaramedlemmer
Forslag: 3 medlemmer– 2 valgtav kommunestyretog1 av lensmannen

Tilflyttingsnemnd (UTGÅR – løsesgjennom beredskapsplan)

Skatteutvalg (UTGÅR)

Inderøy fjellstyre for Heia statsallmenning
Forslag:5 medlemmermedvaramedlemmer.Lederognestlederskalvelges

Verran-Inderøy fjellstyre/forsterket fjellstyre for Sandsæterstatsallmenning
Forslag:3 medlemmermedvaramedlemmer.

Fjellstyre for Sliper og HøgfossogSkavdal ogRøssheistatsallmenning
Forslag:5 medlemmermedvaramedlemmer,lederognestlederskalvelges

Beredskapsråd
Inderøy:4 medlemmermedvaramedlemmerinkl. 1 medlemfra RødeKors.
Forslag:2 medlemmermedvaramedlemmer

Utvalg for lokale stedsnavn
Inderøy:5 medlemmer:3 politisk oppnevntemedvaramedlemmeri rekkefølgeog 2 personer
oppnevntav rådmannen.
Mosvik: Formannskapet
Forslag: 5 medlemmer:3 politisk oppnevntemedvaramedlemmeri rekkefølgeog2 personer
oppnevntav rådmannen(politisk oppnevnteetter forslagpåto personerfra Inderøymuseums-
oghistorielagogenpersonfra Mosvik historielag).

Styret for kommuneskogen
Inderøy:3 medlemmermedvaramedlemmeri rekkefølge
Mosvik: Formannskapet
Forslag: Formannskapet

Fellesrådetfor soknerådene
Forslag: 1 medlemfra formannskapetmedvaramedlemfra formannskapet

Overformynderi
Forslag:
1 forretningsførendeoverformyndermedvaramedlem
1 overformyndermedvaramedlem
Kommentar:Sannsynligvisvil overformynderietbli overtattavFylkesmanneni løpetav
2012. Ved valgbørdettashensyntil kunnskap/kompetanseoverføringfra beggekommuner.

Side 9



Vi bygger nye Inderøy kommune

Inderøykommune Mosvik kommune
Folkevalgt nemnd DMS Inntrøndelag
Inderøy:3 representantermedvararepr.
Mosvik: 2 representantermedvararepr.
Forslag: 3 representantermedvararepr(blir fastlagt gjennomegenavtale).

Folkevalgt nemnd kommunelegeINVEST
Forslag: 3 representantermedvararepr.(personidentiskmedfolkevalgtnemndDMS).

FellesklageinstansDMS Inntrøndelag
Forslag: 1 medlemmedvaramedlem

Samarbeidsutvalgfor skolene
Forslag: 1 medlemmedvaramedlemfor hverskole(7 skoler)

RepresentantskapInterkommunalt arkiv Trøndelag IKS
1 representantmedvaramedlem(blir fastlagtgjennomselskapsavtale).

RepresentantskapPPT Inderøy og Leksvik IKS
1 representantmedvaramedlem(blir fastlagt gjennomselskapsavtale).

RepresentantskapetInnherred RenovasjonIKS
2 medlemmermedvaramedlemmer(blir fastlagtgjennomselskapsavtale).

RepresentantskapInntrøndelag brannvesenIKS
2 representantermedvaramedlemmer(blir fastlagtgjennomselskapsavtale).

RepresentantskapInnherred interkommunale legevaktIKS
1 representantmedvaramedlem(blir fastlagtgjennomselskapsavtale).

Havnerådet for Indr e Trondheimsfjord havnevesen
1 representantmedvaramedlem

Naboer AB - generalforsamling
1 representantmedvaramedlem

Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning
1 representantmedvaramedlem

Representantertil styretfor Inderøymuseum/kontaktpersonerStiklestadmuseene
2 representantermedvaramedlemmeri rekkefølge

MuseumsnemndMosvik
5 medlemmermedvaramedlemmer

Egensak vil bli fremmet ang.museene.

Representanttil Reitanfondetsårsmøte
Forslag: 1 representantmedvaramedlem
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Vi bygger nye Inderøy kommune

Inderøykommune Mosvik kommune
Representanti styret for StiftelsenTrønderfrukt
Forslag: 1 representantmedvaramedlem

Representanter til samfunnshusenesandelslagsrepresentantskap
Sandvollansamfunnshus
6 representantermedvaramedlemmer
1 styresmedlemmedvaramedlem

Rørasamfunnshus
4 representantermedvaramedlemmeri rekkefølge

Inderøysamfunnshus
6 representantermedvaramedlemmeri rekkefølge

Lyngstadsamfunnshus
5 representantermedvaramedlemmeri rekkefølge

Mosvangkulturhus
2 representantermedvaramedlemmeri rekkefølge

Representanttil kontrollkomiteen for Inderøy samfunnshusAL
1 representantmedvaramedlem

Styret for internettkafeen
1 representantmedvaramedlem

Valgkomite for rådet ved Sundfolkehøgskole
2 medlemmermedvaramedlemmer

Forslag: Somdagensrepresentasjonfor derespektivesamfunnshus, internettkafeog
folkehøgskole

Representanti valgnemndtil konfliktråd
1 representantmedvaramedlem

RepresentantskapKomRevTrøndelagIKS
1 representantmedvaramedlem

RepresentantskapKomSekTrøndelagIKS
1 representantmedvaramedlem

Valg av revisjon ogsekretariat behandlessomegensak i Fellesnemnda

Styret for skatteoppkrevingskontoret- § 27kommunelov
Forslag: 1 medlemmedvaramedlem(rådmannnen)

Styret i Mosvik vannverk SA
Forslag: 1 representantmedvaramedlem

Side 11



Vi bygger nye Inderøy kommune

Inderøykommune Mosvik kommune

Grong sparebankforstanderskapet
Forslag: 1 vararepresentanttil forstanderskapet

Bygdeboknemnd
5 medlemmermedvaramedlemmer
Egensak til fellesnemnda

Arvekomite pleie- og omsorg
2 medlemmermedvaramedlemmer
Forslag: Oppnevnesadministrativt

LegatstyreInderøy
Inderøy:3 medlemmer(sokneprest,lederFolk, Sparebank1Midt-Norge)med
varamedlemmer

Arnt OldusSliperslegat
1 medlem+ lensmannog 1 repr. m/varafra YtreÅsbygda

Dahl ogSæteraaslegat
1 medlem+ sokneprestog lensmann

Forslag: Legatstyrersomdagensrepresentasjon

Vannregionutvalget
1 medlemmedvaramedlem(LederHovedutvalg Natur)
Administrativt
Forslag: 1 medlemmedvaramedlem

Transportnemnd
1 medlem+ 1 fra pensjonistlaget,handicapforbundetogpleie- og omsorg
Forslag: Oppnevnesadministrativt

For utvalgenenedenforskal forslag og valg av medlemmerskje fra 01.01.2013

Forliksråd

Møtefullmekti ger til forliksrådet

Lagrettsmedlemmer,meddommereog skjønnsmenn

Særskilt utvalg for jordskiftesaker
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Inderøy kommune

Side1

Forslagfra arbeidsutvalget23.08.11

REGLEMENTFORFORMANNSKAPET

§ 1 Valgogsammensetning.
Formannskapetbestårav9 folkevalgtemedlemmermedvaramedlemmer.

Formannskapeter personidentiskmed
- Styret for næringsfondet,jfr. fondetsvedtekter.
- Valgstyret
- Arbeidsgiversrepresentanteri administrasjonsutvalget

Valgogsuppleringsvalggjøressombestemtfor formannskapet,jfr. kommunelovens§§8, 15
og16. Ordførerogvaraordførerer henholdsvislederognestleder,jfr. kommunelovens§9.

§ 2. Ansvarsområde.
Formannskapethardenmyndighetsomkommunelovenogsærlovfastsetter.Forøvrighar
formannskapetpåkommunestyretsvegnedet folkevalgteledelsesansvarfor overordnetog
tverrsektoriellforvaltning ogtjenesteytendevirksomhetinnenfagområdene
- økonomi
- planlegging,herunderkommuneplan
- miljøvern
- personal- ogorganisasjonsutvikling
- sivilt beredskap
- næringsutvikling
- kultur

§ 3. Myndighet.
Formannskapetsmyndighetinnenforansvarsområdet,jfr. § 2, fremgåravkommunens
delegasjonsreglementogøkonomireglement.Formannskapetkanellersoppnevneet
arbeidsutvalgtil å avlastesinvirksomhetinnenforheleansvarsområdetellerbegrensettil en
nærmerebeskrevet delavansvarsområdet.

Formannskapetskalsetil
- at oppgaveneinnenarbeidsområdetløsespåen effektivoggodmåte.
- at bevilgedemidlerbrukesi samsvarmedbudsjettet,jfr. økonomireglementet.
- at det etablereshensiktsmessigerapporteringsrutiner.

§ 4. Myndighet i hastesaker.
Formannskapetharmyndigheti henholdtil kommunelovens§ 13,til å fatte vedtaki saksom
ellersskullevært avgjortavkommunestyret,mensomdet ikkeer tid til å forelegge
kommunestyretfor avgjørelse.Meldingom vedtaket foreleggeskommunestyreti dettes
nestemøte.

§ 5. Mindretallsanke.

Side 13



Inderøy kommune

Side2

I sakersomformannskapetavgjør,kanet mindretall,ordførereneller rådmanneninnen
møtetsslutt forlangesakenfremlagtfor kommunestyretfor avgjørelse.

§ 6. Formannskapetsmøter.
a)Formannskapetbehandlersakenei møte.Møteneholdesfor åpnedører.Ensakskal

allikevelbehandlesfor lukkededørernårkommunelovens§ 31kreverdet.
Formannskapetkanogsåvedtalukkededøreri andreenkeltsakerdersom
kommunelovens§ 31eller andrelovereller forskrifter hjemlerdet. Debattom dette skal
foregåfor lukkededørerhvismøteleder,eller formannskapetvedtardet.

b) Formannskapethar møter i samsvarmedmøteplan,eller nårordførereneller 1/3 av
komiteensmedlemmerkreverdet.

c) Formannskapetinnkallesmednormaltåtte dagersvarsel.
Samtidigsendesut sakslisteogsaksutredning,normalt medforslagtil vedtak.
Innkallingenogsaksutredningsendeshvert medlemavformannskapetogtil møtende
varamedlemmer(størreseparate vedleggsendespr. epost).
Innkallingenkunngjørespådenmåtesomformannskapetbestemmer.

d) Formannskapeter beslutningsdyktignårmer ennhalvpartenavmedlemmeneer til stede,
medregnetmøtendevaramedlem.Avgjørelsetreffesmedalminneligflertall. Ved
stemmelikheter ordførerensstemmeavgjørende.

e) Formannskapetkanoppnevnesaksordførerfor saksomskalbehandlesav
kommunestyret.Nårformannskapeter uenigom innstillingensomsendes
kommunestyret,kandet ogsåoppnevnessaksordførerfor mindretallet.

f) Detskalføresenmøtebokfor formannskapet,næringsfondstyretogvalgstyret.
Forslagtil vedtakdet voteresover,skalfremmesskriftlig. Ettermøtet tasutskrift av
møteboka.Møtebokaunderskrivesavmøtelederenogminst to andre medlemmer.
Møtebokaleggesut påkommunenshjemmeside

g)Rådmannen,eller representantfor rådmannen,er til stedei møtenemedrett
til å uttale seg.

h) Utsendingerfra gruppersomvil møteformannskapetoguttale segom en sak,skalmelde
fra om dette til ordførersenestdagenfør møtet.Formannskapetavgjørselvom
utsendingeneskaltasi mot.

§ 7 Sekretariat.
Rådmannener ansvarligfor at sekretariatsfunksjonenutførestilfredsstillende.
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Inderøykommune

Side1

Forslagfra arbeidsutvalget23.08.11

REGLEMENTFORHOVEDUTVALGFOLK

§ 1. Valgogsammensetning.
HovedutvalgFolkopprettessomfastutvalgmedhjemmeli kommunelovens§10nr. 1.
Hovedutvalgetbestårav9 medlemmermedvaramedlemmer.Hovedutvalgetvelgesav
kommunestyret.Medlemmenebørvelgesblant kommunestyretsmedlemmerog
varamedlemmer. Kommunestyretvelgerlederognestleder.Valgenegjelderfor den
kommunalevalgperiode.Uttreden,opprykkognyvalggjøressombestemti kommunelovens
§§15og16.

§ 2. Ansvarsområde.
Hovedutvalgetharpåkommunestyretsvegnedet folkevalgteledelsesansvarfor forvaltning
og tjenesteytendevirksomhetinnenfagområdene

- folkehelse
- helse- ogomsorgstjenestene,herunderbarnevernetogsosialtjenesten.
- oppvekstherunderskole,barnehageogkulturskole
- barnehager

Hovedutvalgeter kontrollutvalgfor skjenke- ogsalgsbevillingerfor alkohol,jfr. Alkohollovens
bestemmelser

§ 3. Myndighet.
Hovedutvalgetsmyndighetinnenforansvarsområdet,jfr. § 2, fremgåravkommunens
delegasjonsreglementogøkonomireglement.
Hovedutvalgetkanellersoppnevneet arbeidsutvalgtil å avlastesinvirksomhetinnenforhele
ansvarsområdeteller begrensettil ennærmerebeskrevetdel avansvarsområdet.
Oppnevningengjøresi samsvarmedkommuneloven,kap.2.

Hovedutvalgetskalsetil
- at oppgaveneinnenarbeidsområdetløsespåen effektivoggodmåte.
- at bevilgedemidlerbrukesi samsvarmedbudsjettet,jfr. økonomireglementet.
- at det etablereshensiktsmessigerapporteringsrutiner.

§ 4 Myndighet i hastesaker.
Hovedutvalgethar innenforsitt ansvarsområdemyndigheti henholdtil kommunelovens§
13, til å fatte vedtaki saksomellersskullevært avgjortavkommunestyret,mensomdet
ikkeer tid til å foreleggekommunestyrettil avgjørelse.Meldingom vedtaketforelegges
kommunestyreti dettesnestemøte.

§ 5. Mindretallsanke.
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Inderøykommune

Side2

I sakersomhovedutvalgetavgjør,kanet mindretall,ordførereneller rådmanneninnen
møtetsslutt forlangesakenfremlagtfor kommunestyretfor avgjørelse.

§ 6. Hovedutvalgetsmøter.
a)Hovedutvalgetbehandlersakenei møte.Møteneholdesfor åpnedører.Ensakskal
allikevelbehandlesfor lukkededørernårkommunelovens§ 31kreverdet. Komiteenkan
ogsåvedtalukkededøreri andreenkeltsakerdersomkommunelovens§ 31ellerandrelover
eller forskrifterhjemlerdet. Debattom dette skalforegåfor lukkededørerhvismøteleder,
eller komiteenvedtardet.

b) Hovedutvalgetharmøter i samsvarmedmøteplan,ellernår ledereneller1/3 av
komiteensmedlemmerkreverdet.

c)Hovedutvalgetinnkallesskriftligmednormaltåtte dagersvarsel.Samtidigsendesut
sakslisteogsaksutredning,normaltmedforslagtil vedtak.Innkallingenogsaksutredning
sendeshvert medlemavhovedutvalgetogtil møtendevaramedlemmer(større separate
vedleggsendespr. epost).Møteinnkallingenkunngjørespådenmåtesomhovedutvalget
bestemmer.

d) Hovedutvalgeter beslutningsdyktignårmerennhalvpartenavmedlemmeneer til stede,
medregnetmøtendevaramedlem.Avgjørelsetreffesmedalminneligflertall. Ved
stemmelikheter lederensstemmeavgjørende.

e) Hovedutvalgetkanoppnevnesaksordførerfor saksomskalbehandlesavkommunestyret.
Nårhovedutvalgeter uenigom innstillingensomsendeskommunestyret,kandet også
oppnevnessaksordfører for mindretallet.

f) Detskalføresmøtebok.Forslagtil vedtakdet voteresover,skalfremmesskriftlig.Etter
møtet tasutskrift avmøteboka.Møtebokaunderskrivesavmøtelederenogminst to andre
medlemmer.Møtebokaleggesut påkommunenshjemmeside

g)Rådmannen,eller representantfor rådmannen,er til stedei møtenemedrett til å uttale
seg.

i) Utsendingerfra gruppersomvil møtehovedutvalgetoguttale segom en sak,skalmelde
fra om dette til ledersenestdagenfør møtet. Hovedutvalgetavgjørselvom utsendingene
skaltas i mot.

h) Ordførergisforslagsrett

§ 7. Sekretariat.
Rådmannener ansvarligfor at sekretariatsfunksjonenutførestilfredsstillende.
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Inderøykommune

Side1

Forslagfra arbeidsutvalget23.08.11

REGLEMENTFORHOVEDUTVALGNATUR

§ 1. Valgogsammensetning.
HovedutvalgNaturopprettessomfastutvalgmedhjemmeli kommunelovens§ 10nr. 1.
Hovedutvalgetbestårav9 medlemmermedvaramedlemmer.Hovedutvalgetvelgesav
kommunestyret.Medlemmenebørvelgesblant kommunestyretsmedlemmerog
varamedlemmer.Kommunestyretvelgerlederognestleder.Valgenegjelderfor den
kommunalevalgperiode.Uttreden,opprykkognyvalggjøressombestemti kommunelovens
§§15og16.

§ 2. Ansvarsområde.
Hovedutvalgetharpåkommunestyretsvegnedet folkevalgteledelsesansvarfor
forvaltningogtjenesteytendevirksomhetinnenfagområdene

- byggesaksbehandling
- reguleringsplanerogoppmåling
- vann,avløp,renovasjon
- samferdselogtrafikksikkerhet
- bygnings- ogeiendomsforvaltning,inkl, offentligefriområder
- forurensning
- natur ogmiljøforvaltning,inkl. viltforvaltning.
- brann- ogbrannvern

Hovedutvalgetskalsetil
- at oppgaveneinnenarbeidsområdetløsespåen effektivog godmåte.
- at bevilgedemidlerbrukesi samsvarmedbudsjettet,jfr. økonomireglementet.
- at det etablereshensiktsmessigerapporteringsrutiner.

§ 3. Myndighet.
Hovedutvalgetsmyndighetinnenforansvarsområdet,jfr. § 2, fremgåravkommunens
delegasjonsreglementogøkonomireglement.Hovedutvalgetkanellersoppnevneet
arbeidsutvalgtil å avlastesinvirksomhetinnenforheleansvarsområdetellerbegrensettil en
nærmerebeskrevetdel avansvarsområdet.Oppnevningengjøresi samsvarmed
kommuneloven,kap.2.

Hovedutvalgetskalsetil
- at oppgaveneinnenarbeidsområdetløsespåen effektivoggodmåte.
- at bevilgedemidlerbrukesi samsvarmedbudsjettet,jfr. økonomireglementet.
- at det etablereshensiktsmessigerapporteringsrutiner.

§ 4. Myndighet i hastesaker.
Hovedutvalgethar innenforsitt ansvarsområdemyndigheti henholdtil
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kommuneloven,§ 13,til å fatte vedtaki saksomellersskulleværtavgjortav
kommunestyret,mensomdet ikkeer tid til å foreleggekommunestyretfor avgjørelse.
Meldingom vedtaketforeleggeskommunestyreti dettesnestemøte.

§ 5. Mindretallsanke.
I sakersomhovedutvalgetavgjør,kanet mindretall,ordførereneller rådmanneninnen
møtetsslutt forlangesakenfremlagtfor kommunestyretfor avgjørelse.

§ 6. Hovedutvalgets møter.
a)Hovedutvalgetbehandlersakenei møte.Møteneholdesfor åpnedører.Ensakskal
allikevelbehandlesfor lukkededørernårkommunelovens§ 31kreverdet. Hovedutvalget
kanogsåvedtalukkededøreri andreenkeltsakerdersomkommunelovens§ 31 ellerandre
lovereller forskrifterhjemlerdet. Debattom dette skalforegåfor lukkededørerhvis
møteleder,ellerhovedutvalgetvedtardet.

b) Hovedutvalgetharmøter i samsvarmedmøteplan,ellernår ledereneller1/3 av
hovedutvalgetsmedlemmerkreverdet.

c)Hovedutvalgetinnkallesskriftligmednormaltåtte dagersvarsel.
Samtidigsendesut saklisteogsaksutredning,normalt medforslagtil vedtak.
Innkallingenogsaksutredningsendeshvert medlemavhovedutvalgetogtil møtende
varamedlemmer(størreseparatevedleggsendespr. epost).Innkallingenkunngjørespåden
måtesomhovedutvalgetbestemmer.

d) Hovedutvalgeter beslutningsdyktignårmerennhalvpartenavmedlemmene
er til stede,medregnetmøtendevaramedlem.Avgjørelsetreffesmed
alminnelig flertall. Vedstemmelikheter lederensstemmeavgjørende.

e) Hovedutvalgetkanoppnevnesaksordførerfor saksomskalbehandlesav
kommunestyret.Nårhovedutvalgeter uenigom innstillingensomsendes
kommunestyret,kandet ogsåoppnevnessaksordførerfor mindretallet.

f) Detskalføresmøtebok.Forslagtil vedtakdet voteresover,skalfremmesskriftlig.Etter
møtet tasutskrift avmøteboka.Møtebokaunderskrivesavmøtelederenogminst to andre
medlemmer.Møtebokaleggesut påkommunenshjemmeside.

g)Rådmannen,eller representantfor rådmannen,er til stedei møtenemedrett til å uttale
seg.

h) Utsendingerfra gruppersomvil møtehovedutvalgNaturoguttale segom ensak,skal
meldefra om dette til ledersenestdagenfør møtet. Hovedutvalgetavgjør selvom
utsendingeneskaltasi mot.

i) Ordførergisforslagsrett.

§ 7. Sekretariat.
Rådmannener ansvarligfor at sekretariatsfunksjonenutførestilfredsstillende.
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Forslagfra arbeidsutvalget23.08.11

Reglementfor administrasjonsutvalget

§ 1. Valgogsammensetning.
Administrasjonsutvalgetsammensettesavrepresentanterfor kommunenogrepresentanter
valgtavogblant deansatte. Utvalgetsflertall skalbeståav representantenefor
kommunen. Kommunestyretvelgerselvkommunensrepresentanterogutvalgetslederog
nestlederblant disse.

I samsvarmedprinsippenesomliggertil grunnfor kommunensgjeldende
organisasjonsplan,skalrepresentantenefor kommunenmed vararepresentantervære
identiskemedmedlemmeneogvaramedlemmeneavformannskapet.Deansatteskalvære
representerti utvalgetmedfire representantermedpersonligevararepresentanter.
Representanterogvararepresentanterutpekesavarbeidstakerorganisasjonene.

§ 2. Arbeidstakerrepresentanteneskompetanseoghabilitet.
Deansattesrepresentanterblir medlemmeravutvalgetmedsammerettigheterogplikter
somdepolitiskvalgte.

§ 3. Ansvarsområde
I denutstrekningmyndighetenikkeer delegertt il andreutvalgeller til administrasjonen,skal
administrasjonsutvalgetbehandleallesakersomgjelderforholdet mellomkommunensom
arbeidsgiverogde ansatte.

§ 4. Myndighet.
Dette fastsettesi kommunensdelegasjonsreglementinnenfordenrammesom
kommunelovens§ 25ogHovedavtalensdel B§ 4 Partsammensatteutvalg–
adminstrasjonsutvalgfastsetter.

§ 5. Mindretallsanke.
I sakersomadministrasjonsutvalgetavgjør,kanet mindretall,ordførereneller rådmannen
innenmøtetsslutt forlangesakenfremlagt for kommunestyretfor avgjørelse.Kravetmå
protokolleres.

§ 6. Administrasjonsutvalgetsmøter.
a)Administrasjonsutvalgetbehandlersakenei møte.Møteneholdesfor åpnedører.Ensak
skalallikevelbehandlesfor lukkededørernårkommunelovens§ 31kreverdet. Utvalgetkan
ogsåvedtalukkededøreri andreenkeltsakerdersomkommunelovens§ 31eller andrelover
eller forskrifterhjemlerdet. Debattom dette skalforegåfor lukkededørerhvismøteleder,
eller utvalgetvedtardet.

b) Administrasjonsutvalgetharmøter i samsvarmedmøteplan,eller når ledereneller 1/3 av
utvalgetsmedlemmerkreverdet.

c)Administrasjonsutvalgettinnkallesskriftligmednormalt åtte dagersvarsel.Samtidig
sendesut sakslisteogsaksutredning,normaltmedforslagtil vedtak.Innkallingenog
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saksutredningsendeshvert medlemavadministrasjonsutvalgetogtil møtende
varamedlemmer(størreseparatevedleggsendespr. epost).Møteinnkallingenkunngjørespå
denmåtesomadministrasjonsutvalgetbestemmer.

d) Administrasjonsutvalgeter beslutningsdyktignårmer ennhalvpartenavmedlemmeneer
til stede,medregnetmøtendevaramedlem.Avgjørelsetreffes medalminneligflertall. Ved
stemmelikheter lederensstemmeavgjørende.

e) Detskalføresmøtebok.Forslagtil vedtakdet voteresover,skalfremmesskriftlig.Etter
møtet tasutskrift avmøteboka.Møtebokaunderskrivesavmøtelederenogminst to andre
medlemmer.Møtebokaleggesut påkommunenshjemmeside

f) Rådmannen,eller representantfor rådmannen,er til stedei møtenemedrett til å uttale
seg.

§ 7. Sekretariat.
Rådmannener ansvarligfor at sekretariatsfunksjonenutførestilfredsstillende.
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Forslagfra arbeidsutvalget23.08.11

Reglementfor arbeidsmiljøutvalget

§ 1. VALGOGSAMMENSETNING.

Arbeidsmiljøutvalgeter et kombinertlovbestemtarbeidsmiljøutvalgoget samarbeidsutvalg.
Detopprettesi medholdavArbeidsmiljølovens§ 7-1, der arbeidsgiveren,arbeidstakerneog
verne- oghelsepersonaleter representert.

Inderøykommunesarbeidsmiljøutvalgbestårav6 representantermedvaramedlemmer- 3
representanterfra arbeidsgiversiden(alt.: 2 repr. fra formannskapet+ rådmann)og2
representanter utpekt avarbeidstaker-organisasjonene/forhandlingssammenslutningene
etter bestemmelserfastsatti Hovedavtalen.I tilleggmøterhovedverneombudetsomfast
medlem.

Lederenfor utvalgetvelgesvekselvisavarbeidsgiverensogarbeidstakernesrepresentanter
for 2 år om gangen.

§ 2. FORMÅLOGANSVARSOMRÅDE

Arbeidsmiljøutvalgetskalvirkefor gjennomføringavet fullt forsvarligarbeidsmiljøi
virksomheten.Utvalgetskaldelta i planleggingenavverne- ogmiljøarbeidet,ognøyefølge
utviklingeni spørsmål somangårarbeidstakernessikkerhet,helseogvelferd.

Arbeidsmiljøutvalgetoppgaverframgåravarbeidsmiljølovens§ 7-2.

Arbeidsmiljøutvalgetsbeslutningsmyndighetfremgåravdelegasjonsreglementet,hvisikke
anneter gitt i lov og forskrift.

§ 3. ARBEIDSMILJØUTVALGETSMØTER

a)Arbeidsmiljøutvalgetbehandlersakenei møte.Møteneholdesfor åpnedører.Ensakskal
allikevelbehandlesfor lukkededørernårkommunelovens§ 31kreverdet. Utvalgetkanogså
vedtalukkededøreri andreenkeltsakerdersom kommunelovens§ 31ellerandrelovereller
forskrifter hjemlerdet. Debattom dette skalforegåfor lukkededørerhvismøteleder,eller
utvalgetvedtardet.

b) Arbeidsmiljøutvalgethar møter i samsvarmedmøteplan,eller når ledereneller1/3 av
utvalgets medlemmerkreverdet.

c)Arbeidsmiljøutvalgetinnkallesskriftligmednormalt åtte dagersvarsel.Samtidigsendesut
sakslisteogsaksutredning,normalt medforslagtil vedtak.Innkallingenogsaksutredning
sendeshvert medlemogtil møtendevaramedlemmer (størreseparatevedleggsendespr.
epost).Møteinnkallingenkunngjørespådenmåtesomarbeidsmiljøutvalgetbestemmer.
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d) Arbeidsmiljøutvalgeter beslutningsdyktignårmer ennhalvpartenavmedlemmeneer til
stede,medregnetmøtendevaramedlem.Avgjørelsetreffesmedalminneligflertall. Ved
stemmelikheter lederensstemmeavgjørende.

e) Detskalføresmøtebok.Forslagtil vedtakdet voteresover,skalfremmesskriftlig.Etter
møtet tasutskrift avmøteboka.Møtebokaunderskrivesavmøtelederenogminst to andre
medlemmer.Møtebokaleggesut påkommunenshjemmeside

§ 4 SEKRETARIAT

Rådmannener ansvarligfor at sekretariatsfunksjonenutførestilfredsstillende.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2011/1185-1
Saksbehandler:
JonOlavHeggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemnda- partssammensattutvalg 4/11 20.09.2011

Fellesnemndasarbeidsutvalg 39/11 21.09.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy

1756Inderøykommune- etiskeretningslinjer. Foreløpigbehandling.

Prosjektledersforslagtil vedtak:

Vedlagteutkasttil etiskeretningslinjerleggestil grunnfor viderebearbeidingog forankring
medsiktepåendeligbehandlingi kommunestyreti desember.

Vedlegg
1 1756Inderøykommune- etiskeretningslinjer

Bakgrunn

Styrendedokumenterknyttet til vårarbeidsgiverpolitikkfor 1756Inderøykommuneer under
utarbeidelse.ProsjektgruppenP11beståendeavpersonaltjenesteni Mosvikkommuneog
Inderøykommuneogto ansattesrepresentanterhar i mandatå utarbeideforslagtil
personalpolitiskedokumenter.
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Detarbeidesfortiden i samarbeidmedKSArbeidsgiverutviklingom utarbeidelseaven ny
arbeidsgiverpolitikkmedtilhørendepersonalpolitiskeretningslinjer. Prosessener tidligere
redegjortfor i fellesnemnda.

Etiskeretningslinjerer et avdokumenteneprosjektgruppenhar fått i særskiltmandat å
utarbeideet «tidlig»forslagtil. Målsettingenhar i utgangspunktetværtå få behandletog
godkjentretningslinjeneslikat de blir medi overføringsbrevettil de ansattesomskalsendesut
i oktober/november2011– eller i alle fall såtidlig sommulig.Dette for å markerebetydningen
avdette alleredevedinngangentil etableringenavnykommunen.

Vurdering

Etiskeretningslinjerkanoppfattessomkjerneni – ellerbasisfor – depersonalpolitiske
retningslinjer.De etiskeretningslinjerskalreflekteredetfellesverdisettsomkommunenog
kommunensmedarbeidereforutsetteså ståfor.

Vi harderforvektlagtbetydningenav atdisseretningslinjeneer påplassnårnykommunen
etableres.

Det foreliggernået forslagfra P11gruppen.Prosjektgruppensforslagtil etiskeretningslinjer
for ansatteer byggetpåeksemplerfra storekommunalevirksomheter.

Forslagettil etiskeretningslinjersetter fokuspå følgendepunkter: formål ogvirkeområde,
generelt,møtemedkommunensbrukere,forvaltningavsamfunnetsvirkemidler,habilitet,
forbud mot gaverogandrefordeler i tjenesten,forretningsetiskeregler,åpenhet,ansatte
ytringsfrihetogrett til å varsle,lederansvar,personligansvar.

Med grunnlagi dennediskusjonenogeventuelleføringerarbeidesvideremedet forslagog
medå forankreet forslagbredt i vårorganisasjon.

Detbemerkesat dette utkastetomfatter etiskeretningslinjerfor medarbeidere/ansatte.Det
kani densammenhengværenaturligå vurdereom det samtidigbør etablerestilsvarende
retningslinjerfor folkevalgte.Prosjektlederstillerdette åpenti denneomgang.

Konklusjon

Prosjektledertilrår atutkastettastil etterretningogatdetarbeidesvideremeddissemedsiktepå
endeligbehandlingi kommunestyreti desember.
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Etiskereglerfor ansattei 1756Inderøykommune– hjelp til å ta de riktigevalgene

Vedtatt av---- den---

1. Formålogvirkeområde

FormåletmedInderøykommunesetiskereglerer å sikreengodetiskpraksisogdefinerefelles
standarderfor ansattei Inderøykommune.Deetiskereglenegjelderallekommunensansatte.

2. Generelt

Ansattei Inderøykommuneskalarbeidefor fellesskapetsbestei tråd medlover,regler,kommunens
verdigrunnlagogpolitiskevedtak.Kommunensansatteskalutføre sineoppgaverogopptre påen
måtesomikkeskaderkommunensomdømmeogtillit i befolkningen.

3. Møte medkommunensbrukere

Ansattei Inderøykommuneskalmøte innbyggereogbrukeremedrespekt.Fagligekunnskaperog
fagligskjønnskalliggetil grunni rådgivning,myndighetsutøvelseogtjenesteyting.Sammenblanding
avansattesogbrukernesprivateinteresserogøkonomiskemidler skalikkeforekomme.

4. Forvaltningav samfunnetsfellesmidler.

Ansattei Inderøykommuneskalværesegbevisstat de forvaltersamfunnetsfellesmidlerpåvegneav
alle innbyggernei kommunen.Kommunensansatteplikter å ta varepåkommunensressurserpåden
mestøkonomiskeograsjonellemåte,ogskalikkemisbrukeeller sløsemedkommunensmidler.

Kommunensansatteskalikketilegnesegpersonligefordeleravkommunensressurser,verken
økonomiskemidler,eiendommer,eller andreeiendeler.

5. Habilitet

Allesomtreffer beslutningerogtilretteleggerfor beslutningeri Inderøykommuneer bundetav
forvaltningslovenshabilitetsregler.Ansatteharenselvstendigplikt til å varsleoverordnedeom
inhabilitet slikat mankanfritas fra viderebefatningmedsaken.Vedtvil om inhabilitet skalden
ansatteforeleggespørsmåletfor sinnærmesteleder.

6. Forbudmot gaverogandrefordeler i tjenesten

Ansattei Inderøykommunemåfår segselveller andreikkemotta gaver,provisjoner,tjenestereller
andreytelseri forbindelsemedanskaffelserogkontraktsinngåelser,eller nårytelsener egnettil eller
avgiverener ment å påvirkevedkommendetjenstligehandlinger.Detteomfatter ogsågunstige
betingelserknyttet til reiserogopphold.Med mindregavener avubetydeligverdi,plikter også
ansattei Inderøykommuneå giavkallpågaverogtestamentariskegaverfra brukereavkommunens
omsorgstjenester,selvom gavenikkekanpåvirketjenesteytelsen.

7. Forretningsetiskeregler.

Kommunensforretningsmessigevirksomhetmådrivesslikat innbyggere,brukereogleverandører
har tilli tt til kommunensomforvalter avinnbyggernesfellesmidlerogsomforretningspart.All
forretningsvirksomhet, skalbidratil å nådemålkommunenhar for sinvirksomhet.
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Etiskereglerfor ansattei 1756Inderøykommune– hjelp til å ta de riktigevalgene

Vedtatt av---- den---

Ansattesomdeltar i kommunenforretningsmessigevirksomhetplikter å setteseggrundiginn i og
etterlevelov og forskrift om offentligeanskaffelser ogkommunensegetregelverkpåområdet.Alle
anskaffelsermåbaserespåforutsigbarhet,gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandlingoggod
forretningsskikk.Kommunensansattekanikkeleverevarerogtjenester til denvirksomhet i
kommunensomdeselver ansatt.Kommunensansatteskalikkegjøreprivatbrukavkommunens
samkjøpsavtalereller rabattordninger.Detskalikkeforetasprivat bestillingfra leverandørde ansatte
har kontaktmedsomrepresentantfor kommunen,nårdette kanskapetvil om sammenblandingav
offentligeogprivatemidler.

8. Åpenhet

Inderøykommuneskalgi offentligheteninnsyni denkommunaleforvaltning.Kommunenharen
generellaktiv informasjonsplikt.Kommunensansatteskalalltid gi korrekteogtilstrekkelige
opplysningertil innbyggere,organisasjoner,selskaperogandremyndigheter.

9. Ansattesytringsfrihet ogrett til å varsle

Ansattei Inderøykommunekangi faktaopplysningerom egetarbeidsområde.Somalleandre
borgerekankommunensmedarbeideredelta i samfunnsdebattenoguttale segpåegnevegne.
Kritikkverdigeforhold i envirksomhetbør tasopp,slikat forholdenekanbedres.Varslingbørskje
internt, menansattekanvarsleoffentlig når dette er formålstjenlig.

10. Lederansvar

Lederei Inderøykommuneskalbyggepåenorganisasjonskulturbasertpååpenhet,ogsomivaretar
kommunensverdigrunnlagogetiskeregler.Lederepåallenivåerskalgjennomgådeetiskereglene
medsinemedarbeidereengangi året, ogvednyansettelse.Lederneskalpåseat alleansatte
undertegnerpåat de lestog forstått kommuneetiskeregler.

10.Personligansvar

Ansattei Inderøykommuneharet personligogselvstendigansvarfor å følgekommunensetiske
regler.Ansattemåta opptvilstilfeller i forhold til deetiskereglenemedsinnærmesteleder.

Kommunensansattehar rett til å nekteå følgepåleggsomer ulovligeellermedførerbruddpåde
etiskeregler.

Bruddpåde etiskereglenekani henholdtil personalreglementetmedførekonsekvenserfor
arbeidsforholdet.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2011/1217-1
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndasarbeidsutvalg 40/11 21.09.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy

EtableringavnyeNAVInderøy- lokal samarbeidsavtale

Prosjektledersforslagtil vedtak

Utkasttil lokalsamarbeidsavtalemellomstat ogkommunegodkjennes.Rådmannengis
fullmakt til å avtaleredaksjonelleendringer.

Rådmannengisfullmakt til å inngåhusleieavtaleogdriftsavtale.

Vedlegg
1 Forslagtil ny lokalsamarbeidsavtale

Bakgrunn
NavInderøyble etablerthøsten2008,ogi denforbindelseble det utarbeidettre avtalersom
regulerersamarbeidetmellomstat ogkommuneom drift avfellesNavkontor: Lokal
samarbeidsavtale,husleieavtaleogavtaleom drift avkontoret. Evalueringavsamarbeidetog
evt. justeringertasopp i partnerskapsmøtemellområdmannogFylkesdirektørsomskal
avholdes1 g.pr. år.

I forbindelsemedkommunesammenslåingener det nødvendigå inngånyeavtalerved
opprettelseavnytt fellesNavkontor for de to kommuneneInderøyogMosvik.
Arbeidetmedå etablerefellesNavkontor harvært organisertsomegetprosjekti
kommunesammenslåingsprosessen.Temaetsomhar værtdrøftet harværtøkonomi,
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bemanningogtjenestermedinn.Kommunesammenslåingafår storekonsekvenserfor Nav–
statligside,dadenfører til at sværtmangerutiner ogIKTsystemermåendres.Direktoretathar
organisertdette somet egetprosjektogFylkesleddeter kobletpå i arbeidet.Dette innebærer
ogsåat Navlokalvil få myeekstraarbeidhøsten2011for å forberedeogbistådirektoratet,slik
at ensikrerat innbyggernei de to kommunenefår sineutbetalingeri januar2012.

Vurdering
Detble 27.06.11avholdtmøte i partnerskapetfor NavInderøymedprosjektleder/rådmannog
Fylkesdirektør.I møteble det konkludertmedat det i forbindelsemedetableringavNavNye
Inderøyoverføresen 100%stillingtil kontoret. (60%fra stat og40%fra kommune).

Kommunaletjenestersomblir medinn i Navkontoret blir økonomisksosialhjelp,
kvalifiseringsprogrammetoggjeldsrådgivning. Prosjektlederer avdenoppfatningat en
samordningavHusbankenstjenestersomkommunenforvalter,vil gi bedrekvalitetpåvårt
tilbud til brukerneavtjenestene.Prosjektlederforeslårderfor at bostøtte,startlånog
boligtilskuddleggestil nytt Nav-kontor. EtableringavNavnyeInderøyfår ellersingen
innvirkningpåkostnadsfordelingsnøkkelmellomstat ogkommunevedr.drift avkontoret, som
er på2/3 stat og1/3 kommune.

Konklusjon
Detvises til prosjektledersforslagtil vedtak.
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Lokal Samarbeidsavtale
NAV Inderøy

Inderøy kommuneog NAV Nord-Trøndelag
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1. Parter

Avtalener inngåttmellomInderøykommuneog Arbeids- og velferdsetateni Nord-Trøndelag.
Avtalengjelderetableringog drift av felleslokalkontor.

2. Formål

Avtaleninngåsmedhjemmeli lov omarbeids- ogvelferdsforvaltningen,§ 14 og i lov 2009-12-
18 nr 131:Lov omsosialetjenesteri arbeids- ogvelferdsforvaltningen.
Formåletmedavtalener, i samsvarmedmålenei arbeids- og velferdsforvaltningslovenog i Lov
om sosialetjenesteri arbeids- ogvelferdsforvaltningen,rammeavtaleom arbeids- og
velferdsforvaltningmellomArbeids- og inkluderingsdepartementetog KS, i fellesskapå arbeide
for å få flere i arbeidogaktivitet og færrepåstønad.Videreat tjenesteneskalopplevessom
enklereog væretilpassetbrukerensbehovog atdetutviklesenhelhetligog effektiv arbeids- og
velferdsforvaltning.

NAV Inderøyskalarbeideetterarbeids- og velferdsforvaltningens visjon ”Vi gir mennesker
muligheter”.

Kommunenogstatener likeverdigsamarbeidspartnere.Partenevil aktivt bidratil å skapeet godt
arbeidsfellesskap.Sammenskalparteneskapeet velfungerendearbeids- og velferdskontorsom
fremstårsomenenhetfor brukerne.

3. Styring og ledelsei felleslokalkontor

Det felleslokalekontoreti Inderøyerenigeomfølgendeledermodell:
� Enhetligledelse(enfelleslederfor kommunaleogstatligetjenesteri kontoret)
� Lederkanværetilsatt etterstatligellerkommunaltregulativ
� LederavNAV Steinkjervil haett overordnetlederansvarfor statligeoppgaveri NAV

VerranogNAV Inderøy.

Det avholdesetterbehovkoordineringsmøtermellområdmanneni Inderøyog fylkesdirektørfor
Arbeids- og velferdsetateni Nord-Trøndelagfor å samordneoverordnedestyringssignalerfor
virksomhetenfra kommuneogstat.Somet utgangspunktavholdes1-2 møterperår. Det åpnes
for atslike møterkangjennomføressamleti INVEST.

I koordineringsmøtenevil detbl.a.væreviktig å fokuserepå:

� Samordningav planerfor virksomheten
� Drøftestrategiskevurderingermht.videreutviklingavkontoret
� Drøfteforslagtil fellesmål,prioriteringerog fellesdriftsbudsjett
� Avklarespesiellelokaleutfordringerogsatsingsområder
� Avklare forventningertil ogdrøfteresultatmålfor dagligleder
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� Følgekontoretsutvikling medfokuspået godtarbeidsmiljø

Lederav NAV Inderøy:

� Har resultatansvari henholdtil delegertmyndighetfra statligogkommunalstyringslinje
� Harpersonalansvarfor alle medarbeiderevedNAV Inderøy
� Forholdersegtil etablerterapporteringssystem- ogrutineri bådestatligog kommunal

styringslinje

Styringssignalerogbeslutningerivaretasi henholdsviskommunalogstatligstyringslinjehvor
medbestemmelseskjerpåvanligmåte.

4. Tilsetting av leder ogmedarbeiderei det felles lokale kontoret

Tilsettingogmedbestemmelsei tilsettingsprosessenskalskjeetterstatligeller kommunalt
regulativ, avhengigavom lederskalværestatligellerkommunalttilsatt.Denpraktiske
gjennomføringenskalleggesopppåenslik måteat ensikrergodmedvirkning/innflytelsebådei
statogkommune.

Lederav tjenesteområdeeller rådmannener lederensnærmesteoverordnete,avhengigav hvor
lederener tilsatt.

De vilkår ledertilsettesetter,harikke betydningfor lederensreelleansvarelleratferdoverfor
verkenbrukerne,detilsatteellereierne.

LederressursvedNAV Inderøyerberegnettil 100% stilling.

Ved behovfor nytilsettingav medarbeidere,vurdererNAV lederkompetanseog resursbehovog
igangsetterprosessmedrekrutteringinnenforbudsjettmessigerammer.NAV ledervurdererom
tilsettingskalskjemedbakgrunni kommunaltellerstatligregulativmedbakgrunni de
stillingsressurserkommuneellerstatgikk inn medvedoppstartav NAV Inderøy. Ved endringeri
forhold til eksisterenderamme,bringesproblemstillingeninn for koordineringsgruppen.

5. Medbestemmelse/medvirkning

Medbestemmelse/medvirkningfor detilsatteveddetfelleslokalekontoretogderestillitsvalgte
utøves innenforrammenfor hovedavtalenfor kommunaltområdefor dekommunaltansattes
vedkommendeog innenforrammenavhovedavtalenfor statligområdefor destatsansattes
vedkommende.Forholdettil tillitsvalgteogverneombudstyresi henholdtil gjeldendeavtale- og
regelverkog følgerarbeidsgiveransvaret.

Partenevil leggetil rettefor hensiktsmessigesystemerfor medvirkningvedkontoret.
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6. Lokale mål– ogresultatkrav

Parteneutarbeiderårligevirksomhetsplanerfor detfelleslokalekontoretsomomhandlerbåde
sentralemål- og resultatkravfra statogkommune,samtlokalemål- og resultatkravsompartene
finnerhensiktsmessigfor detlokalekontoret.

Behovetfor styringsinformasjonfra Arbeids- ogvelferdsetatentil kommunedeleni felles
lokalkontor ivaretasgjennomå gi tilgangtil destatligestyringsinformasjonssystemene.
Styringsinformasjonfra kommunetil stativaretaesgjennomå gi tilgangtil dekommunale
styringssystemene.

7. Utføre oppgaverpå hverandresmyndighetsområder/Delegasjonav myndighet.

Alle ansattevedNAV Inderøy(fra statogkommune)kanutføreoppgaverinnenNAV kontorets
ansvarsområder,bådestatligeog kommunale.DersomNAV ledererkommunalttilsatt vil
han/hunbli delegertmyndigheti forhold til statligeogkommunaleoppgaversominngåri NAV
Inderøy. DersomNAV ledererstatligtilsatt,vil han/hundelegeresmyndigheti forhold til de
kommunaleogstatligetjenestersominngåri NAV Inderøy.

Nærmereangivelseav hvilke oppgaverdettegjeldervil fremgåavdelegasjonsvedtak.
Delegasjonsvedtakenekantil enhvertid endreseller trekkestilbake.

8. Tjenesteinnholdsominngår i det felleslokale kontoret

Kontoretharansvaretfor Arbeids- og velferdsetatenstjenesteri Inderøykommune. Dettegjelder
alle tjenesterunntatt de som leggesi spesialenheter, eller ivaretasav et annetkontor innen
tjenesteområdeINVEST.

Følgendekommunaletjenesterer lagt til Nav kontoret.(Viser til ny lov om sosialetjenesteri
NAV)

� Opplysning,rådogveiledning
� Økonomiskstønad
� Individuell plan
� Kvalifiseringsprogrammet
� Gjeldsrådgivninginkludertoffentlig forvaltning
� Bostøtte,startlånogboligtilskuddfra Husbanken

Alle ovennevntetjenesterskalbetjenesfra desammelokaler.
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I 2011erkvalifiseringsprogrammetetablerti alle NAV kontorog fylkesdirektørens
implementeringsansvarharopphørt.Fra2011erordningenfinansiertoverrammebevilgningtil
kommunene.

Beggeparterskalbidratil at NAV kontoreneharsterkfokuspåkvalifiseringsprogrammetog at
ordningenerenintegrertdel av NAVs generellefag- og oppfølgingsmetodikk.

Deter fylkesmannensomskalutformeog iverksettekompetanse-, utviklings- og
formidlingstiltakinnenfordesosialetjenester.NAV Nord-Trøndelagog fylkesmanneni Nord-
Trøndelagharet fellesansvarfor å sikreat kompetansetiltakoverforNAV kontoreneer
samordnet.

9. Samhandlingmed tilliggende kommunaleogstatlige tjenestersamtøvrige sentrale
samarbeidspartnere

Parteneerenigeom at detinngåssamarbeidsavtalemellomNAV Inderøyog følgendeaktører:
� Avtale medaktuellekommunaleenheter
� Aktuelle tilbydereav aktivitets- arbeidsmarkeds- ogrehabiliteringstiltak
� Videregåendeskoler/OT-tjenesten

Oversiktener ikke uttømmende.NAV-kontoretvil foretafortløpendevurderinger,og inngå
nødvendigesamarbeidsavtalermedbådeprivateog offentligeaktøreretterbehov.

Leder/ansattevedNAV kontoretkanbli bedtom deltagelsei kommunaltplan- og
utviklingsarbeidederNAV kontoreterennaturligsamarbeidspartner.(Eks.boligsosial
handlingsplan,rusmiddelplan,beredskapsplan)

10. Brukermedvirkning

Forå forbedretjenestekvaliteteni detfelleslokalekontoretog for å tilpassetjenestenetil
brukernesbehovskaldetoppretteset egetbrukerutvalg,somer sammensattav
brukerrepresentantersomgjenspeilerdeviktigstebrukergruppene.

Det forutsettesvidereat kontoretskalutøvebrukermedvirkningpåsystem- og individnivå i
henholdtil retningslinjerfra NAV samtgjeldenderegelverk.

11.Universell utforming

Beggeparterskalsikreatkravenetil universellutformingivaretas,jfr. Lov omarbeids- og
velferdsforvaltningen§ 13.
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Ved anskaffelseav nyelokalerskalkonkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonenstille de
nødvendigekrav til universellutforming.Når detgjelderarealdisponeringforholdermansegtil
derespektivereglerfor medbestemmelsei henholdsvisstatogkommune.

12.Kompetanseutvikling

Det skalårlig utarbeidesenfelleskompetanseplansomregulereroppgaverogansvar,herunder
økonomiskansvarfor kompetanseutvikling.

Parteneer enigeomat alle ansattevedkontoretskalhalikeverdigtilgangtil
kompetanseutviklingstiltak.

13.Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap

For å tilretteleggefor etenhetligsikkerhetsnivåvedalle landetsfelleslokalekontor,erdet
utarbeidetet egetoperasjonalisertsikkerhetsnormdokumentsomomhandlerpersonvern-,
informasjonssikkerhets- ogberedskapsområdet.Sikkerhetsnormdokumentetheter”Felles
sikkerhetsnormerfor Arbeids- ogvelferdsforvaltningen”.Dettematerialethar2 tilhørende
vedleggfor dokumentasjonav delokalevalgenesomgjøresav felleslokalt kontor,(seeget
vedlegg).

Skulledetvisesegatenav partenebringerstrengerekrav til sikkerheteninn i felleslokalt
kontoretenndetsomfølgeravdetanbefaltesikkerhetsnormdokumentet,mådenlokalelederen
sørgefor atdissekraveneblir tatthensyntil i detenkeltekontor.Parteneskali fellesskapsørge
for at innholdeti dokumentasjonendetaljeresogbeskrives

14. Informasjon/profil

Det skalutarbeidesfellesinformasjonsstrategi.
Nårdetgjeldergrafiskprofil skalNAV Inderøyforholdesegtil sentraleføringerderdette
eksisterer.

15.Drift /kostnadsprinsipp

Kommuneogstatsvarerfor sin andelav fellesdriftsutgifteri forhold til antallårsverksom
parteneer representertmedi detfelleslokalekontoret.

Kostnadertil lønnfor avsattressursfor NAV lederInderøydelesmellomavtalepartenei tråd
medovennevntekostnadsprinsipp.
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Drifts- ogkostnadsprisnippeneomtalesnærmerei egendrifts- og husleieavtale,somskalinngås
innenåpningav kontoret.Særskiltetjenestersomikke dekkesav denneavtale,avtalesog
faktureressærskilt.

16.Prinsipper for tvisteløsningved lokal uenighet.

Parteneer enigeomå søkeå løseallekonflikter om inngåelseog fortolkningav denneavtalen
gjennomdialogmellompartenelokalt. Skulledetteikke føreframvil parteneløsetvisteni
samsvarmedforskrift om nemndbaserttvisteløsning.

17.Revisjon

Parteneer enigeomat revisjonav NAV-kontoretivaretasi henholdtil gjeldenderutinerfor
revisjoni Arbeids- og Velferdsetatenog i Inderøykommune.

18.Avtaleperiode

Avtalengjelderfra ogmed01.01.12, ogskalevalueresminimumhvert2. kalenderår.

Sted/Dato

………………………………………..

---------------------------------------------------- ---------------------------------------
JonArve Hollekim VegardRydning
Prosjektleder1756Inderøykommune FylkesdirektørNAV Nord-Trøndelag
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2010/1328-68
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndasarbeidsutvalg 41/11 21.09.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy

Medlemskapi Landssammenslutningav vassdragskommuner(LVK)

Prosjektledersforslagtil vedtak:

1756Inderøykommunesøkermedlemsskapi LandssammenslutningavVassdragskommuner
fra 01.01.2012.

Bakgrunn
1723Mosviker medlemi LandssammenslutningavVassdragskommuner(LVK).LVKer enad-
hocorganisasjonuten fastansatte.Organisasjonener byggetoppmedet landsmøte,
landsstyre,arbeidsutvalgogsekretariat.LVKgir fagligogjuridiskbistandi spørsmålom
nyutbygging,opprusting/utvidelseaveksisterendeverk,hjemfall,revisjonavvilkår,skatte- og
avgiftsspørsmål,konsesjonskraftogkraftomsetning.LVKavgirhøringsuttalelserpåvegneav
medlemskommunene, oger medlemskommunenestalerøroverformyndigheter ogmedia.
Organisasjonenhar173kommunersommedlemmer.
Kommunenesårligekontingenttil LVKfastsettestil enprosentandelavet beregningsgrunnlag
fastsatttil denenkeltemedlemskommuneskonsesjonsavgift+naturressursskatt.Mosvik
betaleri 2011kr. 6500,- i medlemsavgift.
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Vurdering
Kommunensinntekter fra Mosvikkraftverkbestårblant annetavkonsesjonskraft,
konsesjonsavgiftognaturressursskatt.Disseinntekteneer såledesavhengigeavdet regelverk
sommyndighetenetil enhvertid vedtar.Det er i forbindelsemedlovendringerviktigå haLVK
somet profesjoneltogsamstemttalerørpåvegneavmedlemskommunene.Prosjektleder
foreslårat

Konklusjon
Mosviksitt medlemskapi LVKvidereføresi ny kommunefra 01.01.2012.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2011/1335-1
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndasarbeidsutvalg 42/11 21.09.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy

Forslagtil forskrift for adressetildelingogadresseforvaltningi 1756Inderøy–
utleggingtil offentlig ettersyn

Prosjektledersforslagtil vedtak
Forslagtil forskrift for adressetildelingogadresseforvaltningi 1756Inderøy,jfr. vedlegg1,
leggesut til offentligettersynjf. forvaltningslovenskap.VII.

Vedlegg
1 Forslagtil forskrift for adressetildelingogadresseforvaltningi 1756Inderøy

Bakgrunn

1729Inderøyvar tidlig ute medadresseringavvegeroggater,ogharen godkjentforskrift om
adressetildelingfra 1997.I 1723Mosvikstartet prosessenmedadresseringi 2009,og
forskriftenble vedtatt i mai2010.Tildelingavvegnavnble vedtatt avformannskapeti Mosvik
01.06.11.
Gjennomkongeligresolusjonav5.november2010om sammenslåingavkommunene,harny
kommunefått frist til 01.07.2012til å samordneforskrifterpådeulikeområder.Forskrifterskal
leggesut til offentligettersynogkommunestyretvil vedtaendeligforskrift.

Vurdering
Forslagtil forskrift for adressetildelingogadresseforvaltning,har forsøktå ivaretadet bestefra
beggedegamleforskriftene.
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I § 1 foreslåsat oppmålingsmyndigheten er kommunensadressemyndighet,og i § 2 foreslåsat
et egetutvalg, «Utvalgfor lokalestedsnavn»,er kommunensnavnemyndighet.Reglerfor
fastsettingavnavnpåvegeroggaterer forholdsvisdetaljert beskreveti § 4. Prosjektlederhar
vurdert det slikat politikkenvedtildelingavadresser, liggeri forskriften.Prosjektledergårinn
for at de lokalemuseums-/historielagkanforeslåtre personertil utvalget.Kommunestyret
foretar det formellevalgetavmedlemmene,mensrådmannenutpekerto personerfra
administrasjonen.

Konklusjon
Detvisestil prosjektledersforslagtil vedtak.
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Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning,1756Inderøy
kommune, Nord-Trøndelag

Hjemmel:Fastsattav Inderøykommunestyre**.**.20** medhjemmeli lov 17. juni 2005nr. 101om
eigedomsregistrering(matrikkelloven)§ 21 ogMatrikkelforskriftenav 26.juni2009,kap.12. Jfr. ogsåplan- og
bygningslovenav14. juni 1985nr. 77§ 105,samtlov omstadnamnav 18.mai1990nr. 11.

Kommunensmyndighetetterlovenog forskriftener delegertfrå kommunestyrettil formannskap,utval eller
administrasjonmedhjemmeli Kommunelovenav25.sept.1992§ 8 nr. 3, § 10nr. 5 og§ 23nr. 4.

§ 1. ADRESSEMYNDIGHET

Oppmålingsmyndighetenerkommunensadressemyndighet.Adressemyndighetener ansvarlig
for adresseforvaltningeni kommunenogskaladresserei henholdtil lov om
eigedomsregistrering(matrikkelloven) og tilhørendeforskrifter,samtsaksforberedendearbeid
knyttettil navnsettingog skrivemåteav stedsnavn/adressenavnetterreglenei lov om
stadnamn.Oppmålingsmyndighetentildeler ogsåadressetilleggsnavn.

§ 2. NAVNEMYNDIGHET

“Utvalg for lokalestedsnavn”(ULS) ernavnemyndighetog haransvarfor navnsettingog gjør
vedtakavskrivemåtenav steds-/ og adressenavnetterreglenei lov omstadnamn.

ULS oppnevnesav kommunestyretog bestårav følgendemedlemmer;

� 1 personm/varaforeslåttav Mosvik historielag
� 2 personerm/varaforeslåttav Inderøymuseums- og historielag
� 2 personerfra adm.sområdmannenutpeker(ener ogsåsekretær)

Navnemyndigheteneransvarligfor å gi uttalelsepåkommunensvegneom skrivemåtenav
steds/adressenavnsomkommunenikke harvedtaksrettfor.

§ 3. ADRESSEPARSELLERING – UTTALELSE VEGNAVNFORSLAG

Ved innføringog suppleringav veiadressersålageradressemyndighetenenoversiktoverde
enkelteadresseparsellenemedangittstart- og endepunkt.Områdeadresseringbrukesi
områderutenklart vegsystem.

Adressemyndighetenavgjørnårdeterbehovfor nyeadresseparseller, alle riks-, fylkes- og
kommunalevegerskalhaegneadresser.Andrevegerbørtildelesadressenavnnårdetermin.
7 stk “adresserbareobjekter”(boliger,hytter,større“plasser”etc.sombørhaadresse).Veier i
nyereguleringsplanertildelesveinavnsåsnartsommulig.

Derveierkrysserkommunegrenserogdetikke er et naturligskille, for eks. veikryss,bru eller
lignende,såskalveiparsellenehasammenavni beggekommuneneoghafortløpende
adressenummerering.Unntakherkanværeriksveg(tidligereE6).

Navnemyndighetenbestemmernavnog skrivemåtefor deenkelteadresseparseller. Aktuelle
lag, foreningerogprivatpersoneri kommunenskalgis anledningtil åkommemedforslagtil
navn.Krysserveierkommunegrensersåskalnabokommunehaanledningtil åkommemed
uttalelse.

§ 4. REGLER FOR VALG AV ADRESSENAVN

Ved valgav adressenavn skalfølgendei størstmulig gradleggestil grunn;
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a. Følgereglenei stadnamnlova
b. Byggepålokal navnetradisjon
c. Passetil stedet
d. Navnenebørvariere
e. Værelett å skriveog uttale– unngånavn medtilnærmetlik skrivemåteoguttale
f. Navnmåikke virke støtendeellerkomisk
g. Navnpånålevendepersonerskalikke brukes,navnpåavdødepersonerskalbare

brukeskunnårdetersærligegrunnerfor dette
h. Brukeendingenveg
i. I størstmulig gradunngålike navni nabokommuner/ samme“utrykningsområder”
j. Ikke bruke“firma” -navnellernavnsomSkolevegen,Gammelvegen,Kirkevegenevt.

andrenavnsomkan“finnesoveralt”

§ 5. REGLER FOR TILDELING AV ADRESSENUMMER (HUSNUMMER)

Nummereringstarterfra kommunesenteretogstigerutovermotkommunegrensa.Ligger
vegenikke i tilknytning til kommunesenteretstarternummereringeni denendenavvegen
somernaturligsettfra kommunesenteret.

Utenfortettbygdstrøkskaldetnummereresetteravstandsprinsippet,detvil si nytt nummer
for hver10m regnetfra vegensdefinertestartpunkt.I tettbygdestrøkkanfortløpende
nummereringforetasevt. i kombinasjonmedavstandsprinsippet.

Adressenummertildelesmedlike nummer(partall)påvenstresideogulike nummer
(oddetall) påhøyresideregnetfra vegensdefinertestartpunkt.

I områdermedområdeadresseringsåtildelesadressenummerfortløpende.

§ 6. REGLER FOR SKILTING

Adressenummerskiltskalsettesoppsåsnartsområdetteratnødvendigadressevedtaker fattet
ellernårberørtebyggog tiltak tasi bruk.

Sammemyndighetsomharansvarfor oppsettingav skilt etterMatrikkelforskriftens§ 57,har
ogsåansvaretfor vedlikeholdav slike skilt, herunderatskilteneholdessynlig medhensyntil
vegetasjonog andresikthinder.

Adressenummerskiltskalplasserespåenmåtesomtydeligangir hvilkenbygning/eiendomde
knyttersegtil ogalltid væreplassertslik at deer lett synlig fra vei. Skilteneskalværeheleog
rene,medtydeligetall og evt.bokstav.Skiltet børogsåværelesbarti mørket.Er detvanskelig
å seskilt fra vegenskalet nummerskiltogsåsettesoppvedinnkjørselen,fortrinnsvistil høyre
for innkjørselen.

Adressenavnskiltskalværeskilt nr. 729i StatensVegvesensskiltnormal.

Adressenummerskiltog kvartalsskilt/henvisningsskiltskalværeavaluminiumellerannet
rustfritt og holdbartmateriale.Skilteneskalhasvartetall og evt.bokstavsamtsvartkantbord
påhvit ellergråreflekterendebunn.

Størrelsenpåskilteneskalværei samsvarmedskiltveilederengitt i adresseveilederenutgitt
av Statenskartverk.

Adressemyndighetenskal førekontroll medatovenståendereglerblir fulgt oggi de
nødvendigepålegg.
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§ 7. IKRAFTTREDEN

Forskriftentrer i kraft nårdeer vedtattav kommunestyretog lovlig kunngjort.

Forskriftenerstattertidligerevedtatteforskrifter i 1729Inderøyog 1723Mosvik.
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Inderøy
kommune

Mosvik
kommune

Arkivsak.Nr.:
2010/1328-69
Saksbehandler:
ArnfinnTangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndasarbeidsutvalg 43/11 21.09.2011

FellesnemndakommunesammenslåingMosvik- Inderøy

Servicekontori Mosvik

Prosjektledersforslagtil vedtak

Servicekontori Mosvikflyttes fra 1.januar2012til Mosvikskole.

Oppgavenevil i hovedsakbeståi veiledningtil personersomsøkerkommunaleenheteri ny
kommune.

Prosjektlederfår fullmakt til å avklareåpningstideroginformasjonsoppleggtil publikum.

Bakgrunn

I intensjonsplanenvedtatt avbeggekommunestyreri mars/april2010, er servicekontori
Mosviken avde tjenesteenhetenesomskalbeholdesi ny kommune.

Servicekontoreti Mosvikbetjeneri dagkommunalehenvendelserviatelefonogbesøk,samt
har avtalermedstatligeetater som NAV,skatteetatog lensmannom leveringavtjenestertil
innbyggerne.
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Avkommunaletjenesterkannevnesat innbyggernehar kunnetbetalekommunaleregninger
påservicekontoret.Servicekontoretharogsåvært redaktørogutgiveravinformasjonsavisen
Mosvikorientering.

Servicekontoretkommunehuseti Mosvikvil værei normaldrift – dogmednoemindre
bemanningenni dag- ut 2011.Deter nødvendigå ta stillingtil lokaliteteroginnholdi
servicekontorfunksjonenfra 01.01.2012.

Fra01.01.2012etableresnyeNAVInderøyuten lokaltilstedeværelsei Mosvik.Lensmanneni
LeksvikogMosvikhar alleredesagtopp avtalenmedMosvikkommune.Skatteetatens
tjenesterer stort sett levertgjennompublikums-pcplasserti servicetorget.Detblir således
ingenstatligeetater medtilstedeværelsei Mosvikfra 01.01.2012.

Vurdering

Prosjektlederleggertil grunnat intensjonsplanensmålharværtå sikreen minimums
kommunalservicekontorfunksjoni Mosvik.

Jegleggertil grunnat intensjonsplanenikkeforutsetter lokaliseringtil dagenskommunehus,
menat lokaliseringenmåværeknyttet naturligtil noenavde etablertekommunalefunksjoner.

Det leggesvideretil grunnat innholdsintensjonen– somikkeer presistdefinert – leggertil
grunnat de mestpublikumsrettedetjenesteri dagensservicetorgi Mosviksøkesvidereført.

Forutsetningerer videre:

- Servicekontoretpå rådhuseti Inderøyvil naturligværesentralbordfor heledennye
kommunen.(I enovergangsperiodevil telefonnummertil sentralbordi Mosvikbli
viderekoblettil Inderøy.)Detvil selvsagtværemuligå knytte ensentralbordfunksjontil
et servicekontori Mosvik,menfordyrende, kompliserendeoglite bærekraftig.

- Kommunalefagenheterknyttestil InderøyRådhus.Størrefagmiljøerer et avmotivene
for kommunesammenslåingen.Deter muligå tenkesegkontordagervedet
servicekontori Mosvik,mendet vil uvilkårligvirkefordyrendeogkompliserende.Detvil
daværemerhensiktsmessigå gjøreavtalermedbrukereom møtervedservicekontoret
i Mosvikhvisdette er ønskelig.

- Kontantebetalingstjenestervil naturligkunneløsesi Grongssparebanksomholdertil i
kommunehusetslokaler.

Naturligegjenståendeoppgaverfor et servicekontorvil derfor i hovedsakbeståi veiledningtil
personersomsøkerkommunaleenheterogtjenester,samteventueltvidereføringavet
kopieringstilbudtil privatpersoneroglag- ogorganisasjoner.

Deter uformelt vurdert alternativeplasseringer; Mosviksykeheim,Mosvikskoleog
frivilligsentralen.Mosvikskoleer vurdert somdet bestealternativetut fra nærhettil aktuelle
brukergrupperavskole,barnehage,bibliotek, idrettshallogsvømmebasseng.
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SekretærfunksjonenpåMosvikskoleer allerederedusertfra 100%til 40%stilling.Biblioteket
har åpent2 dagerhverukei lokalervedMosvikskole.

Prosjektlederforeslårat servicefunksjoner i Mosviklokaliserestil Mosvikskoleog løses
gjennomet samarbeidmellomskoleogbibliotekfra 01.01.12ogut 2012.Det leggesopp til en
åpningstid3 – 4 dagerpr. ukeoginnenforde tilstedeværenderessursersomskoleogbibliotek
harpr. dato.

Prosjektledervil finne løsningerpådet praktiskeangåendeåpningstideroginformasjontil
publikum.

Nårdet blir utbyggingavMosvikskoleog skolenmidlertidigflyttes til andrelokaler,er det
naturligat servicefunksjonenfølgermedpå flyttelasset.

Denforeslåtteløsningenevalueresi løpetavhøsten2012.

Konklusjon

Servicekontoreti Mosviketableresfra 1.januar2012påMosvikskoleogfunksjonenløses
gjennomet samarbeidmellomskoleogbibliotekut 2012.
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