
 

Inderøy kommune  

 
Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg 

Møtested: 1. etg. ved kantine, Inderøy Rådhus 

Dato: 20.09.2011 

Tidspunkt: 14:00  -  14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP 
Nanna M. Dyrendal  Rakel Tangstad  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Rep. Navn Rep. 

Carl Ivar von Køppen SP Signar Tormod Berger AP 
    

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Rep. 

  
 

Merknader 

 
 

Dessuten møtte: 

Navn  

Lars Daling Kommunalsjef 
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i 
møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ole Tronstad Ida Stuberg  Rakel Tangstad 
 
______________________ 
Nanna Dyrendal 



 
 

 

Sakliste 

Utvalgs- 

saksnr Innhold 

Untatt 

off. 

 Saker til behandling  

PS 3/11 Reglement for 1756 Inderøy - formannskap og hovedutvalg 
med flere 

 

PS 4/11 1756 Inderøy kommune - etiske retningslinjer  

 

 

  



Saker til behandling 

PS 3/11 Reglement for 1756 Inderøy - formannskap og hovedutvalg med flere 

Prosjektleders forslag til vedtak 

 

Oversikt over medlemmer til styrer, råd og utvalg (vedlegg 1) tas til etterretning og brukes som 
grunnlag for valg til styrer råd og utvalg i 1756 Inderøy med følgende unntak:  
 
Organisering og representasjon i klageutvalget, museums- og bygdeboknemnd i Mosvik og valg 
av revisjon og sekretariat, tas opp som egne saker i nytt kommunestyre. 
 
Reglementer for formannskapet, hovedutvalgene Folk og Natur, administrasjonsutvalget og 
arbeidsmiljøutvalget vedtas som vist i vedlegg 2-6.  
 
Reglement for arbeidsmiljøutvalget, 2.avsnitt, første setning ang. arbeidsgiverrepresentanter 
skal lyde: 
 
 

Behandling i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 20.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 

 

Uttalelse i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 20.09.2011: 

Oversikt over medlemmer til styrer, råd og utvalg (vedlegg 1) tas til etterretning og brukes som 
grunnlag for valg til styrer råd og utvalg i 1756 Inderøy med følgende unntak:  
 
Organisering og representasjon i klageutvalget, museums- og bygdeboknemnd i Mosvik og valg 
av revisjon og sekretariat, tas opp som egne saker i nytt kommunestyre. 
 
Reglementer for formannskapet, hovedutvalgene Folk og Natur, administrasjonsutvalget og 
arbeidsmiljøutvalget vedtas som vist i vedlegg 2-6.  
 
Reglement for arbeidsmiljøutvalget, 2.avsnitt, første setning ang. arbeidsgiverrepresentanter 
skal lyde: 
Inderøy kommunes arbeidsmiljøutvalg består av 6 representanter med varamedlemmer - 3 
representanter fra arbeidsgiversiden og 2 representanter utpekt av arbeidstaker-
organisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter bestemmelser fastsatt i Hovedavtalen. 
I tillegg møter hovedverneombudet som fast medlem.  
 
 

 

 



PS 4/11 1756 Inderøy kommune - etiske retningslinjer 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

 
Vedlagte utkast til etiske retningslinjer legges til grunn for videre bearbeiding og forankring 
med sikte på endelig behandling i kommunestyret i desember. 
  
 

Behandling i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 20.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 

 

Uttalelse i Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 20.09.2011: 

Vedlagte utkast til etiske retningslinjer legges til grunn for videre bearbeiding og forankring 
med sikte på endelig behandling i kommunestyret i desember. 
 

 

 

 


