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Saker til behandling 

PS 38/11 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.  
 
 

 

 



Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011 

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 39/11 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. 
 



 

 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011 

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

 

PS 40/11 Lokal samarbeidsavtale mellom 1756 Inderøy og NAV Nord-Trøndelag 

Prosjektleders forslag til vedtak 

 
Utkast til lokal samarbeidsavtale mellom stat og kommune godkjennes. Rådmannen gis 
fullmakt til å avtale redaksjonelle endringer. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå husleieavtale og driftsavtale. 
 
 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011: 

Utkast til lokal samarbeidsavtale mellom stat og kommune godkjennes. Rådmannen gis 
fullmakt til å avtale redaksjonelle endringer. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå husleieavtale og driftsavtale. 
 

 

PS 41/11 Medlemskap i Landssammenslutning av vassdragskommuner 

Prosjektleders forslag til vedtak: 

 

1756 Inderøy kommune søker medlemsskap i Landssammenslutning av Vassdragskommuner 
fra 01.01.2012. 



 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011 

1756 Inderøy kommune søker medlemskap i Landssammenslutning av Vassdragskommuner fra 
01.01.2012. 
 

 

PS 42/11 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i 1756 Inderøy 

Prosjektleders forslag til vedtak 

Forslag til forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i 1756 Inderøy, jfr. vedlegg 1, 
legges ut til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens kap. VII. 
 

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011 

Forslag til forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i 1756 Inderøy, jfr. vedlegg 1, 
legges ut til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens kap. VII. 
 

 

PS 43/11 Servicekontor i Mosvik 

Prosjektleders forslag til vedtak 

 
Servicekontor i Mosvik flyttes fra 1.januar 2012 til Mosvik skole.  
 
Oppgavene vil i hovedsak bestå i veiledning til personer som søker kommunale enheter i ny 
kommune. 
 
Prosjektleder får fullmakt til å avklare åpningstider og informasjonsopplegg til publikum.  
 
 



Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011  

 

Avstemming: 

Enstemmig. 
 

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 21.09.2011 

Servicekontor i Mosvik flyttes fra 1.januar 2012 til Mosvik skole.  
 
Oppgavene vil i hovedsak bestå i veiledning til personer som søker kommunale enheter i ny 
kommune. 
 
Prosjektleder får fullmakt til å avklare åpningstider og informasjonsopplegg til publikum.  
 

 

 


