Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnda Nye Namsos

Møtested: Rian, Namdalshagen
Dato:
06.04.2018
Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Steinar Lyngstad
Baard S. Kristiansen
Per Olav Mork
Rune Wik
Arne Bratberg
Geir Olav Knappe
Olav Skaret
Bjørn Dag Derås
Arnhild Holstad
Lisa Therese Gamst Aglen
Kristine Altin

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
ND
FO
NA
FO
ND
NA
NA
ND
NA
NA
ND

Forfall:
Navn
Kjersti Tommelstad
Trygve Sandvik
Gunn Aina Holvik

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
NA
FO
NA

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Sissel Merethe Thorsen
Frode Båtnes

Møtte for
Trygve Sandvik
Kjersti Tommelstad

Representerer
FO
NA

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Tor Brenne
Administrasjonssjef Midtre-Namdal Samkommune
Rønnaug Aaring
Rådmann Fosnes kommune
Kjell Einvik
Rådmann Namdalseid kommune
Ketil Sørvig
Rådmann Namsos kommune
Inge Ryan
Prosjektleder Nye Namsos
I tillegg møtte Bjørnar Smines fra Nærøy kommune for Lund krets.
Merknader
Namsos fotball ble forhindret fra å møte, så orientering fra dem utgikk.
Ingen merknader til saklista.

Underskrift:
Jeg bekrefter med min underskrift at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Hanne Marthe Breivik/sign/
Sekretær

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 9/18

Planprogram for kommuneplanens arealdel - Namsos
kommune 2020-2032

PS 10/18

Årsmelding 2017 Nye Namsos

PS 11/18

Delegasjon fra Fellesnemnda til prosjektleder
Orienteringer;
- Idretten og frivilligheten v/Trude Modell, NIL
Fotball
- Orienteringer fra prosjektleder

Lukket

PS 9/18 Planprogram for kommuneplanens arealdel - Namsos
kommune 2020-2032
Prosjektleders innstilling
Forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032,
som vedlagt, vedtas som grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-13. Utarbeiding av planprogram.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes
(47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 06.04.2018
Votering; Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt av Fellesnemnda.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 06.04.2018
Forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032,
som vedlagt, vedtas som grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel.
Hjemmel for vedtaket er:
Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-13. Utarbeiding av planprogram.
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda, vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i Fosnes
(47/19), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17).

PS 10/18 Årsmelding 2017 Nye Namsos
Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda tar årsmelding 2017 Nye Namsos til etterretning.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes, Namdalseid og Namsos
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 06.04.2018
Votering: Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.
Prosjektleder orienterte om mulig budsjettendring i løpet av året i forbindelse med eksterne
ansettelser av kommunalsjefer.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 06.04.2018
Fellesnemnda tar årsmelding 2017 Nye Namsos til etterretning.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes, Namdalseid og Namsos

PS 11/18 Delegasjon fra Fellesnemnda til prosjektleder
Prosjektleders innstilling
Delegering til prosjektleder
1) Prosjektleder innstiller i alle saker til Fellesnemnda. Prosjektleder har ansvar for at saker
som legges fram er forsvarlig utredet, og har ansvar for at vedtak blir iverksatt.
2) Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og
sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye
kommunen.
3) Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta avgjørelser i saker
som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.
4) Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen Fellesnemndas budsjett i
samsvar med vedtatte prioriteringer. Prosjektleder har myndighet til å inngå kontrakter
for arbeid og leveranser også gjeldene lengre enn prosjektperioden.
5) Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. Overføringene
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og
regelverk for virksomhetsoverdragelse. For innplassering på lavere nivå kan
myndigheten delegeres til et lavere ledernivå.
6) Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra
dette er tilsetting av revisor. For tilsetting i nye stillinger på lavere nivå kan myndigheten
delegeres til et lavere ledernivå.

Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17)
Behandling i Fellesnemnda Nye Namsos - 06.04.2018
Votering: Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnda Nye Namsos - 06.04.2018
Delegering til prosjektleder
1) Prosjektleder innstiller i alle saker til Fellesnemnda. Prosjektleder har ansvar for at saker
som legges fram er forsvarlig utredet, og har ansvar for at vedtak blir iverksatt.
2) Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og
sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye
kommunen.
3) Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta avgjørelser i saker
som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.
4) Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen Fellesnemndas budsjett i
samsvar med vedtatte prioriteringer. Prosjektleder har myndighet til å inngå kontrakter
for arbeid og leveranser også gjeldene lengre enn prosjektperioden.

5) Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. Overføringene
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og
regelverk for virksomhetsoverdragelse. For innplassering på lavere nivå kan
myndigheten delegeres til et lavere ledernivå.
6) Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra
dette er tilsetting av revisor. For tilsetting i nye stillinger på lavere nivå kan myndigheten
delegeres til et lavere ledernivå.
Hjemmel for vedtaket er:
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda vedtatt 22.08.17 av kommunestyrene i
Fosnes (49/17), Namdalseid (PS 42/17) og Namsos (PS 53/17)

