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)

1. Formål
Fellesnemnda får som mandat å forberede kommunesammenslåingen, og sikre nødvendig
samordning mellom de tre kommunene og Midtre Namdal samkommune i perioden fra
oppnevnelse av felles kommunestyre til konstituerende møte er holdt av nyvalgt
kommunestyre. Intensjonsavtalen av 16. juni 2016 skal ligge til grunn for arbeidet.
2. Fellesnemndas sammensetning
Fellesnemnda består av 14 representanter. Representantene skal velges av og blant
kommunestyrene. Fosnes velger 3 representanter, Namdalseid velger 4 representanter og
Namsos velger 7 representanter. Nemnda velger selv leder og nestleder (jfr. Inndelingslova
§ 26 og intensjonsavtalens kap. 5).
3. Lund krets
Lund krets gis en observatørplass med talerett i fellesnemnda.
4. Møte og talerett
Rådmennene i Fosnes, Namdalseid og Namsos, samt administrasjonssjefen i MNS har møte
og talerett i fellesnemnda.
5. Fellesnemndas fullmakter
Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal Fellesnemnda
vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som
likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall. Nemndas
leder (møteleder) har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen
fram til konstituering av nytt kommunestyre i nye Namsos kommune. Herunder ligger ikke
styringen av den daglige driften i de tre kommunene fram til sammenslåingstidspunktet.
Dette innebærer at fellesnemnda
a. Gjennomgår og vurderer alle prinsipielle forhold ved sammenslåingsprosessen. Videre
kan fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye
kommunen med mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene.
Nemnda disponerer engangstilskudd, reformstøtte og ev andre tilskudd fra staten i
forbindelse med kommunesammenslåingen.
b. Kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.
c. Vedtar sentrale styringsdokument for prosessen som:








Nye Namsos – Styringsdokument for gjennomføring av kommunesammenslåing
Årlige budsjett for sammenslåingsprosjektet og langtidsbudsjett for fellesnemnd
og Nye Namsos.
Omstillingsdokument
Kommunikasjonsplan inkl. planer for kulturbygging og identitetsskapende tiltak
for ansatte og innbyggere
Gevinstrealiseringsplan
Eventuelt andre dokument som ansees nødvendig for ansvarlig styring av
prosessen

d. Vedtar politisk organisering under formannskap og hovedutvalg, herunder
partssammensatte utvalg, brukermedvirkning og samhandlingsarenaer med frivilligheten,
nærings- og samfunnsliv, jfr intensjonsavtalens kap 6.
e. Vedtar delegasjonsreglement fra kommunestyre til underliggende organ og til
administrasjonssjefen.
f. Vedtar reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for
kommunens politikere.
g. Tar avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye
kommunen.
h. Vedtar årsbudsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023 for Nye Namsos.
i. Gis informasjon om og gjennomfører drøfting av de tre kommunenes budsjett og
langtidsbudsjett.
j. Vedtar avgifter, gebyrer og egenbetalinger, samt standarder og reglement for Nye
Namsos.
k. Vedtar sektor og temaplaner for Nye Namsos herunder plan for samfunnssikkerhet og
beredskap og overordnet arbeidsgiverpolitisk plattform for Nye Namsos.
l. Ansetter revisor i den nye kommunen.
m. Gjennomfører grensejustering med Nærøy kommune for Lund krets
n. Igangsetter og leder kommuneplanprosessen
o. Følger opp konkrete samfunnsutviklingstiltak som
a. Jøa-brua
b. Bredbåndsprosjekt.
c. Eierskapsstrategi
6. Forholdet til kommunestyrene
Kommunene har i perioden frem til 1.januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål
som kan ha betydning for den nye kommunen skal først drøftes i fellesnemnda.
Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må
behandles i en eller flere kommunestyrer, har Fellesnemnda tilrådingsrett overfor

kommunestyrene. Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til handlingsprogram/økonomiplan, der
investeringer må vurderes spesielt.
7. Arbeidsutvalg
Fellesnemnda arbeidsutvalg består av ordførerne i de tre kommunene. AU får sine
arbeidsoppgaver av fellesnemnda og kan f.eks. brukes til sonderinger og utarbeidelse av
omforente forslag og strategier for fellesnemda.
8. Partssammensatt utvalg
PSU er nedsatt etter kommunelovens § 25 og skal ivareta medbestemmelsesordningen etter
lov og avtaleverk. PSU skal bestå av 7 medlemmer:
 Politisk representant som leder for PSU oppnevnt av fellesnemnda med personlig vara
 Tre politisk representanter oppnevnt av fellesnemnda med personlig vara.
 Tre tillitsvalgte oppnevnt av tillitsvalgtforum med personlig vara
PSU har følgende oppgaver
 PSU skal arbeide med hvordan de tillitsvalgte skal involveres på en god måte i
beslutninger og i prosessen.
 Uttale seg om overordnet personalpolitikk eller arbeidsgiverpolitikk (blant annet
omstillingsdokument)
 Uttale seg om overordnede personalstrategier
 Uttale seg om arbeidsreglement
 Uttale seg om personalpolitiske retningslinjer
Uttale seg om plansaker som omhandler det overordnede personalpolitiske området. Som
eksempel på plan- og strategisaker er overordnet IA-arbeid og HMS.
9. Delegering
Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i
enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.
10. Rollefordeling og ansvar i programorganisasjonen
Rollefordeling og ansvar i saksforberedelsene til fellesnemnd og i programorganisasjonen
framgår av styringsdokumentet for gjennomføring av kommunesammenslåingen.
11. Funksjonsperiode
Fellesnemnda konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder.
a. Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av kommunestyret i nye
Namsos kommune.
b. Lederen i fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til konstituerende
møte.
c. Leder av fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt.
12. Interkommunalt samarbeid
Fellesnemnda har fullmakt til å inngå nye avtaler om interkommunalt samarbeid på vegne av
Nye Namsos gjeldene fra 01.01.2020. Fellesnemnda kan initiere oppsigelser og
reforhandlinger av avtaler og initiere endringer i vedtekter, herunder også de økonomiske
forpliktelsene knyttet til avtalene.
Fellesnemnda kan fremme en tilrådning overfor kommunestyrene dersom det blir behov for å
gjøre endringer i interkommunale samarbeid før 01.01.2020.

