Nærøy kommune

Vikna kommune

FELLESNEMNDA

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Fellesnemnda
Kantina, Rørvik samfunnshus
18.06.2019
10:00 - 12:20

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Vikna kommune:
Amund Hellesø
Eva Helene Sydskjør
Barbro Langøien Gravseth
Sture Karlsen
Harald Holand
Merethe Kristin Lervåg
Bjørn Ola Holm
Eli Anne Krystad
Frode Kirkeby-Garstad
Kjartan Tørum
Ingunn Kjønsø
Espen Lauritzen
Nærøy kommune:
Steinar Aspli
Hallvard Arne Laugen
Adrian Barstad Aspli
Andreas Marø
Gunnar Eirik Volden
Wenche Finseth
Knut Henning Rosenvinge
Anne Laugen
Johannes Sandstad
Olav Wahl
Lars Fredrik Mørch

Funksjon

Representerer

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
FRP
SV
V
V
V
UPOL
SP
SP

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
KRF
H
AP

Ingunn Lauritzen Lysø
Mildrid Finnehaug
Torunn Neerland
Roy Angelo
Dag-Erik S Thomassen
Thor A. Sætran
Åge Husby

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Nærøy kommune:
Frode Setran
MEDL
Tove Anita Torstad
MEDL
Tom Roger Moen
MEDL
Rune Arstein
MEDL
Vikna kommune:
Thor Bugge Lanesskog
MEDL
Bjarne Livik
MEDL
Einar Bjørnsønn Overrein
MEDL
Terje Sørvik
MEDL
Dagfinn Eriksen
MEDL
Jane Williksen
MEDL
Ståle Valø
MEDL
Ole Morten Fjukstad
MEDL
Knut Arne Valø
MEDL
Willy Thorsen
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vikna kommune:
Linn Chatrin Mykletun
Einar Bjørnsønn Overrein
Jan Rune Sæbø
Terje Sørvik
Kjersti Hvalstad
Dagfinn Eriksen
Bjørg Storheil
Thor Bugge Lanesskog
May Linn Waagø
Willy Thorsen
Trude Vareide Giskås
Jane Williksen
Magny Blikø
Ståle Valø
Nærøy kommune:
Thomas Granli
Tove Anita Torstad
Per Ole Holm
Rune Arstein
Trond Sandnes
Tom Roger Moen
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Vikna kommune:
Roy H. Ottesen
rådmann
Dag Roar Opdal
rådgiver
Nærøy kommune:

AP
AP
AP
AP
UPOL
UPOL
FRP

Representerer
SV
AP
UPOL
H
KRF
UPOL
AP
AP
AP
V
V
V
V
FRP

Representerer
AP
AP
AP
AP
FRP
V
V
H
H
V

Helge Thorsen
Marit Pedersen
Håvard Hernes
Eva Kristin Fuglmo Nubdal
Nærøysund kommune:
Hege Sørlie
Morten Wengstad
Camilla Vågan
Andre:
Nina Møllevik

rådmann
helse- og sosialsjef
drifts- og utviklingssjef
formannskapssekretær
prosjektleder
kommunikasjonsrådgiver
Strategi- og samfunnssjef
tillitsvalgt Nærøy kommune

Det fremkom ingen merknader til innkalling.
Sakliste ble godkjent med følgende tilleggssak: PS 23/19.
Sakene ble behandlet i rekkefølge som satt opp i sakliste.
Orienteringer:
 Status kommunesammenslåing pr. medio juni 2019 v/prosjektleder Hege Sørlie
 Orientering ift. samfunnsplan og næring/bruk og ressurser v/strategi- og samfunnssjef
Camilla Vågan
 Orientering ifb. med sak PS 16/19 v/prosjektleder Hege Sørlie.
Permisjoner:
 Jan Rune Sæbø (Ap) møtte kl. 10.15, under orientering fra prosjektleder Hege Sørlie.
Sæbø var med på behandling av alle saker.

Underskrifter:

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold
Saker til behandling

PS 12/19

Referatsaker

RS 2/19

Fylkesmannen i Trøndelag - søknad om deltakelse i pilot for
programfinansiering 2020 - 2022 for Nærøysund kommune
Saker til behandling

PS 13/19

Ansettelsesreglement i Nærøysund kommune med virkning
01.01.2020

PS 14/19

Permisjonsreglement gjeldende fra 01.01.2020 i
Nærøysund kommune

PS 15/19

Namdal rehabilitering IKS - Fremtidig eierskapsstruktur,
organisering og betalingsmodell

PS 16/19

LINA - Samarbeidsavtaler mellom Nye Namsos og
Nærøysund kommune fra 01.01.2020 - Legevakt og
legevaktstelefon

PS 17/19

NAV Nærøysund - Inngåelse av vertskommunesamarbeid
med Bindal kommune

PS 18/19

NAV Nærøysund - Inngåelse av vertskommunesamarbeid
med Leka kommune

PS 19/19

Prosjektregnskap 2018 - engangskostnader
kommunesammenslåing nye Nærøysund kommune

PS 20/19

Nærøysund kommune - Sammenslåing av eldrerådene og
funksjonshemmedes råd i Vikna og Nærøy

PS 21/19

Reglement og godtgjøring av folkevalgte i Nærøysund
kommune

PS 22/19

Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund kirkelige fellesråd.
Søknad om tilleggsbevilgning.

PS 23/19

Organisering av rådmannsfunksjonen i Vikna og Nærøy
kommuner fra 1. september 2019.

Saker til behandling
PS 12/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:

Vedtak:

RS 2/19 Fylkesmannen i Trøndelag - søknad om deltakelse i pilot for programfinansiering
2020 - 2022 for Nærøysund kommune
Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Referatsakene tas til orientering.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Saker til behandling
PS 13/19 Ansettelsesreglement i Nærøysund kommune med virkning 01.01.2020
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Fellesnemda vedtar vedlagte Ansettelsesreglement for Nærøysund kommune med
virkning 01.01.2020.
Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg - 05.06.2019
Behandling:
Omforent forslag:
I pkt. 5 - 10 Ansettelse av personer i familiære eller andre nære relasjoner, endres første setning
til følgende:
I den grad det er mulig, bør en forsøke å unngå at personer i familie eller andre nære relasjoner
ansettes i overordnet/underordnet forhold til hverandre.
Prosjektleders forslag til vedtak, med omforent forslag til endring av pkt. 5 – 10, enstemmig
vedtatt.
Vedtak i partssammensatt utvalg:
Fellesnemda vedtar vedlagte Ansettelsesreglement for Nærøysund kommune med virkning
01.01.2020, med følgende endring i pkt. 5 – 10, første setning:
I den grad det er mulig, bør en forsøke å unngå at personer i familie eller andre nære
relasjoner ansettes i overordnet/underordnet forhold til hverandre.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Omforent forslag:
I pkt. 5 - 10 Ansettelse av personer i familiære eller andre nære relasjoner, endres første setning
til følgende:
I den grad det er mulig, bør en forsøke å unngå at personer i familie eller andre nære relasjoner
ansettes i overordnet/underordnet forhold til hverandre.
Prosjektleders forslag til vedtak, med omforent forslag til endring av pkt. 5 – 10, enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Fellesnemda vedtar vedlagte Ansettelsesreglement for Nærøysund kommune med virkning
01.01.2020, med følgende endring i pkt. 5 – 10, første setning:
I den grad det er mulig, bør en forsøke å unngå at personer i familie eller andre nære
relasjoner ansettes i overordnet/underordnet forhold til hverandre.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar vedlagte Ansettelsesreglement for Nærøysund kommune med virkning
01.01.2020, med følgende endring i pkt. 5 – 10, første setning:
I den grad det er mulig, bør en forsøke å unngå at personer i familie eller andre nære
relasjoner ansettes i overordnet/underordnet forhold til hverandre.

PS 14/19 Permisjonsreglement gjeldende fra 01.01.2020 i Nærøysund kommune
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Fellesnemda vedtar vedlagte Permisjonsreglement for Nærøysund kommune med
virkning 01.01.2020.

Saksprotokoll i Partssammensatt utvalg - 05.06.2019
Behandling:
Omforent forslag:
I pkt. 2.1 endres 1. setning til følgende:
For følge av barn, til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, til spesialister innen tannhelse og
helse- og sosialtjenester gis permisjon med delvis lønn, dvs. det foretas et lønnstrekk tilsvarende
det folketrygden gir som dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Forslag fra Utdanningsforbundet v/Mona Solsem:
I pkt. 4.1 Overgang til ny stilling endres 2. og 3. avsnitt til følgende:
Arbeidstaker som har vært fast tilsatt i Nærøysund kommune i minst 5 år sammenhengende
tjeneste, gis permisjon uten lønn i inntil 1 år ved overgang til ny fast stilling, vikariat eller
engasjement i/utenfor kommunen.

Arbeidstaker som har vært fast tilsatt i Nærøysund kommune i minst 5 år sammenhengende
tjeneste, gis permisjon uten lønn i inntil 1 år dersom private forhold tilsier det.
Avstemming:
 Ved avstemming over prosjektleders forslag til vedtak, ble prosjektleders vedtak enstemmig
vedtatt.
 Ved avstemming over omforent forslag til endring av første setning i pkt. 2.1, ble omforent
forslag til endring enstemmig vedtatt.
 Ved avstemming over forslag fra utdanningsforbundet om endring av 2. og 3. avsnitt i pkt.
4.1, falt forslaget med 2 stemmer for og 12 stemmer mot.
Vedtak i partssammensatt utvalg:
Fellesnemda vedtar vedlagte Permisjonsreglement for Nærøysund kommune med virkning
01.01.2020, med følgende endring i pkt. 2.1 – 1. setning:
For følge av barn, til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, til spesialister innen
tannhelse og helse- og sosialtjenester gis permisjon med delvis lønn, dvs. det foretas et
lønnstrekk tilsvarende det folketrygden gir som dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Omforent forslag:
I pkt. 2.1 endres 1. setning til følgende:
For følge av barn, til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, til spesialister innen tannhelse og
helse- og sosialtjenester gis permisjon med delvis lønn, dvs. det foretas et lønnstrekk tilsvarende
det folketrygden gir som dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Prosjektleders forslag til vedtak, med omforent forslag til endring i pkt. 2.1, 1. setning,
enstemmig vedtatt.
Vedtak i arbeidsutvalget:
Fellesnemda vedtar vedlagte Permisjonsreglement for Nærøysund kommune med virkning
01.01.2020, med følgende endring i pkt. 2.1 – 1. setning:
For følge av barn, til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, til spesialister innen
tannhelse og helse- og sosialtjenester gis permisjon med delvis lønn, dvs. det foretas et
lønnstrekk tilsvarende det folketrygden gir som dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Kjartan Tørum (uavhengig) fremmet følgende forslag:

Siste setning i pkt. 2.3: «Det forutsettes at vedkommende deltar fra en idrettsgren eller forbund
som er tilsluttet Norges Idrettsforbund» strykes.
Avstemming:
Kjartan Tørum sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar vedlagte Permisjonsreglement for Nærøysund kommune med
virkning 01.01.2020, med følgende endringer:
Pkt 2.1 – 1. setning:
For følge av barn, til og med kalenderåret barnet fyller 12 år, til spesialister innen
tannhelse og helse- og sosialtjenester gis permisjon med delvis lønn, dvs. det foretas et
lønnstrekk tilsvarende det folketrygden gir som dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Pkt 2.3
Siste setning: «Det forutsettes at vedkommende deltar fra en idrettsgren eller forbund som
er tilsluttet Norges Idrettsforbund» strykes.

PS 15/19 Namdal rehabilitering IKS - Fremtidig eierskapsstruktur, organisering og
betalingsmodell
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Fellesnemda i Nærøysund vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering
IKS fra 01.01. 2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at
Namsos kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte
kommuner nå har.
2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap
(IKS).
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes
ansvarsområde fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor
30 % av kostnadene deles likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i
forhold til innbyggertall. Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i
tilknytning til den årlige behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 18.06.2019
Behandling:
Prosjektleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fellesnemda i Nærøysund vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS
fra 01.01. 2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos

kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå
har.
2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS).
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde
fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene
deles likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall.
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fellesnemda i Nærøysund vedtar å videreføre eierskap i Namdal Rehabilitering IKS
fra 01.01. 2020 med samme antall andeler som tidligere. Dette innebærer at Namsos
kommune og Nærøysund kommune overtar andeler som sammenslåtte kommuner nå
har.
2. Det interkommunale samarbeidet videreføres som et interkommunalt selskap (IKS).
3. Det tilrås at finansieringen av rehabilitering innenfor kommunenes ansvarsområde
fordeles etter samme modell som for Namdal Regionråd hvor 30 % av kostnadene
deles likt mellom eierkommunene og 70 % beregnes i forhold til innbyggertall.
Representantskapet fatter vedtak om finansieringen i tilknytning til den årlige
behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan.

PS 16/19 LINA - Samarbeidsavtaler mellom Nye Namsos og Nærøysund kommune fra
01.01.2020 - Legevakt og legevaktstelefon
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Nærøysund kommune ønsker at dagens samarbeidsavtale med Midtre Namdal
samkommune og legevakt LINA og legevakttelefon mv. overføres til Nye Namsos
kommune fra 01.01.2020, men ber om forhandling på følgende punkter før ny avtale
inngås:
1. Vaktfritak for legevakt er et arbeidsgiveransvar og bør ligge til arbeidsgiver og
ikke til kommuneoverlegene i vertskommunene.
2. Bakvakt-formuleringen må kvalitetssikres, siden den både er endret og fordi det er
avdekket at dagens formulering ikke er utvetydig og må defineres tydelig.
3. Betaling både for legevakt og legevaktsentral bør følge normen i andre
namdalssamarbeid med 30 % likt og 70 % etter folketall.

4. Ny avtale må drøftes med Legeforeningen.
Samarbeidsutvalget (SU) for legevakt for Namdalen, bør skilles ut fra SU for legevakt
for Midtre Namdal, som da likestilles med SU for legevakt for hhv. Indre Namdal og
Ytre Namdal.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 18.06.2019
Behandling:
Prosjektleders forslag til vedtak enstemmig godkjent.
Vedtak:
Nærøysund kommune ønsker at dagens samarbeidsavtale med Midtre Namdal
samkommune og legevakt LINA og legevakttelefon mv. overføres til Nye Namsos
kommune fra 01.01.2020, men ber om forhandling på følgende punkter før ny avtale
inngås:
1. Vaktfritak for legevakt er et arbeidsgiveransvar og bør ligge til arbeidsgiver og ikke til
kommuneoverlegene i vertskommunene.
2. Bakvakt-formuleringen må kvalitetssikres, siden den både er endret og fordi det er
avdekket at dagens formulering ikke er utvetydig og må defineres tydelig.
3. Betaling både for legevakt og legevaktsentral bør følge normen i andre
namdalssamarbeid med 30 % likt og 70 % etter folketall.
4. Ny avtale må drøftes med Legeforeningen.
Samarbeidsutvalget (SU) for legevakt for Namdalen, bør skilles ut fra SU for legevakt for
Midtre Namdal, som da likestilles med SU for legevakt for hhv. Indre Namdal og Ytre
Namdal.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Prosjektleder Hege Sørlie orienterte om saken.
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Nærøysund kommune ønsker at dagens samarbeidsavtale med Midtre Namdal
samkommune og legevakt LINA og legevakttelefon mv. overføres til Nye Namsos
kommune fra 01.01.2020, men ber om forhandling på følgende punkter før ny avtale
inngås:
1. Vaktfritak for legevakt er et arbeidsgiveransvar og bør ligge til arbeidsgiver og ikke til
kommuneoverlegene i vertskommunene.
2. Bakvakt-formuleringen må kvalitetssikres, siden den både er endret og fordi det er
avdekket at dagens formulering ikke er utvetydig og må defineres tydelig.
3. Betaling både for legevakt og legevaktsentral bør følge normen i andre
namdalssamarbeid med 30 % likt og 70 % etter folketall.

4. Ny avtale må drøftes med Legeforeningen.
Samarbeidsutvalget (SU) for legevakt for Namdalen, bør skilles ut fra SU for legevakt for
Midtre Namdal, som da likestilles med SU for legevakt for hhv. Indre Namdal og Ytre
Namdal.

PS 17/19 NAV Nærøysund - Inngåelse av vertskommunesamarbeid med Bindal kommune
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Nærøysund kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Bindal kommune,
og etablerer et felles tjenesteområde for NAV i regionen. Rådmannen gis fullmakt
til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med vertskommuneavtalen.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 18.06.2019
Behandling:
Prosjektleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nærøysund kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Bindal kommune, og
etablerer et felles tjenesteområde for NAV i regionen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå
en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med vertskommuneavtalen.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nærøysund kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Bindal kommune, og
etablerer et felles tjenesteområde for NAV i regionen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå
en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med vertskommuneavtalen.

PS 18/19 NAV Nærøysund - Inngåelse av vertskommunesamarbeid med Leka kommune
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Nærøysund kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Leka kommune, og
etablerer et felles tjenesteområde for NAV i regionen. Rådmannen gis fullmakt til å
inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med vertskommuneavtalen.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 18.06.2019
Behandling:
Prosjektleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nærøysund kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Leka kommune, og
etablerer et felles tjenesteområde for NAV i regionen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå
en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med vertskommuneavtalen.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Nærøysund kommune inngår et vertskommunesamarbeid med Leka kommune, og
etablerer et felles tjenesteområde for NAV i regionen. Rådmannen gis fullmakt til å inngå
en egen avtale om utgiftsdekning i tråd med vertskommuneavtalen.

PS 19/19 Prosjektregnskap 2018 - engangskostnader kommunesammenslåing nye
Nærøysund kommune
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Det fremlagte prosjektregnskap 2018 for sammenslåing av Nærøy og Vikna
kommuner med noter godkjennes.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Prosjektleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i arbeidsutvalget:
Det fremlagte prosjektregnskap 2018 for sammenslåing av Nærøy og Vikna kommuner
med noter godkjennes.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det fremlagte prosjektregnskap 2018 for sammenslåing av Nærøy og Vikna kommuner
med noter godkjennes.

PS 20/19 Nærøysund kommune - Sammenslåing av eldrerådene og funksjonshemmedes
råd i Vikna og Nærøy
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:


Fellesnemnda for Nærøysund kommune vedtar sammenslåing av eldrerådene i
Nærøy og Vikna kommuner til et felles eldreråd med virkning fra 01.01.2020.



Fellesnemnda for Nærøysund kommune vedtar sammenslåing av råd for
likestilling av funksjonshemmede/funksjonshemmedes råd i Vikna og Nærøy
kommuner til et felles råd med virkning fra 01.01.2020.



Det utarbeides egne retningslinjer for rådene etter at Nærøysund
kommunestyre har vedtatt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår og
godtgjøring.



Eldrerådet og Råd for likestilling av funksjonshemmede behandler forslagene
til retningslinjer før de vedtas endelig av Nærøysund kommunestyre.

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Prosjektleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i arbeidsutvalget:


Fellesnemnda for Nærøysund kommune vedtar sammenslåing av eldrerådene i Nærøy
og Vikna kommuner til et felles eldreråd med virkning fra 01.01.2020.



Fellesnemnda for Nærøysund kommune vedtar sammenslåing av råd for likestilling av
funksjonshemmede/funksjonshemmedes råd i Vikna og Nærøy kommuner til et felles
råd med virkning fra 01.01.2020.



Det utarbeides egne retningslinjer for rådene etter at Nærøysund kommunestyre har
vedtatt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring.



Eldrerådet og Råd for likestilling av funksjonshemmede behandler forslagene til
retningslinjer før de vedtas endelig av Nærøysund kommunestyre.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak i arbeidsutvalget:


Fellesnemnda for Nærøysund kommune vedtar sammenslåing av eldrerådene i Nærøy
og Vikna kommuner til et felles eldreråd med virkning fra 01.01.2020.



Fellesnemnda for Nærøysund kommune vedtar sammenslåing av råd for likestilling av
funksjonshemmede/funksjonshemmedes råd i Vikna og Nærøy kommuner til et felles
råd med virkning fra 01.01.2020.



Det utarbeides egne retningslinjer for rådene etter at Nærøysund kommunestyre har
vedtatt reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring.



Eldrerådet og Råd for likestilling av funksjonshemmede behandler forslagene til
retningslinjer før de vedtas endelig av Nærøysund kommunestyre.

PS 21/19 Reglement og godtgjøring av folkevalgte i Nærøysund kommune
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Prosjektleder fremmer ingen egen innstilling, men viser til vedlagt anbefalt
reglement for Nærøysund kommune fra arbeidsgruppen.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Omforent forslag:
I pkt. 10 Godtgjørelse etter avsluttet oppnevningsperiode, endres første avsnitt til følgende:
Representanter som er aktivt arbeidssøkende, og som ved valgperioden utløp har politiske verv
på 50 % eller mer av hel stilling, tilstås å beholde den faste godtgjøringen i inntil 3 måneder.
For de som har en jobb å gå til ved valgperiodens utløp, tilstås å beholde den faste godtgjøringen
i inntil 1,5 måned.
Ettergodtgjøringen skal avkortes mot eventuelle øvrige arbeidsinntekter.
Utkast, datert 28.05.2019, til reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår til folkevalgte i
Nærøysund kommune, med omforent forslag til endring i pkt. 10, enstemmig vedtatt.
Vedtak i arbeidsutvalget:
Utkast, datert 28.05.2019, til reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår til folkevalgte i
Nærøysund kommune, godkjennes med følgende endring i pkt. 10:

Representanter som er aktivt arbeidssøkende, og som ved valgperioden utløp har politiske
verv på 50 % eller mer av hel stilling, tilstås å beholde den faste godtgjøringen i inntil 3
måneder.
For de som har en jobb å gå til ved valgperiodens utløp, tilstås å beholde den faste
godtgjøringen i inntil 1,5 måned.
Ettergodtgjøringen skal avkortes mot eventuelle øvrige arbeidsinntekter.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Gunnar Eirik Volden (Sp) fremmet følgende endringsforslag:
Varaordfører får 50% av ordførers godtgjøring.
Avstemming:
Gunnar Eirik Volden sitt endringsforslag fikk 4 stemmer, mot 36 stemmer, og falt.
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utkast, datert 28.05.2019, til reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår til folkevalgte i
Nærøysund kommune, godkjennes med følgende endring i pkt. 10:
Representanter som er aktivt arbeidssøkende, og som ved valgperioden utløp har politiske
verv på 50 % eller mer av hel stilling, tilstås å beholde den faste godtgjøringen i inntil 3
måneder.
For de som har en jobb å gå til ved valgperiodens utløp, tilstås å beholde den faste
godtgjøringen i inntil 1,5 måned.
Ettergodtgjøringen skal avkortes mot eventuelle øvrige arbeidsinntekter.

PS 22/19 Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund kirkelige fellesråd. Søknad om
tilleggsbevilgning.
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Fellesnemnda vedtar å avslå søknad fra Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund
kirkelige fellesråd om tilleggsbevilgning til sluttføring av prosessen med
sammenslåing, jf. søknad datert 31.05.2019 og prosjektleders vurdering i
saksframlegget.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 18.06.2019
Behandling:
Johannes Sandstad (KrF) fremmet følgende forslag:
Fellesnemnda vedtar å innvilge søknad fra Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund kirkelige
fellesråd om tilleggsbevilgning til sluttføring av prosessen med sammenslåing, jfr. søknad datert
31.05.2019, med kr 100.000,-.

Avstemming:
Ved avstemming mellom Johannes Sandstad sitt forslag og prosjektleders forslag til vedtak, så
ble Sandstad sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar å innvilge søknad fra Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund kirkelige
fellesråd om tilleggsbevilgning til sluttføring av prosessen med sammenslåing, jfr. søknad
datert 31.05.2019, med kr 100.000,-.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Hallvard Laugen (Sp) fremmet følgende forslag:
Fellesnemnda vedtar å innvilge søknad fra Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund kirkelige
fellesråd om tilleggsbevilgning til sluttføring av prosessen med sammenslåing, jfr. søknad datert
31.05.2019, med kr 150.000,-.
Avstemming:
Ved avstemming mellom Hallvard Laugen sitt forslag og arbeidsutvalgets innstilling, så ble
arbeidsutvalgets innstilling vedtatt med 34 stemmer, mot 6 stemmer for Laugen sitt forslag.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar å innvilge søknad fra Kirkelig Fellesnemnd for Nærøysund kirkelige
fellesråd om tilleggsbevilgning til sluttføring av prosessen med sammenslåing, jfr. søknad
datert 31.05.2019, med kr 100.000,-.

PS 23/19 Organisering av rådmannsfunksjonen i Vikna og Nærøy kommuner fra 1.
september 2019.
PROSJEKTLEDERS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget - 18.06.2019
Behandling:
Kjartan Tørum (uavhengig) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Tørum trakk senere sitt forslag.
Prosjektleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Arbeidsutvalgets innstiling:

1. Fellesnemda godkjenner bruk av prosjektleder til å ivareta rådmannsfunksjonen i
Nærøy og Vikna kommuner fra 1. september 2019.
2. Det forutsettes kommunestyrevedtak i den respektive kommune om konstituering av
prosjektleder som rådmann fra 1. september 2019.

Saksprotokoll i Fellesnemnda - 18.06.2019
Behandling:
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Fellesnemda godkjenner bruk av prosjektleder til å ivareta rådmannsfunksjonen i
Nærøy og Vikna kommuner fra 1. september 2019.
2. Det forutsettes kommunestyrevedtak i den respektive kommune om konstituering av
prosjektleder som rådmann fra 1. september 2019.

Fellesnemnda, 18.06.2019
Eva Kristin Fuglmo Nubdal
referent

