Møteinnkalling
Utvalg:

Namdalseid kommunestyre

Møtested: Samfunnshuset – Namsos
Dato:
31.01.2019
Tidspunkt: 10:30

NB! Endret tidspunkt

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 74 22 72 12 eller på
e-post til postmottak@namdalseid.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.



Åpen post

17.1.2019
Steinar Lyngstad
Ordfører

Bodil Lie
Ass. rådmann
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Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 1/19

Referatsaker

RS 1/19

Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019

RS 2/19

Takk for innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale
veterinærvakten - Trøndelag

RS 3/19

Møteprotokoll fra Namdal regionråds møte 24.11.18

RS 4/19

Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservater –
Erikskulen – Oksdøla – Hemna – Altskardet og Ferjlia –
Namdalseid – Namsos og Verran kommune

RS 5/19

Godkjenning av undersøkelsesprogram for hubro. NVEs
referanse: 201838037-12

RS 6/19

Digitalisering i kommunal sektor

PS 2/19

Endring av reglement med mandat og fullmakt for
fellesnemnda i Nye Namsos

3

PS 1/19 Referatsaker

RS 1/19 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019

RS 2/19 Takk for innspill til nye vaktdistrikt for den kommunale
veterinærvakten - Trøndelag
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Verran kommune
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RS 6/19 Digitalisering i kommunal sektor
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Namdalseid kommune

Saksmappe: 2018/10059-11
Saksbehandler:
Bodil Lie

Saksframlegg

Endring av reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda i Nye
Namsos
Utvalg
Namdalseid kommunestyre

Utvalgssak
2/19

Møtedato
31.01.2019

Rådmannens innstilling
Rådmannen ber Namdalseid kommune om å endre pkt. 2, 3 og 4 i reglement med mandat og
fullmakt for fellesnemnda som beskrevet nedenfor:
- Pkt. 2. Fellesnemnda består av 55 representanter. Representantene skal velges av og
blant kommunestyrene. Fosnes velger 12 representanter, Namdalseid velger 17
representanter og Namsos velger 26 representanter. Nemnda velger selv leder og
nestleder (jf. Inndelingslova § 26 og intensjonsavtalens kap. 5).
- Pkt. 3. Lund krets: Lund krets gis tre observatørplasser med talerett i fellesnemnda.
- Pkt. 4. Møte og talerett. Rådmann i Fosnes, Namdalseid og Namsos, samt
administrasjonssjefen i MNS har møte og talerett i fellesnemnda.

Hjemmel for vedtaket er:
Inndelingsloven § 25 litra c jf. § 26
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Dokumenter i saken
Type

Dato

U

07.09.2018 Utvidelse av fellesnemnd spørsmål til departementet
19.09.2018 Henvendelse om utvidelse av
fellesnemnda for nye Namsos
kommune og prosess frem mot en
slik utvidelse
10.10.2018 Utvidelse av fellesnemnda for
Nye Namsos kommune
30.10.2018 Utvidelse av fellesnemnda for
Nye Namsos
15.11.2018 Utvidelse av fellesnemnda for
Nye Namsos
03.12.2018 Særutskrift - Utvidelse av
fellesnemnda for Nye Namsos
17.12.2018 Særutskrift Utvidelse av
fellesnemnda for Nye Namsos
kommune
19.12.2018 Særutskrift Utvidelse av
fellesnemnda for Nye Namsos
19.12.2018 Utvidelse av fellesnemnda for
Nye Namsos
03.01.2019 Melding om vedtak - Utvidelse
av fellesnemnda for Nye Namsos
14.01.2019 Endring av reglement med
mandat og fullmakt for
fellesnemnda i Nye Namsos

I

S
S
S
X
X
X
U
U
S

Tittel

Adressat

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Fosnes kommunestyre
Namsos kommunestyre

Vedlegg
Nr.

Tittel

Saksopplysninger
Før jul 2018 ble det truffet vedtak om utvidelse av fellesnemnda i de tre respektive
kommunestyrene, jf. sak 18/10059. Bakgrunnen for utvidelsen var ønske om en felles rådmann
fra 01.01. 2019, samt sammenslåing av administrasjonene i kommunene fra samme tidspunkt.
Som følge av vedtak i de tre kommunene om utvidelse av fellesnemnda, består nå fellesnemnda
av 55 representanter oppnevnt av kommunestyrene (12 fra Fosnes, 17 fra Namdalseid, 26 fra
Namsos).
Vurdering
Reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda ble vedtatt av alle tre kommunestyrene
22.08.17. Ifølge reglementet består fellesnemnda av 14 representanter.
For at samtlige medlemmer som ble valgt av kommunestyrene før jul 2018 skal kunne få taleog stemmerett, er det nødvendig å endre pkt. 2 i reglementet.
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Lund krets er gitt en observatørplass i det vedtatte reglementet fra 2017. For å sikre at Lund sin
stemme blir hørt, er Lund krets blitt bedt om å oppnevne ytterligere to representanter, dvs. tre til
sammen. Lund grendelag har forestått oppnevning av tre representanter og pkt.3 endres i tråd
med dette.
Ved sammenslåing av administrasjonene er det fra nyttår 2019 en felles rådmann. Rådmann er
valgt av de respektive kommunestyrene. En endring av pkt. 4 i reglementet ses derfor i
sammenheng med de faktiske forholdene.
Ut fra de vedtak som ble fattet før jul 2018 ser rådmannen behov for å endre Reglement med
mandat og fullmakt for fellesnemnda. Vedtakskompetansen for å endre reglement med mandat
og fullmakter til fellesnemnda er lagt til de respektive kommunestyrer. Dette følger av
inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Ordlyden følger nedenfor:
«Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle
kommunestyra eller fylkestinga. Kvar av kommunane eller fylkeskommunane kan be departementet
om å ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er mogleg å kome til semje.»

Når det i lovteksten er spesifikt nevnt at noe må vedtas av kommunestyret, er det alminnelig
norsk rettspraksis at myndigheten ikke kan delegeres.
Konsekvenser for Nye Namsos
Ingen
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