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Mosvik kommune

Delegasjonsreglement fra fellesnemnda
Vedtatt av fellesnemnda 22.09.10

A. Delegasjon til fellesnemndas leder
A1. Fellesnemndas leder er rettslig representant for den nye kommunen og underskriver på dennes
vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.
A2. Fellesnemndas leder er den nye kommunens representant i de tilfeller hvor annen person ikke er
særskilt valgt. Fellesnemndas leder har rett til å bemyndige andre til å delta og til å representere.
A3. Fellesnemndas leder kan innvilge offentlige gaver og oppmerksomhet knyttet til den nye kommunen for inntil kr. 1 000 i hvert enkelt tilfelle.
A4. Fellesnemndas leder gis myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rette politisk
utvalg er samlet og som anses som kurante. Slike avgjørelser fattes etter samråd med
fellesnemndas arbeidsutvalg.

B. Delegasjon til fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)
B1. FNAU innstiller i alle saker til fellesnemnda, jf. pkt. 5 i mandat for fellesnemnda
B2. FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og fatter vedtak som
sikrer nødvendig framdrift i etablering av den nye kommunen.

C. Delegasjon til det partsammensatte utvalget (PAU)
C1. PAU er fellesnemndas partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet
mellom nye Inderøy kommune som arbeidsgiver og de ansatte.
C2. PAU treffer vedtak eller gir uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske
spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

D. Delegasjon til prosjektleder
D1. Med hjemmel i punkt 4 i fellesnemndas mandat gis prosjektleder for kommunesammenslåingen
myndighet til å ta avgjørelser i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.
D2. Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen fellesnemndas budsjett i samsvar med
vedtatte prioriteringer, og myndighet til å anta tilbud/anbud dersom slik myndighet ikke er lagt til
andre nemnder eller organer og å inngå kontrakter for arbeide og leveranser.
D3. Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til nye Inderøy kommune. Overføringene
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for
virksomhetsoverdragelse.
D4. Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra dette er
tilsetting av rådmann og revisor.
D5. Prosjektleder avgjør selv om myndighet skal videredelegeres internt.

E. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet
All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god
forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer som
er vedtatt av fellesnemnda.

F. Ikrafttreden og gyldighet
Dette reglementet er vedtatt av fellesnemnda 22.09.10 sak 11/10 og trer i kraft fra det tidspunkt kgl.
resolusjon foreligger.
Endringer av dette reglement kan kun foretas og vedtas av fellesnemnda der det ikke framgår av
reglementet at andre kan videredelegere myndighet.

