Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune

Mosvik kommune

Referat fra møte i administrativ styringsgruppe.
Møte nr.:
Sted:
Tid:
Deltagere:

5
Inderøy samfunnshus
Mandag 8.november 10.00 – 11.30
Jon Arve Hollekim, Roger Sæthre, Rakel Tangstad, Nanna Dyrendal, Lars H.
Daling, Finn Madsen og Arnfinn Tangstad

29/10 Referat fra forrige møte
Ingen merknader.
30/10 Prosjektmedarbeider orienterer
 Oppsummering av fase I i arbeidsgrupper (samlet oversikt over ledere, planer,
samarbeidsparter og politiske avklaringer var vedlagt innkallingen)
 Orientering om arbeidet i politiske arbeidsgrupper – arbeidsgruppe kulturbygging har lagt
fram forslag til plan for ekstern kulturbygging
 Saker til fellesnemnda 17.november:
- Prosedyre for overføring av personell inkl. innplassering av rådmann
- Plan for kulturbygging
- Administrativ hovedmodell
31/10 Ledige stillinger – hvordan håndtere dette framover
Konklusjon: Alle faste tilsettinger i de to kommunene skal avklares med rådmennene.
Prosjektmedarbeider utarbeider forslag til brev som sendes alle ledere.
32/10 Oppsummering fra fase II i arbeidsgrupper – videre organisering og framdrift
Prosjektmedarbeider la fram forslag til organisering av fase III – gjennomføringsfasen inkl.
forslag til ledere av 14 prosjekter. Prosjektmedarbeider viste også et eksempel på et
mandat/oppdrag for ett av prosjektene.
Konklusjon:
 De foreslåtte ledere av prosjektene (prosjektgruppeledere) godkjennes (se vedlegg)
 Tillitsvalgte utpeker tillitsvalgte i de prosjektene de ønsker å delta, i innen 18.11.10
 Prosjektmedarbeider utarbeider foreløpig mandat/oppdrag til alle prosjektgrupper.
Prosjektgruppeledere gir tilbakemelding på mandat, deltagere og forslag til
rammebudsjett.
 Politisk styring av kommuneplan, næringsplan og kulturplan sett i forhold til prosjektet
Inderøy 2020, avklares i egen sak til fellesnemnda.
 Politisk styring av helse- og sosialplan legges fram som egen sak til fellesnemnda
 Ansvar for intern kulturbygging, verdigrunnlag og etiske retningslinjer skal avklares
gjennom mandat til prosjektgruppene.
 Prosjektleder vil i eget skriv delegere myndighet til gjennomføring i tråd med mandat.
 Prosjektleder/prosjektmedarbeider avholder møter med prosjektgruppeledere ca. en gang
pr. mnd.
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33/10 Hjemmeside for sammenslåingsprosessen
Prosjektmedarbeider viste forslag til ny hjemmeside som forhåpentligvis vil være på lufta i
løpet av 8. eller 9.11.10.
Eventuelt
Prosjektmedarbeider legger fram forslag til møteplan for alle møter i prosjektet og i begge
kommuner, til neste møtet 3.desmber 2010 kl. 09.00 i Mosvik.

08.11.10
Arnfinn Tangstad
prosjektmedarbeider

