SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trine Olvik
17/503

Arkiv: 033

FELLESNEMNDA - KRITERIER OG MANDAT FOR SAMMENSETNING OG FUNKSJONER JF.
INNDELINGSLOVEN § 26

Rådmannens innstilling:
Fellesnemndaanabefaler at forslag til mandat vedtas og behandles i respektive
kommunestyrer.
Saksutredning:
Fellesnemndas formelle grunnlag
En fellesnemnd er en form for overgangskommunestyre – et organ som skal «samordne og
ta seg av førebuinga av samanslåinga», jfr IL § 26.
Formelt sett er den nye kommunen en ny kommune som skal etableres, og den får
sannsynligvis nytt kommunenummer, organisasjonsnummer mm. Det vil si at fellesnemnda
vil være ansvarlig for å etablere en kommune som ikke har noen ansatte, eiendeler etc på
tidspunktet den er vedtatt etablert av Stortinget. En helt ny kommune skal etableres.
Det er mulig å etablere fellesnemnda før Stortinget behandler kommunereformen, men
vedtakene som fattes i fellesnemnda bør i tilfelle fattes under forutsetning av Stortingets
samtykke til søknaden om kommunesammenslåing.
Fellesnemndas myndighet
Fellesnemnda har liten myndighet etter loven. Av praktiske årsaker bør kommunestyrene
delegere fellesnemnda en viss myndighet slik at fellesnemnda har et handlingsrom.
Alternativt må fellesnemnda oversende saker til de to kommunestyrene for å få vedtak i
enkeltsaker. Kommunestyrene kan delegere myndighet til fellesnemnda i samme grad som
kommunestyret kan delegere til øvrige politiske utvalg i egen kommune. Den politiske
plattformen vedtas av kommunestyrene, og når dette dokumentet vedtas delegeres
samtidig den myndigheten som fremgår av den politiske plattformen.
Fellesnemnda opphører senest i oktober måned året før sammenslåingen, da
konstituerende kommunestyremøte avholdes innen oktober måned. Etter dette
kommunestyremøtet er det etablert nytt kommunestyre for den nye kommunen, og
fellesnemnda har ingen funksjon.
Fellesnemndas sammensetning
«Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane … Det skal likevel vere
minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune»

Oppgaver og mandat


Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for sammenslåingsprosessen.



Fellesnemnda skal behandle prosjektleders innstilling til organisering av og
ansettelser til den øverste administrative ledelse.



Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes
medvirkning/bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir
ivaretatt.



Fellesnemndas medlemmer skal utgjøre arbeidsgivers representanter i eventuelle
partssammensatte utvalg for sammenslåingsprosessen.



Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter
innstilling fra kontrollutvalget i Hamarøy.



Fellesnemnda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende
sammenslåingsprosessen



Kommunene har i perioden frem til 31.12.2019 ansvar for sin ordinære drift, men
spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i
fellesnemnda.



Fellesnemnda kan uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære
utvalg frem til den nye kommunen er etablert og som fellesnemnda anser for å
kunne ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen.



Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske
konsekvenser og forberede budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det er
imidlertid det nye formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling til det nye
kommunestyret.



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.
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