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Mandat for fellesnemnda Orkland vedtatt av kommunestyrene 

1. Formål 

Fellesnemda får som mandat å forberede kommunesammenslåingen, og sikre nødvendig samordning 

mellom de fire kommunene i perioden fra søknad om sammenslåing er sendt, til konstituerende 

møte er holdt av nyvalgt kommunestyre.  

2. Fellesnemndas sammensetning 

Fellesnemnda består av formannskapene i de fire kommunene. Det gir ei felles nemnd med 28 

representanter. Nemnda velger selv leder og nestleder (jfr. Inndelingslova §26). 

3. Fellesnemndas fullmakter 

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. 

Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen fram til 
konstituering av nytt kommunestyre i  nye Orkland kommune. Herunder ligger ikke styringen av den 
daglige driften i de fire kommunene fram til sammenslåingstidspunktet. 
 
Dette innebærer at fellesnemnda; 

a) gjennomgår og vurderer alle prinsipielle forhold vedr sammenslåingsprosessen. Videre kan 
fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen 
med mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene. Nemnda 
disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. 

b) kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen. 
c) godkjenner sentrale styringsdokument for prosessen som: 

- Framdriftsplan/ prosjektplan 
- Økonomiplan for selve sammenslåingsprosessen 
- Omstillingsplaner / planer for overføring av personell 
- Kommunikasjonsplaner (internt og eksternt) 
- Planer for kulturbygging og sosiale aktiviteter 
- Eventuelt andre dokument som ansees nødvendig for ansvarlig styring av prosessen 

 
d) tar avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organisering av den nye kommunen. 

Herunder reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for 
kommunens politikere. 

e) drøfter valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen, sammen 
med prosjektleder/ ny rådmann.  

f) vedtar kommunevåpen for den nye kommunen. 
g)  har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at 

sammenslåingen er satt i verk (2020). 
h) kan gi uttalelser om årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan for de fire kommunene. 
i)  ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen. Fellesnemnda tar stilling til 

revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de fire 

kommunene. 
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4. Forholdet til kommunestyrene 

Kommunene har i perioden frem til 1.januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som 

kan ha betydning for den nye kommunen bør først drøftes i fellesnemnda.  

Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen er av en slik art at de må behandles 

i en eller flere kommunestyrer, har Fellesnemnda tilrådingsrett overfor kommunestyrene.  Dette 

gjelder spesielt tiltak knyttet til handlingsprogram/økonomiplan, der investeringer må vurderes 

spesielt. 

5. Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget er satt ned av fellesnemnda ut fra vedtak på representanter fra den enkelte 
kommune.  Utvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.  Arbeidsutvalget 
har innstillingsrett overfor fellesnemnda. Det skal også fremme forslag om sammensetning og 
mandat for eventuelle folkevalgte temakomiteer som nedsettes av fellesnemnda. 
 

6. Partssammensatt utvalg   

Partssammensatt utvalg underlagt fellesnemnda som består av arbeidsutvalget, samt en tillitsvalgt 
fra hver av kommunene. Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal behandle saker som vedrører overordnede 
personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.  
 

7. Delegasjon 

Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i 
enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter. 
 

 8. Saksforberedelse 

a) Prosjektleder/ ny rådmann forbereder saker til fellesnemndas arbeidsutvalg. 
b) Arbeidsutvalget innstiller i saker til fellesnemnda 
c) Rådmennene og prosjektleder  har møte- og talerett i fellesnemnda. 
 

9. Funksjonsperiode 

Fellesnemnda konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder. 
a) Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av kommunestyret i nye Orkland 
kommune. 
b) Lederen i fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte.  
c) Leder av fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt. 

10. Interkommunalt samarbeid 

Fellesnemnda kan fremme innstilling overfor kommunestyrene dersom det blir behov for å gjøre 

endringer i interkommunale samarbeid fram mot sammenslåingstidspunktet.  

 

 

 


