
 

  

  

  

  

  

 
  

    

Fellesnemnda Nye Eide 
og Fræna kommune 

  

MANDAT  

 

 

 

 
Vedtatt 28. juni 2017 i Eide og Fræna kommunestyrer 

  



1  

  

 

Innhold  
Innhold .................................................................................................................................................... 1 

Mål .......................................................................................................................................................... 3 

Plattform for samarbeid og verdigrunnlag ............................................................................................. 3 

Medlemmer av Fellesnemnda ................................................................................................................ 3 

Mandat til Fellesnemnda nye eide og Fræna kommune ........................................................................ 5 

 

  
     



2  

  

Hjemmel  
Eide kommunestyre vedtok 16. juni 2016 å slå seg sammen med Fræna kommune og Fræna 

kommunestyre vedtok 13. juni 2016 å slå seg sammen med Eide kommune.  

  

Fra Inndelingsloven § 26 om Fellesnemnd   
«Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b skal 

det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga. Nemnda 

bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum 

tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant 

medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. Også medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet kan 

veljast. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde 

organ gjeld elles tilsvarande.   
  
Kommunane eller fylkeskommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval etter kommunelova § 25 

for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som arbeidsgivar og dei tilsette.   
  
Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første 

driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett i verk. Nemnda skal i 

sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller 

fylkeskommunane saka gjeld.   
  
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.   
  
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av 

administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda 

kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med 

annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala.   
  
Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje er av 

prinsipiell art.   
  
Reglane i kommunelova om møte- og talerett for ordførar, leiar av kommuneråd eller fylkesråd, 

administrasjonssjef og tilsette gjeld tilsvarande for nemnda. Reglane i § 59 om lovlegkontroll gjeld tilsvarande 

for avgjerder fellesnemnda tek.   
  

Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter 

reglane i § 27.»  
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Mål   
Fellesnemnda skal samordne og ta seg av forberedelsene av sammenslåingen av Eide og Fræna 

kommuner med utgangspunkt i intensjonsavtalen av 24. mai 2016. Det skal søkes å oppnå konsensus 

og legge til rette for gode prosesser. Medvirkning og åpenhet er viktige verdier.  

  

Plattform for samarbeid og verdigrunnlag  
Vi skal vise gjensidig respekt for at kommunene har ulikt utgangspunkt og egenart. Vi må bidra aktivt 

til at vi får så god kunnskap om hverandres kommuner som mulig med fokus på likeverdighet.   

Samhandlingen skal være basert på:  

• Ærlighet   

• Raushet   

• Integritet   

• Åpenhet   

• Humor og god tone   

• Kunnskapsdeling  

  

Medlemmer av Fellesnemnda  
Eide kommune: 9 representanter   

Fræna kommune: 9 representanter    

Eide få leder og Fræna får nestleder i Fellesnemnda.  

1. Egil Strand, Eide (H) Leder  

2. Eli Sildnes, Eide (H)   

3. Terje Lyngstad, Eide (H)  

4. Elise Fiske, Fræna (H)  

5. Birgit Dyrhaug, Eide (SP)  

6. Odd Arne Halaas, Eide (SP)  

7. Tove Henøen, Fræna (SP) Nestleder  

8. Trond Malmedal, Fræna (SP)  

9. Kjell Arne Iversen, Fræna (SP)  

10. Rune Strand, Eide (AP)  

11. Kari Nergård, Eide (AP)  

12. Jarle Ugelstad Klavenes, Eide (AP)  

13. Jan Arve Dyrnes, Fræna (AP)  

14. Sofie Elisabeth H Brekken, Fræna (AP)  

15. Ragnvald Olav Eide, Eide (V)  

16. Annhild Viken Sunde, Fræna (V)  

17. Kjell Lode, Fræna (KRF)  

18. Johnny Varhol, Fræna, (FRP)  
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Varamedlemmer Eide kommune  

Varamedlemmer for Høyre i Eide kommune er:  

  Stian Teistklubb  

  Charlotte Inderhaug  

  Ole Helge Nerland  

  

Varamedlemmer for Arbeiderpartiet i Eide kommune er:  

  Arne Birger Silnes  

  Egil Ekhaugen  

  Birgit Leirmo  

  Kim Atle Kvalvåg  

  

Varamedlemmer for Senterpartiet i Eide kommune er:  

  Finn Joralf Lyngstad  

  Kolbjørn Gaustad  

  

Varamedlem for Venstre i Eide kommune er:  

  John Helge Strand  

  

Varamedlemmer Fræna kommune  

Varamedlemmer for grupperingen SP, AP, SV og V i Fræna kommune er:  

  Laila Nøsen (SV)  

  Erling Hustad (SP)  

  Arne Stavik (AP)  

Turid Magerøy (SP)  

Cecilie Buaas (AP)  

Kjell Johan Berget (SP)  

Per Bjørn Hokstad (SP)  

Ottar Nerland (SP)  

Hans Bjarne Tennøy (AP)  

Elin Bjerkeset (SP)  

Ole Håkon Havnes Farstad (SP)  

Marie Austad (SP)  

  

Varamedlemmer for grupperingen H, KRF og FRP i Fræna kommune er:  

  Jan Ove Breivik (H)  

  Nils Christian Harnes (KRF)  

Inger Lise N Skogstad (FRP) Sigrid 

Gjendem Fjørtoft (H)  

Johnny Varhol (FRP)  

Ingvar Hals (H)  

Oddvar Myrseth (KRF)   

Eventuelle vedtak i kommunestyrene om nye oppnevninger i Fellesnemnda, vil kunne forandre på 

navnelisten.  
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Mandat til Fellesnemnda nye Eide og Fræna kommune  
 

Fellesnemnda skal:  

Overordnet  

• Fellesnemnda samordner og ta seg av forberedelsene av sammenslåingen av Eide og Fræna 

kommuner  

• Fellesnemda skal etterspørre og avklare alle prinsipielle forhold vedrørende 

sammenslåingsprosessen Det skal søkes å oppnå konsensus. Der det ikke oppnås konsensus, 

avgjøres det med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder av fellesnemda 

dobbeltstemme  

• Fellesnemnda skal arbeide for at inngåtte intensjonsavtaler skal respekteres og tillegges stor 

vekt ved etablering av ny kommune  

• Fellesnemnda skal tilsette administrasjonssjef (rådmann)  

• Fellesnemda disponerer de økonomiske midlene som staten stiller til disposisjon i 

kommunereformen.   

• Fellesnemnda kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.  

• Fellesnemnda kan delegere myndighet til underliggende organ, når det ikke er saker av 

prinsipiell art.  

• De valgte kommunestyrene er ansvarlig for den daglige virksomheten så lenge de er 

selvstendige enheter.  

• Fellesnemnda opphører 31.12.2019  

  

Arbeidsgiverpolitikk og medbestemmelse  

• Fellesnemda skal sikre at regler og avtaleverk som gjelder ansattes og tillitsvalgtes 

medvirkning og medbestemmelse følges.   

• Fellesnemnda skal vedta mandat for partssammensatt utvalg (PSU)  

• Fellesnemnda skal fastsette arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen i tråd med 

medbestemmelsesordningen i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen.  

  

Organisering  

• Fellesnemnda skal ta avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske og administrativ 

organisering av den nye kommunen i tråd med intensjonsavtalen. Den administrative 

organiseringen skal gjennomføres ved en god prosess i nært samarbeid med de ansatte og 

organisasjonene, og være i samsvar med lov og avtaleverk  

• Fellesnemnda skal utarbeide forslag til politisk reglement, herunder godtgjørelsesreglement, 

delegeringsreglement og øvrige reglement som skal vedtas av kommunestyret i den nye 

kommunen.   

• Fellesnemnda skal ta avgjørelser i spørsmål som gjelder lokalisering av ulike administrative 

og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.  

• Fellesnemnda kan opprette arbeidsutvalg og andre arbeidsgrupper.   

• De fire politisk oppnevnte arbeidsgruppene rapporterer til Fellesnemnda.   
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Økonomi  

• Fellesnemnda skal lede det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjett for det 

første driftsåret etter sammenslåingen. Det er det nye formannskapet som har ansvar for å 

fremme budsjettinnstilling til det nye kommunestyret.   

• Fellesnemnda skal uttale seg om budsjett og økonomiplan for de to kommunene i de årene 

fellesnemnda er i virksomhet.    

• Fellesnemnda skal vedta budsjett og godkjenne framdriftsplaner for sammenslåingen.   

  

Annet   

• Fellesnemnda skal vedta kommunevåpen for den nye kommunen  

• Fellesnemnda skal vedta ny kommunal planstrategi  

• Fellesnemnda skal foreta en gjennomgang av alle interkommunale samarbeid, og beslutte 

om disse skal avvikles eller reforhandles.   

  

Rådmennene og prosjektleder har ansvar for at saker som kan ha stor betydning for den nye 

kommunen blir drøftet i fellesnemnda før behandling i kommunestyret.  

  

  

  

  

  

  

Vedtatt 28. juni 2017  


