REGLEMENT FOR FELLESNEMNDA FOR NYE STAVANGER – vedtatt av
kommunestyrene juni 2017
§ 1 Oppnevning av fellesnemnda
Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingsloven § 26. Nemnda velger selv leder og
nestleder. Vedtak fattes med forbehold om endelig godkjenning i Stortinget og gjennom
kongelig resolusjon.
§ 2 Lovverk – saksbehandlingsregler
Saksbehandlingsregler i kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven og i andre
lover for kommunens virksomhet gjelder også for fellesnemnda og underliggende folkevalgte
organ. I tillegg gjelder de saksbehandlingsreglene som er vedtatt å gjelde for Nye Stavanger.
§ 3 Arbeids- og ansvarsområde
Fellesnemnda skal:
- Gjennomgå og vurdere alle prinsipielle sider ved sammenslåingsprosessen.
- Fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen.
- Godkjenne overordnet plandokument for etableringsprosjektet.
- Disponere engangstilskudd og annen finansiering som måtte være avsatt til
kommunesammenslåingen.
- Ansette administrativ leder for sammenslåingsprosessen, heretter kalt prosjektleder,
og rådmann.
- Behandle innstilling til overordnet organisering av Nye Stavanger.
- Se til at regler og avtaler om ansatte og tillitsvalgtes medvirkning og
medbestemmelse i forhold som gjelder sammenslåingen av kommunene blir ivaretatt.
- Godkjenne omstillingsdokument som legger grunnlaget for håndteringen av
arbeidsgiverpolitiske spørsmål under sammenslåingsprosessen.
- Framlegge forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret.
- Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger.
- Avgi uttalelse til departementet om årsbudsjett og økonomiplan i virkeperioden for de
kommunene sammenslåingsprosessen omfatter.
- Godkjenne forslag til delegeringsreglement som behandles og vedtas av det nye
kommunestyret.
- Godkjenne forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige reglement
som skal vedtas av det nye kommunestyret.
- Fastsette godtgjørelser for fellesnemndas virksomhet og andre utvalg underlagt
fellesnemnda.
- Foreslå framtidig revisjon og sekretariatsordning for den nye kommunen til det nye
kommunestyrets første møte.
- Godkjenne kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunesammenslåingen.
Fellesnemnda kan:
- Delegere deler av sin myndighet til underliggende organ i enkeltsaker og saker som
ikke er av prinsipiell art.
- Uttale seg i saker som er til behandling i kommunenes ordinære utvalg fram til den
nye kommunen er etablert, når fellesnemnda mener at disse sakene har eller kan ha
konsekvenser for sammenslåingsprosessen.
Fellesnemnda har et spesielt ansvar for å vurdere saker med økonomiske konsekvenser og
forberede budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023. Det er imidlertid det nye
formannskapet som skal avgi budsjettinnstilling overfor det nye kommunestyret.

Leder i fellesnemnda innkaller til og leder konstituerende kommunestyremøte i ny kommune
inntil ny ordfører er valgt.
§ 4 Arbeidsutvalget for fellesnemnda
Arbeidsutvalg for fellesnemnda skal forberede og legge til rette for nemndas saksbehandling.
Arbeidsutvalget kan fatte beslutninger etter delegering fra fellesnemnda. Arbeidsutvalget kan
også fatte beslutninger som normalt tilligger fellesnemnda etter kommunelovens
hastebestemmelser, jf. kommuneloven § 13.
§ 5 Partssammensatt utvalg
Partssammensatt utvalg skal avgi uttalelse i saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver
og de ansatte.
§ 6 Andre utvalg
Fellesnemnda kan opprette andre utvalg ved behov.
§ 7 Endringer i eget reglement og godkjenning av reglement for andre utvalg
Fellesnemnda kan foreta endringer i eget reglement og egne saksbehandlingsregler og
godkjenne reglement for underliggende utvalg innenfor de rammene som framgår av dette
reglementet.
§ 8 Delegering til prosjektleder
Fellesnemnda og andre politiske utvalg som er opprettet i tilknytning til
sammenslåingsprosessen kan delegere myndighet til prosjektleder i henhold til
kommuneloven § 23 nummer 4.
§ 9 Innstillingsrett
Prosjektleder innstiller overfor politisk førsteinstans. Politisk førsteinstans innstiller i saker
som krever behandling i overordnet organ.

