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Intensjonsplan kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til intensjonsplan om kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy kommuner, datert 
19.02.10, vedtas.

Vedlegg
1 Intensjonsplan - kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner, 

revidert 19.02.2010

Bakgrunn
Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik vedtok i kommunestyremøter i desember å utrede 
muligheten for kommunesammenslåing fra 01.01.2012.  Kommunestyrene nedsatte 
prosjektgrupper som skal lede arbeidet med utredningen. 

Telemarksforskning har fått oppdraget med å utrede konsekvensene av en 
kommunesammenslåing. Telemarksforskning vil avlegge endelig rapport pr 1. april.

Prosjektgruppene har hatt to felles møter og allerede på første møtet ble det enighet om å 
lage en intensjonsplan.  Rådmannen i Mosvik fikk i oppdrag å utforme et forslag, og dette 
forslaget ble grundig diskutert på felles prosjektmøte 19.02.10. 

Resultatet av diskusjonene ble vedlagt et omforent forslag til intensjonsplan som nå legges 
fram til politisk behandling i kommunene.
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Vurdering
Hensikten med intensjonsplanen er å formulere felles målsettinger med 
kommunesammenslåingen, samt å avklare overordnede spørsmål som navn på den nye 
kommunen, hvor kommunesenteret skal ligge, hvilke tjenester som skal legges hvor, 
organisering av ny kommune, samt de ansattes rettigheter m.v.

For arbeidsgruppene har det vært viktig snarest mulig å etablere et avtalegrunnlag – ikke minst 
av hensyn til de tidsfrister som er satt for beslutningsprosessen med kommunale beslutninger 
og folkeavstemning i Mosvik allerede i mai. Intensjonsavtalen vil – sammen med utredningen 
fra Telemarksforskning – danne det viktigste grunnlaget i så måte.

Dersom kommunestyrene fatter vedtak om sammenslåing, vil intensjonsplanen dessuten være 
styrende i forhold til etablering av den nye kommunen. 

Rådmannen vil foreslå at intensjonsplanen vedtas i tråd med utkast utarbeidet av felles 
prosjektgruppe.

Konklusjon
Forslag til intensjonsplan vedtatt i felles prosjektmøte 19.02.10, legges fram for politisk 
behandling i begge kommuner med anbefaling om godkjenning.
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Revidert: 19.02.2010

Intensjonsplan — kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner.

Innledning:
Inderøy og Mosvik kommune tar sikte på å slå seg sammen til en kommune fra 01.01.2012.
Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke.
1 Mosvik vil det bli avholdt en rådgivende folkeavstemning. Inderøy vil ikke avholde folkeavstemning, men i
stedet foreta en opinionsundersøkelse blant befolkningen i kommunen.

Mål for kommunesammenslåinga:

Hovedmål:
• Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred.
• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggeme.

Delmål:
• Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.
• Sikre at den nye kommunen innfrir krav fra statlige myndigheter gjennom et bredt faglig miljø.
• Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
• Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og kulturliv (samfunnsutvikling).
• Sikre en demokratisk styring av den nye kommunen.
• Være en utviklende og attraktive arbeidsplass for de ansatte.

Kommunesenter:
Kommunestyrene går inn for at kommunesenteret legges til Sakshaug. Kommunestyrene legger til grunn at dette
på sikt vil tjene alie deler av den nye kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et
kommunesenter som vil ha urviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentre i Innherred.

Kommunenavn og kommunevåpen:
Kommunestyrene går inn for at kommunenavnet blir Inderøy kommune og at den nye kommunen skal få nytt
kommunevåpen.

Hva skal kommunesenteret inneholde?
Kornmunesenteret skal legges til det nye kommunehuset som bygges på Inderøy. Kommunesenteret skal
inneholde kontor til ordfører, rådmann med stab og alle andre tjenestefunksjoner som naturlig hører heime i
kommunens sentraladministrasjon.

Prinsipper for organisering av den nye kommunen.
Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankrine.
Strukturen kan bli forskjellig i forhold til dagens struktur i de to kommunene, men det kan være en fordel ikke å
foreta en omfattende omstrukturering i forbindelse med kommunesammenslåinga.

Tjenesteenheter i Mosvik
Kommunestyrene legger til grunn at en skal beholde og videreutvikle følgende tjenester i Mosvik:

• Bamehage
• Bameskole
• Sykeheim
• Servicekontor

Større ansvar og flere oppgaver til kommunene innen helse-, plete- og omsorgssektoren, gir mulieheter for økt
satsine på disse tjenestene også i Mosvik.

Ansatte
En viktig målsetting med kommunesammenslåinga er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med
attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. Kommunestyrene gir garantier for at ingen ansatte skal sies
opp som følge av prosessen.. Eventuelt overtallige skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen.

Rådgivende folkeavstemning
Mosvik kommune skal avholde rådgivende folkeavstemning 30. og 31. mai 2010.
Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik fatter endelig vedtak i juni.
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