
Inderøy kommune Mosvik kommune

Møteinnkalling

Utvalg:
Interimsstyret -

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møtested: Inderøy kulturhus, møterom: Konsertsalen

Dato: 30.06.2010

Tidspunkt: 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Fra kl. 11.30 serveres det lunsj.

Jon Arve Hollekim
prosjektleder Solbjørg Kirknes

sekretær
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Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 1/10 Konstituering av interimsstyre for Fellesnemnd

PS 2/10 Prosjektbeskrivelse - aktiviteter og gjennomføringsplan

PS 3/10 Politisk og administrativ hovedmodell - nedsetting av 
arbeidsgruppe

PS 4/10 Administrativ organisering og ressurstilgang - orienteringssak

PS 5/10 Inderøy 2020 - endret organisering og grunnlag

PS 6/10 Møteplan - drøftingssak

PS 7/10 Prosjektleder orienterer
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Saker til behandling



Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1048-1
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

1/10 30.06.2010

Konstituering av interimsstyre for Fellesnemnd

Prosjektleder sitt forslag til vedtak
Som leder og nestleder av interimsstyret for fellesnemnda velges:

Til fellesnemndas arbeidsutvalg velges:

Bakgrunn
Interimsstyre for fellesnemnda ble opprettet ved kommunestyrevedtak 14.06.10.  
Vedtaket må oppfattes slik at gruppa konstituerer seg selv med leder og nestleder og arbeidsutvalg.

Bemerk at i vedtatt hovedorganisasjonskart for kommunesammenslåingen er Fellesnemndas 
arbeidsutvalg definert som bestående av leder og nestleder i fellesnemnda.

Vurdering
Fellesnemnda har 19 medlemmer og blir ”kommunestyre” i prosessen med etablering av ny kommune. 
Arbeidsutvalget kan sees på som ”formannskap” i den samme prosessen. Interimsstyre for 
Fellesnemnda bør diskutere om arbeidsutvalget bør utvides til f.eks 5 medlemmer valgt blant 
interimsstyrets medlemmer. Mandat til Fellesnemnda pkt. l åpner for at Fellesnemnda kan gjøre mindre 
endringer i prosjektorganiseringen, og utvidelse av antall medlemmer i arbeidsutvalget bør kunne 
dekkes innenfor denne fullmakten.
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Konklusjon
Interimsstyret for Fellesnemnda konstitueres med valg av leder og nestleder, samt valg av 
arbeidsutvalg.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1048-2
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

2/10 30.06.2010

Prosjektbeskrivelse - aktiviteter og gjennomføringsplan

Prosjektlederens forslag til vedtak
Prosjektleder arbeider videre med prosjektbeskrivelsen med grunnlag i drøftinger i interimsstyret.

Administrativ styringsgruppe gis fullmakt til å nedsette og gi mandat til arbeidsgrupper innenfor de 
strategiske områdene som er nevnt i pkt. 2-16 i saksframlegget.

Bakgrunn
I et såpass stort prosjekt er det ønskelig å utarbeide et overordnet dokument som inneholder 
målsettinger og mandat, organisering med ansvarsfordeling, oversikt over hovedaktiviteter, 
framdriftsplan og prosjektbudsjett.  Prosjektleder er i gang med prosjektbeskrivelsen og en skisse vil om 
mulig bli presentert i møtet. Prosjektleder har nedenfor gjennomgått de viktigste elementene i en 
gjennomføringsplan.

Vurdering
Prosjektbeskrivelsen må bli til litt etter som kompetansen om kommunesammenslåing øker. Det 
forhindrer ikke at viktige avklaringer skal tas så raskt som mulig. 

Den politiske organisering av prosjektet kommunesammenslåing vil være på plass gjennom 
konstitueringa av interimsstyret for Fellesnemnda og oppnevnelse av medlemmer i arbeidsutvalget.
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På den administrative siden er prosjektleder på plass. Administrativ prosjektgruppe er politisk oppnevnt 
men ikke konstituert. 
For å få en handlekraftig organisasjon og sett i lys av kort gjennomføringstid, er det nødvendig med 
delegasjon av myndighet fra Fellesnemnda til både arbeidsutvalget, partssammensatt utvalg, 
prosjektleder og administrativ styringsgruppe. Prosjektleder vil i samråd med arbeidsutvalget og 
administrativ styringsgruppe prioritere arbeidet med et delegasjonsreglement. Samtidig er det også 
nødvendig å få på plass et reglement for møtegodtgjørelse både for politiske og administrative møter 
inkl. tillitsvalgte. 

Medvirkning, informasjon og sosialisering er viktige elementer i prosessen med bygging av en ny 
kommune. Internt vil nedsetting av arbeidsgrupper med gitt mandat gi en god start på dette arbeidet. 
På dette tidspunktet ser prosjektleder for seg følgende strategiske områder som må utredes/avklares 
gjennom arbeidsgrupper:

1. Politisk styring
2. Administrativ organisering , dimensjonering og stedsplassering
3. Personalpolitiske tiltak – tilsetting 
4. Informasjon og sosialiseringstiltak
5. Økonomiplan
6. IKT-infrastruktur
7. Eiendommer
8. Næringspolitiske tiltak
9. Kommunevåpen
10. Planharmoniseringer
11. Harmonisering av tjenestekvalitet
12. Valg
13. Kirkelig organisering
14. Interkommunale samarbeidsprosjekter
15. Forholdet til statsinstitusjoner
16. Åpningsseremoni

Det vil være administrativ styringsgruppe/prosjektgruppe som, når delegasjon er gitt, kan opprette og 
gi mandat til arbeidsgrupper. Det vil være en klar fordel om interimsstyre for Fellesnemnda delegerer 
denne myndigheten 

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å tidfeste elementene i en sammenslåingsprosess. Viktige 
milepæler vil være:

• Prosjektorganisasjonen er på plass

• Politisk og administrativ hovedstruktur er vedtatt

• Søknad til KRD om a-kontobeløp til sammenslåingen er sendt

• Identifisere og planlegge behov for bygningsmessige og tekniske investeringstiltak (eks. IKT-
infrastruktur)

• Utarbeidelse av prosjektbudsjett og søknad til KRD er sendt

• Administrativ ledelse er på plass

• Gjennomføre bygningsmessige og tekniske tiltak

• Ansettelser og innplassering er foretatt
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• Løpende samkjøring av enheter og virksomheter

• Planleggings- og budsjettprosesser for ny kommune

• Planlegging av seremoni for kommunesammenslåing

• Kommunesammenslåing 01.01.2012

Som et ledd i en fullstendig prosjektbeskrivelse vil prosjektleder komme tilbake med en tidsplan for 
elementene i sammenslåingen. 

Konklusjon
Prosjektleder arbeider videre med prosjektbeskrivelsen og prioriterer arbeidet med 
delegasjonsreglement, reglement for møtegodtgjørelse og en tidsplan for gjennomføring.

Oppnevning av arbeidsgrupper bør delegeres til administrativ styringsgruppe, slik at disse kan bli 
operative relativt raskt. 
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1048-3
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

3/10 30.06.2010

Politisk og administrativ hovedmodell - nedsetting av arbeidsgruppe

Prosjektlederens forslag til vedtak
Det nedsettes en arbeidsgruppe med følgende mandat:

1. Utrede og foreslå politisk og administrativ hovedstruktur

2. Utrede og avklare hvilke overordnede planer som skal utarbeides og gjelde i den nye 
kommunen, og hvilke organer som skal styre prosessene

Arbeidsgruppens konklusjoner skal være klar innen 01.09.10.
Arbeidsgruppa skal bestå av politikere, prosjektleder, rådmenn og 2 tillitsvalgte. 

Følgende politikere velges til arbeidsgruppen:

Som leder i arbeidsgruppen velges:
Som nestleder i arbeidsgruppen velges:

Bakgrunn
I bygging av en ny kommune er det viktig med medvirkning i prosessen både fra politikere, 
ledere og tillitsvalgte. Politisk og administrativ hovedmodell er viktig å få på plass tidlig. Det er 
ønskelig at det allerede nå nedsettes en arbeidsgruppe til å utrede politisk og administrativ 
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hovedmodell og omfang av felles overordnede planer (kommuneplan, kommunedelplaner, 
økonomiplan event. andre planer)

Vurdering
Administrativ hovedmodell er viktig å få på plass tidlig slik at prosjektleder kan starte 
etablering og innfasing av den nye organisasjonen. 

Det har kommet signaler om at felles kommuneplan bør integreres i prosjektet Inderøy 2020. 
Innenfor flere fagområder er det allerede ønsker om å samkjøre planene over 
kommunegrensene. Planprosesser tar ofte lang tid og krever betydelige ressurser. Det viktig å 
avklare hvilke planer på overordnet nivå som skal samkjøres. 

Mandatet til arbeidsgruppen kan være å 

1. Utrede og foreslå politisk og administrativ hovedstruktur

2. Utrede og avklare hvilke overordnede planer som skal utarbeides og gjelde i den nye 
kommunen, og hvilke organer som skal styre prosessene.

Arbeidsgruppens konklusjoner skal være klar innen 01.09.10.

Arbeidsgruppa vil på et senere tidspunkt også bli tillagt andre oppgaver som f.eks reglement 
for styrer, råd, utvalg og komiteer i den nye kommunen

Arbeidsgruppa bør bestå av 3-5 politikere fra Fellesnemnda, prosjektleder, rådmenn og 
tillitsvalgte. 

Konklusjon
Det nedsettes en arbeidsgruppe til å utrede politisk og administrativ hovedmodell, samt 
avklare omfang av overordnede planer for den nye kommunen.

Side 11



Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1048-4
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

4/10 30.06.2010

Administrativ organisering og ressurstilgang - orienteringssak

Prosjektlederens forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Bakgrunn
Vi har korte arbeidsfrister med forutsetningen om formell sammenslåing 01.01.2012. Det er derfor 
nødvendig raskest mulig å etablere en prosjektressurs som er i stand til å bidra til fremdrift.

Det primære ressursgrunnlaget må finnes i de sentraladministrative miljøer i de to kommunene. 
Hensett både til tidsaspektet og kompetansebehov vil det være naturlig.   Administrasjonene arbeider 
med en ressursplan basert på følgene hovedmodell:

1. Hvis vi har internt personell som både kan og vil bidra til dette arbeidet, så rekrutteres disse 
inn. 

2. I den praktiske planlegging ser vi de administrative ressurser i sammenheng.  Det gjelder alle 
nivåer. Utgangspunktet er:  vi  skal gjennomføre kommunesammenslåingsprosessen på den 
mest kostnadseffektive måte og uten at det svekker det løpende tjenestetilbudet til 
befolkningen på en merkbar måte. 

3. Dette innebærer at dersom en fra Mosvik-administrasjonen går inn som tilnærmet 100% 
prosjektmedarbeider, så  må hans/hennes nåværende oppgaver erstattes med andre ressurser i 
Mosvik og/eller Inderøy.  
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4. Vi kjøper inn tileggsressurser hvor det er nødvendig å supplere egne ressurser, eller hvor det 
må gjøres av kompetansehensyn.

5. Det må etableres et økonomisk mellomoppgjør mellom kommunene frem til 
kommunesammenslåingen er gjennomført. Det må i stor grad baseres på kjøp av tjenester og 
som må kunne besluttes administrativt. 

6. Den samlede ressursbruken knyttet til kommunesammenslåingen skal dekkes av staten. Det vil 
bli lagt til rette for regnskapsmessig dokumentasjon.  

7. Når det gjelder håndteringen av en endret og gradvis utvidelse av tjenesteytingen mellom de to 
kommunene i overgangsperioden, så skal dette selvsagt håndteres slik at ingen kommune skal 
tjene eller tape på det.

Det administrative ressursbildet.

Prosjektleder, Jon Arve Hollekim,  er utnevnt gjennom vedtak i kommunestyrene 14.06.10 

Prosjektmedarbeider. Med forbehold om konklusjonen i drøftingsmøter med organisasjonene er det 
inngått betinget avtale med prosjektmedarbeider i tilnærmet 100 % stilling. Prosjektmedarbeider vil 
ivareta rollen som prosjektleder for delprosjektene i kommunesammenslåingsprosjektet og rapportere 
til prosjektleder. 

Prosjektmedarbeider vil ha kontorsted både i Mosvik og Inderøy.

Styrking informasjonsarbeidet.   Arbeidet med informasjon må vektlegges fremover.  Dette er en 
entydig erfaring fra andre prosesser.  Før vedtaket om kommunesammenslåing var fattet, var det 
administrativt i Inderøy kommune besluttet å rekruttere inn ekstra kompetanse og kapasitet for å 
styrke informasjons-/hjemmesidearbeidet.  (prosjektmedarbeider fram til jul)   Dette er en prioritert sak 
for kommunen og må iverksettes uansett.  

Vi må nå trekke konsekvensene av de klare råd som er trukket i forhold til behovet for å styrke 
informasjonssiden. En ekstern rekrutteringsprosess må påregnes å ta fra 4 til 6 mndr.  Med forbehold 
om nødvendig godkjennelse og finansiering har en administrativt derfor besluttet å lyse ut en utvidet 
prosjektstilling på inntil 60 % i ett år – med mulighet for forlengelse. (søknadsfristen går ut 30.06)

Vi har håp om at vi kan få fram kandidater som kan være i arbeide fra august.

Hjemmesidene.  Arbeidet med hjemmesidene er relativt krevende dersom disse skal holdes godt 
oppdatert. Vi vil se nærmere på hvordan vi nå skal kunne samordne dette arbeidet slik at 
dobbeltarbeide unngås.  Fra hvilket tidspunkt det vil være rasjonelt og ha etablert en ny felles 
hjemmeside blir å komme tilbake til.

Administrativ organisering og fellesnemndas arbeidsutvalg - praktisk virke.

Jeg legger til grunn at prosjektleder er bemyndiget til å detaljere den administrative organisering 
innenfor de rammene som er lagt i hovedorganisasjonskartet.
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Administrativ styringsgruppe får formelt to medlemmer ettersom rådmannen i Inderøy er utnevnt til 
prosjektleder.  Prosjektmedarbeider vil naturlig delta i disse møtene. 

Fellesnemndas arbeidsutvalg.   Prosjektleder defineres formelt som sekretær  - saksforbereder – for 
arbeidsutvalget. Det vil være naturlig – og formålstjenlig/arbeidsbesparende – at også 
hovedprosjektmedarbeider og rådmannen i Mosvik deltar i møtene.
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Vurdering

Konklusjon
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/250-25
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

5/10 30.06.2010

Inderøy 2020 - endret organisering og grunnlag

Prosjektlederens forslag til vedtak
Interimsstyret for fellesnemnda slutter seg til planene om at Inderøy 2020 defineres som et 
fellesprosjekt for de to kommunene.  Styringsgruppen utvides med 2 representanter fra 
Mosvik. Mosvik kommune utpeker disse.

Det må tas formelle forbehold om behandlingen i Inderøy kommune.

Bakgrunn
Inderøy 2020 er et samfunnsutviklingsprosjekt initiert av Inderøy kommune – foreløpig definert en 
prosjektperiode til medio 2012. (styringsgruppen har i siste møte vedtatt og tilrå prosjektperioden 
utvidet til 01.01.2014.)

Det er kommunestyret som har fattet vedtak om etablering og rammer for prosjektet. Det er satt av 
relativt betydelige økonomiske ressurser til prosjektet.

Inderøy formannskap er overordnet politisk organ. Styringsgruppen består av :

Ole Tronstad, ordfører
Harald Ness, formannskapsmedlem
John Martin Austad,  representant Næringsforeningen
Hanne Damås, representant LLI
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Prosjektet har allerede besluttet initiert et landbruksprosjekt.  Videre vil det nå bli arbeidet med  
delprosjekter:

Profileringsprosjekt
Straumen – sentrumsutvikling
Ideutvikling – grendemøter mv

Det vil også bli arbeidet videre med opprettelse av referansegrupper.

Vedrørende samordningsbehov som følge av kommunesammenslåingsvedtaket,  tilrår styringsgruppen i 
siste møte:

”Mosvik kommune inviteres inn i styringsgruppen med representasjon fra politikk og næringsliv.

Definert prosjektperiode for prosjektet forlenges til 01.01.2014.”

Mosvik er tidligere invitert inn med observatørstatus. 

Vurdering
Det synes åpenbart naturlig at når først kommunesammenslåingsvedtaket er fattet  - dog med 
det formelle forbehold at vedtaket er betinget av statlig godkjenning – så må plan og 
utviklingsprosesser med perspektiv utover 2012 samordnes. 

Det vil også være naturlig at Fellesnemndas arbeidsutvalg blir det politiske styringsorgan for 
dette arbeidet. Myndigheten til å endre på politisk styring av prosjektet, tilligger imidlertid 
Inderøy kommune.

Konklusjon
Interimsstyret for fellesnemnda slutter seg til planene om at Inderøy 2020 defineres som et 
fellesprosjekt for de to kommunene.  Styringsgruppen utvides med 2 representanter fra 
Mosvik. Mosvik kommune utpeker disse.

Det må tas formelle forbehold om behandlingen i Inderøy kommune.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1048-5
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

6/10 30.06.2010

Møteplan - drøftingssak

Prosjektlederens forslag til vedtak
Prosjektleder arbeider videre med en møteplan med grunnlag i drøftinger i interimsstyret.

Bakgrunn
Det er nødvendig med en god samordning av møtevirksomheten i forbindelse med 
kommunesammenslåingsprosessen.

Ettersom Interimsstyret består av formannskapene med tilegg av noen representanter, er det naturlig 
at møtedatoer for formannskaper og interimsstyre bør falle på samme dag.

Det er formålstjenlig med månedlige møter i interimsstyret.  For øvrig overlates til politisk nivå å 
vurdere møtebehovet/omfang. 

Det må nærmere vurderes hvordan det politiske arbeidsutvalget skal arbeide opp mot fellesnemnda og 
prosjektleder/administrasjonen. 
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PS 7/10 Prosjektleder orienterer
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