
Møteinnkalling

Utvalg:
Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 22.09.2010

Tidspunkt: 10:00

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

Ole Tronstad
leder Solbjørg Kirknes

sekr
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PS 10/10 Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste
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PS 12/10 Framdriftsplan
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PS 16/10 Søknad om omstillingsfond nye Inderøy kommune

PS 17/10 Prosjektleder orienterer
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-2
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

8/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 1/10 22.09.2010

Møteplan høsten 2010

Rådmannens forslag til vedtak
Møteplan høsten 2010 vedtas i henhold til vedlegg 1.

Vedlegg
1 Møteplan interimsstyret høsten 2010

Bakgrunn
Fellesnemnda drøftet møteplan i sak 6/10 og ba prosjektleder arbeide videre med en møteplan basert 
på drøftinger i møtet.

Vurdering
Prosjektleder foreslår en organisering av møtene som gir muligheter for å avvikle månedlige 
møter i fellesnemnda – forutsetningsvis koordinert med formannskapsmøter i de respektive 
kommuner.  Dette bør være fordelaktig for så vel politisk nivå – som administrativt nivå. 

Det er foreslått at politisk arbeidsutvalg har møter kl. 08.30 – 10.00 og at fellesnemnda 
fortsetter fra kl. 10.-13.00 med innlagt lunsj. Etter at fellesnemnda er ferdig, kan den enkelte 
kommune ha formannskapsmøter fra kl. 13.30 og ut dagen. Dersom det er behov for møte i 
partssammensatt utvalg avholdes dette samme dag kl. 09.-10.00.
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Erfaringene fra møteplan høsten 2010 bør danne grunnlaget for utarbeidelse av møteplan for 
2011. For 2011 bør politiske møter i sammenslåingsprosessen samordnes med politiske møter i 
Mosvik og Inderøy.

Konklusjon
Framlagte møteplan godkjennes i henhold til vedlegg 1.
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Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune Mosvik kommune

Møteplan fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg og partssammensatt 
utvalg  2010

Utkast 12.08.10

Fellesnemndas arbeidsutvalg
Onsdag 22.september kl. 08.30 – 10.00 Inderøy kulturhus 
Onsdag 20.oktober kl. 08.30 – 10.00 Inderøy kulturhus
Onsdag 17.november kl. 08.30 – 10.00 Inderøy kulturhus 
Torsdag 16.desember kl. 08.30 – 10.00 Inderøy kulturhus 

Fellesnemnda
Onsdag 22.september kl. 10.00 – 13.00 Inderøy kulturhus 
Onsdag 20.oktober kl. 10.00 – 13.00 Inderøy kulturhus
Onsdag 17.november kl. 10.00 – 13.00 Inderøy kulturhus 
Torsdag 16.desember kl. 10.00 – 13.00 Inderøy kulturhus 

Partssammensatt utvalg
Møter avholdes etter behov på samme dager som fellesnemndas arbeidsutvalg med 
møtetidspunkt kl. 09.00.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-3
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

9/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 2/10 22.09.2010

Endring av prosjektorganisering - mandat administrativ styringsgruppe

Prosjektleders forslag til vedtak
1. Ny prosjektorganisering vedtas som vist i vedlegg 2.
2. Sammensetning og mandat til administrativ arbeidsgruppe,  godkjennes som vist i vedlegg 

3.

Vedlegg
1 Vedtatt prosjektorganisering
2 Forslag til ny prosjektorganisering
3 Sammensetning og mandat administrativ styringsgruppe

Bakgrunn
Fellesnemnda vedtok 30.juni 2010 organisering av sammenslåingsprosjektet. Prosjektleder har 
i samråd med administrativ styringsgruppe vurdert en noe forenklet administrativ styring av 
prosjektet. I henhold til mandatets pkt. 1 l) kan fellesnemnda foreta mindre justering av 
prosjektorganiseringen. 

Vurdering
Prosjektleder ønsker en enkel og effektiv overordnet administrativ styring av 
gjennomføringsprosessen. Prosjektleder foreslår at prosjektgruppen utgår, og at administrativ 
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styringsgruppe suppleres med kommunalsjef fra Inderøy, fagsjef fra Mosvik og en tillitsvalgt fra 
hver kommune. Prosjektleder mener det er fornuftig at tillitsvalgte deltar i et administrativt 
forum hvor de overordnede spørsmål om bygging av ny kommune diskuteres.
Administrativ styringsgruppe vil få hovedansvar for arbeidet med omstilling og sammenslåing av Mosvik 
og Inderøy. Selv om prosjektleder foreslås delegert myndighet til overføring av personell til den nye 
kommunen, er dette også tatt inn i mandatet til styringsgruppe for å synliggjøre at dette skal diskuteres i det 
forum hvor de tillitsvalgte er representert. 

Konklusjon
Ny prosjektorganisering og mandat til administrativ styringsgruppe vedtas som vist i vedlegg 2 
og 3.
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Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune Mosvik kommune

Organisasjonskart for sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner

Rveidert av Fellesnemnda 30.juni 2010

Fellesnemnda
Overordnet politisk ledelse
11 medlemmer fra Inderøy 
og 8 medlemmer fra Mosvik 
kommunestyre

Fellesnemndas 
arbeidsutvalg
Leder og nestleder i Fellesnemnda 
samt 3 medlemmer av Fellesnemnda

Partssammensatt utvalg
Leder og nestleder i 
administrasjonsutvalgene samt en 
tillitsvalgte fra hver kommune

Politisk del

Administrativ styringsgruppe
Prosjektleder/rådmann i Inderøy, 
rådmann i Mosvik og 
prosjektmedarbeider

Administrativ prosjektgruppe
Prosjektleder, rådmennene, 
administrative ledere og tillitsvalgte 
fra begge kommuner

Prosjektleder

Administrativ del
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Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune Mosvik kommune

Organisasjonskart for sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner

Forslag 07.09.10

Fellesnemnda
Overordnet politisk ledelse:
11 medlemmer fra Inderøy og 8 medlemmer fra Mosvik 
kommunestyre

Partssammensatt 
utvalg
Ole Tronstad
Carl Ivar von Køppen
Ida Stuberg
Signar Berger
Nanna Dyrendal
Rakel Tangstad

Administrativ styringsgruppe
Prosjektleder /rådmann  Jon Arve Hollekim,leder 
Prosjektmedarbeider Arnfinn Tangstad, nestleder
Rådmann Lars Daling
Kommunalsjef  Finn Madsen
Fagsjef Roger Sæthre
Nanna Dyrendal, Fagforbundet Inderøy
Rakel Tangstad, Fagforbundet Mosvik

Fellesnemndas arbeidsutvalg
Ole Tronstad, leder 
Carl Ivar von Køppen, nestleder 
Maria Aune
Margareth Halle
Harald Næss

Prosjektleder
Jon Arve Hollekim

Arbeidsgruppe ArbeidsgruppeArbeidsgruppe Arbeidsgruppe
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Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune Mosvik kommune

Administrativ styringsgruppe – sammensetning og mandat

Forslag 07.09.10

1. Sammensetning
Administrativ styringsgruppe er øverste administrative organ og har følgende sammensetning:

Prosjektleder/rådmann  Jon Arve Hollekim, leder
Prosjektmedarbeider Arnfinn Tangstad, nestleder
Rådmann Lars Daling
Kommunalsjef Finn Madsen
Fagsjef Roger Sæthre
Nanna Dyrendal, Fagforbundet Inderøy
Rakel Tangstad, Fagforbundet Mosvik

2. Møter 

Administrativ styringsgruppe skal ha møter etter fastsatt møteplan omkring en gang i måneden eller etter 
behov. 

3. Oppgaver 

• Administrativt hovedansvar for arbeidet med omstilling og sammenslåing av Mosvik og Inderøy 
• Hovedansvar for utforming av prosjektplan, utarbeide tidsplan for arbeidet og sørge for at prosjektet 

med sammenslåing blir gjennomført.
• Utarbeide prosjektbudsjett og søke om eksterne midler til sammenslåingsarbeidet.
• Forberede møter og saksbehandle saker til fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg og 

partssammensatt utvalg. 
• Sørge for at aktuelle tema blir utredet og innfaset i prosjektet. 
• Opprette arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg etter behov innenfor enheter/arbeidsområder der dette er 

ønskelig. Det skal være medlemmer fra begge kommuner i hver gruppe.
• Overføre personell til nye Inderøy kommune. Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte 

og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse.

4. Vedtak og referater

• Vedtak fattet av prosjektleder/rådmann i ny kommune skal saksbehandles og arkiveres som 
administrative vedtak, og legges fram som referat for politisk organ i førstkommende møte.

• Det skal føres konkluderende referat fra alle møter i administrativ styringsgruppe.

Side 12



Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-4
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

10/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 3/10 22.09.2010

Møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste

Prosjektleders forslag til vedtak
Reglement for møtegodtgjørelse for folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte vedtas som vist i 
vedlegg 1.

Vedlegg
1 Møtegodtgjørelse Inderøy
2 Møtegodtgjørelse Mosvik
3 Utdrag av møtegodtgjørelse Kristiansund - Frei
4 Forslag til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste sammenslåingsprosessen

Bakgrunn
Både Mosvik og Inderøy har i dag egne reglement for møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste til 
folkevalgte i styrer, råd og utvalg. Reglementene er forskjellige og kan ikke uten videre benyttes for 
sammenslåingsprosessen. Det er derfor ønskelig å utarbeide et eget reglement for møtegodtgjørelse og 
tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med sammenslåingsprosessen.

Vurdering
Både Mosvik og Inderøy sitt reglement preges av nøkternhet i satsene for møtegodtgjørelse.
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Prosjektleder foreslår at den samme nøkternheten bør ligge til grunn ved fastsettelse av 
godtgjøring i sammenslåingsprosessen. Prosjektleder foreslår at møtegodtgjørelsen gis likt 
uansett type funksjon eller utvalg. Prosjektleder foreslår videre at det gis møtegodtgjørelse til 
tillitsvalgte på samme nivå. Prosjektmedarbeider vil registrere møtegodtgjørelse for alle møter 
og sende kommunene for utbetaling.
Tapt arbeidsfortjeneste foreslås med en sats i inntil 4 timer og en sats over 4 timer. Tapt 
arbeidsfortjeneste og reiseregninger leveres den enkelte kommune på vanlig måte, men det er 
viktig å påføre at det gjelder Nye Inderøy kommune.
Mange ansatte i begge kommuner vil få en betydelig ekstrabelastning i gjennomføringsfasen. 
Prosjektleder foreslår at alle ansatte får godtgjort kr. 230,- pr. time for møter/arbeid med 
kommunesammenslåing etter kl. 15.30. Godtgjøringen erstatter tariffbestemte tillegg der 
denne gir en bedre uttelling for ansatte enn hovedtariffavtalen.

Konklusjon
Folkevalgte, tillitsvalgte og ansatte gis møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste i henhold til 
vedlegg 1
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GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE

INDERØY KOMMUNE

1. Godtgjørelse til folkevalgte gis med hjemmel i kommunelovens § 42 og gjelder alle 
som med hjemmel i kommuneloven eller i særlov er valgt til medlemmer av 
kommunale organer, dvs. har et kommunalt tillitsverv.  Særlov eller forskrift kan 
hjemle egne bestemmelser om godtgjøring.  Regulering av godtgjøringens 
plassering i det kommunale lønnsregulativet må fastsettes av kommunestyret selv.  
Ved endringer i det kommunale lønnsregulativet, endres størrelsen på 
godtgjørelsen automatisk i tråd med dette.

2. Ordførers godtgjørelse fastsettes innen utgangen av mars i valgåret for 
påtroppende ordfører.  Utbetaling skjer månedlig.  Årlig regulering gjøres pr. 01.01. 
i henhold til prosentvis endring i lønnsindeks fra SSB for 3. kvartal.  Første gang 
etter ca. 1 år og 3 måneder.  

Ettergodtgjøring for ordfører ytes i 1 måned hvis vedkommende har arbeid å vende 
tilbake til, mens det ytes ettergodtgjøring fram til 31.12. i valgåret hvis 
vedkommende ikke har jobb å vende tilbake til.

3. Varaordførers årlige godtgjørelse settes til 8 % av ordførers godtgjøring.  Utbetaling 
skjer månedlig.

4. Lederne i hhv. Hovedutvalg Folk og Natur sin årlige godtgjøring settes til 8 % av 
ordførers godtgjørelse.  Godtgjørelsen utbetales månedlig.

5. Øvrige hovedutvalgsmedlemmers årlige godtgjørelse settes til 1 % av ordførers 
godtgjørelse.  Godtgjørelse utbetales i forhold til antall oppmøter og skjer en gang 
pr. år, fortrinnsvis i november.

Godtgjørelsen omfatter også hovedutvalgsmedlemmers verv som 
kommunestyrerepresentanter.
Kommunestyremedlemmer som ikke har krav på godtgjørelse etter pkt. 2-5, gis 
godtgjørelse pr. møte etter pkt. 7, medlemmer i råd og utvalg.

6. Møtende varamedlemmer får godtgjørelse etter pkt. 5.  Møtende varamedlemmer 
til kommunestyret som ikke er medlem av noe hovedutvalg, jfr. pkt. 5, gis 
godtgjørelse pr. møte etter pkt. 7, medlemmer i råd og utvalg.
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7. For andre utvalg og råd gjelder følgende årlig godtgjørelse:

• Leder i Eldres Råd: kr 300,- pr. møte

• Leder i Rådet for funksjonshemmede: kr 300,- pr. møte

• Forretningsfører i overformynderiet: 4 % av ordførers godtgjørelse

• Leder i Kontrollutvalget: 2 % av ordførers godtgjørelse

• Medlemmer i råd og utvalg: kr 200,- pr. møte

Utbetaling skjer en gang pr. år, fortrinnsvis i november.

8. Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse tilstås kommunale tillitsvalgte med 
hjemmel i kommunelovens § 41 nr. 1, og utbetales etter regning etter 
bestemmelsene i kommunens reiseregulativ.  Regningen utstedes på kommunens 
eget skjema og leveres normalt administrasjonen etter hver reise.  Regning for 
reiser til og fra møter og lignende, kan likevel leveres månedlig eller kvartalsvis.

9. Tap av inntekt og påførte utgifter som følge av vervet erstattes med hjemmel i 
kommunelovens § 41, nr. 2, slik:

- Legitimert: Inntil kr 2.000,- pr. dag
- Ulegitimert: Inntil kr 1.000,- pr. dag

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter tilstås kommunale tillitsvalgte når 
tapet og utgiftene påføres som en direkte følge av vervet.  I uttrykket inntekt ligger ikke 
bare lønnsinntekt; også selvstendig næringsdrivende og andre inntektstap skal erstattes.  
Også grupper som er uten fast lønnet arbeid skal få erstattet tap i arbeidsinntekt når de 
må forsømme sine ordinære gjøremål for å ivareta sine tillitsverv.  Som eksempel kan 
nevnes pensjonister, frilansere, husmødre, personer  under utdanning, m.v.

Krav om at ulegitimerte utgifter må reises og begrunnes.

Godtgjørelse for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste som gjelder kortere tid enn hel dag, 
beregnes forholdsmessig fra normal arbeidsdag på 7,5 time.  Møter på 5 timer eller mer 
regnes som hel dag.

Rettet etter Kommunestyrets vedtak, pkt. 1, den 30.08.07.
Rettet etter Kommunestyrets vedtak, pkt. 3, den 17.12.08.
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Møtegodtgjørelse sammenslåing Kristiansund - Frei

Endelig vedtak ble følgende:
1. Møtegodtgjørelsen for fellesnemnda fastsettes til kr. 1000 pr. møte. 
2. Møtegodtgjørelsen til det partssammensatte utvalget gis lik den godtgjøring 

som er fastsatt for administrasjonsutvalget i Kristiansund.
3. Godtgjøringen følger regelverket for ”arbeids- og økonomiske vilkår for 

folkevalgte.
4. Utgiftene belastes kommunesammenslåingsprosjektet – budsjettansvar 1500

Endelig vedtak ble følgende:
1. Faste medlemmer i den administrative styringsgruppen og i den 

administrative prosjektgruppen gis en årlig godtgjørelse på kr. 25 000. 
2. Det fastsettes i tillegg en fast møtegodtgjørelse for disse to gruppene på kr. 1000 

pr. møte.
3. Medlemmer i ad hoc-grupper, som oppnevnes av den administrative styrings-

gruppen og den administrative prosjektgruppen, gis en godtgjørelse på kr. 
500 pr. møte.

4. Godtgjøringen følger regelverket for ”arbeids- og økonomiske vilkår for 
folkevalgte i Kristiansund kommune.

5. Annet ekstraarbeid/overtid i tilknytning til sammenslåingsprosjektet 
godtgjøres i h.h.t. hovedtariffavtalens bestemmelser.

6. Utgiftene belastes prosjektet/tilskuddsmidlene ”Prosjektadministrasjon og 
utredning” – budsjettansvar 1500.

7. Reglene gjøres gjeldende foreløpig for 2005.
8. Sekretæren i den enkelte gruppe fører oversikt over dato for avholdte møter, 

møtetid og møtedeltakelse. Listene innleveres innen utgangen av hvert kvartal. 
9. Prosjektleder fører logg som, etter nærmere retningslinjer, viser den totale 

tidsbruken i forbindelse med kommunesammenslåingen.  
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Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune Mosvik kommune

Møtegodtgjørelse – sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner

Forslag 10.09.10

1. Godtgjørelse til folkevalgte i forbindelse med sammenslåingsprosessen gis til valgte 
medlemmer og møtende varamedlemmer i fellesnemnda, fellesnemndas arbeidsutvalg, 
partssammensatt utvalg og arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg opprettet av fellesnemnda.

2. Godtgjørelse til tillitsvalgte gis til valgte medlemmer og møtende varamedlemmer i 
partssammensatt utvalg, administrativ styringsgruppe og arbeidsgrupper/ad-hoc utvalg 
opprettet av fellesnemnda eller administrativ styringsgruppe.

3. Møtegodtgjørelsen fastsettes til kr. 500,- pr. møte.

4. Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og påførte utgifter som følge av vervet som 
folkevalgt eller tillitsvalgt i forbindelse med kommunesammenslåingen, erstattes slik:

• Legitimert Inntil 4 timer inntil   kr. 1000,-
Over 4 timer inntil   kr. 2000,-

• Ulegitimert Inntil 4 timer kr.   500,-
Over 4 timer kr. 1000,-

5. Ansatte i Inderøy og Mosvik kommune utbetales en godtgjørelse for merarbeid i 
prosjektet etter ordinær arbeidstid (kl.15.30) på kr. 230,- pr. time.(overtidsarbeid kr. 375,-) 
Merarbeid og overtid skal være avtalt med prosjektleder på forhånd. Godtgjørelsen 
erstatter hovedtariffavtalens bestemmelser om merarbeid og overtid i de tilfeller 
godtgjørelsen gir bedre uttelling for ansatte enn hovedtariffavtalen. 

6. Prosjektmedarbeider fører oversikt over dato for avholdte møter, møtetid, møtedeltakelse
og merarbeid/overtid for folkevalgte og tillitsvalgte og ansatte. Listene innleveres innen 
utgangen av hvert kvartal til de respektive kommuner for utbetaling av godtgjørelse.

7. Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse i forbindelse med kommunesammenslåingen 
tilstås folkevalgte, ansatte og tillitsvalgte i henhold til de respektive kommuners 
reiseregulativ. Regning for pkt. 4 og 7 sendes den respektive kommune på de respektive 
kommuners eget skjema.

8. Mosvik kommune sender refusjonskrav til Inderøy kommune. Alle utgifter i begge 
kommuner til møtegodtgjørelse, skyss, tapt arbeidsfortjeneste og utbetaling for 
merarbeid/overtid belastes prosjektet kommunesammenslåing, budsjettansvar 600 Nye 
Inderøy. 

9. Reglene gjøres gjeldende fra 15.juni 2010 og til 31.12.2011.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-5
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

11/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 4/10 22.09.2010

Delegasjon fra fellesnemnda

Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda vedtar delegasjonsreglement som vist i vedlegg 1.

Vedlegg
1 Forslag til delegasjonsreglement

Bakgrunn
Sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune skal skje fra 01.01.2012. For å sikre en rasjonell 
gjennomføring av prosessen, vil det være fornuftig å delegere myndighet fra fellesnemnda til leder av 
nemnda, politiske underutvalg og prosjektleder.

Vurdering
Forslag til delegasjonsreglement er basert på erfaringer fra andre kommunesammenslåinger. 
Forslaget er utarbeidet med sikte på å klarlegge ansvar og sikre effektiv gjennomføring av 
prosessen. På denne bakgrunn er det foreslått at både leder av fellesnemnda og fellesnemndas 
arbeidsutvalg, kan fatte vedtak for å sikre framdriften i sammenslåingsprosessen. Overføring av 
personell og alle tilsettinger unntatt rådmann og revisor, er foreslått delegert til administrativt 
nivå ved prosjektleder.
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Konklusjon
Det tilrås at Fellesnemnda delegerer myndighet i henhold til vedlegg 1.
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Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune Mosvik kommune

Delegasjonsreglement fra fellesnemnda
Forslag 19.08.10

A. Delegasjon til fellesnemndas leder
A1. Fellesnemndas leder er rettslig representant for den nye kommunen og underskriver på dennes 

vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. 
A2. Fellesnemndas leder er den nye kommunens representant i de tilfeller hvor annen person ikke er 

særskilt valgt. Fellesnemndas leder har rett til å bemyndige andre til å delta og til å representere.
A3. Fellesnemndas leder kan innvilge offentlige gaver og oppmerksomhet knyttet til den nye kom-

munen for inntil kr. 1 000 i hvert enkelt tilfelle. 
A4. Fellesnemndas leder gis myndighet til å fatte de avgjørelser som ikke kan vente til rette politisk 

utvalg er samlet og som anses som kurante. Slike avgjørelser fattes etter samråd med 
fellesnemndas arbeidsutvalg. 

B. Delegasjon til fellesnemndas arbeidsutvalg (FNAU)
B1. FNAU innstiller i alle saker til fellesnemnda, jf. pkt. 5 i mandat for fellesnemnda
B2. FNAU har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og fatter vedtak som 

sikrer nødvendig framdrift i etablering av den nye kommunen.

C. Delegasjon til det partsammensatte utvalget (PAU) 
C1. PAU er fellesnemndas partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet 

mellom nye Inderøy kommune som arbeidsgiver og de ansatte. 
C2.PAU treffer vedtak eller gir uttalelse i saker som vedrører overordnede personalpolitiske 

spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

D. Delegasjon til prosjektleder
D1. Med hjemmel i punkt 4 i fellesnemndas mandat gis prosjektleder for kommunesammenslåingen 

myndighet til å ta avgjørelser i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myn-
dighet ikke er tildelt andre.

D2. Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen fellesnemndas budsjett i samsvar med 
vedtatte prioriteringer, og myndighet til å anta tilbud/anbud dersom slik myndighet ikke er lagt til 
andre nemnder eller organer og å inngå kontrakter for arbeide og leveranser. 

D3. Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til nye Inderøy kommune. Overføringene 
gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for 
virksomhetsoverdragelse.

D4. Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra dette er 
tilsetting av rådmann og revisor.

D5. Prosjektleder avgjør selv om myndighet skal videredelegeres internt.

E. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet  
All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av 
overordnet organ, og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god 
forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer som 
er vedtatt av fellesnemnda.  

F. Ikrafttreden og gyldighet 
Dette reglementet er vedtatt av fellesnemnda …………. sak ………. og trer i kraft samme dag. 
Endringer av dette reglement kan kun foretas og vedtas av fellesnemnda der det ikke framgår av 
reglementet at andre kan videredelegere myndighet.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-6
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

12/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 5/10 22.09.2010

Framdriftsplan

Prosjektleders forslag til vedtak
1. Fellesnemnda vedtar framdriftsplan som vist i vedlegg 1.
2. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer i framdriftsplan.

Vedlegg
1 Forslag til framdriftsplan

Bakgrunn
Det er allerede i starten av prosessen behov for en grovmasket framdriftsplan for å sikre at viktige
avklaringer blir gjort til riktig tidspunkt. 

Vurdering
Framdriftsplanen bygger på en grovmasket framdriftsplan utarbeidet av Telemarkforsking i mai 
2010. Telemarkforsking har samlet erfaringer fra flere kommunesammenslåinger og dette er 
forsøkt lagt inn i en grov framdriftsplan for å bygge en ny kommune i løpet av en meget kort 
tidshorisont. Det er viktig å få på plass politisk og administrativ hovedstruktur så tidlig som 
mulig, slik at prosjektleder/rådmann i ny kommune kan starte med detaljert administrativ 
struktur og tilsette ledere i ny kommune.
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Prosjektleder har valgt å benytte arbeidsgrupper til å framskaffe status i de to kommunene 
samt utfordringer og muligheter i prosessen med å bygge ny kommune. Etter at 
arbeidsgruppene i fase 2 har prioritert og planlagt gjennomføring av sammenslåingen på sine 
fagområder, vil det bli etablert delprosjekter med egne mandat og framdriftsplaner. 
Prosjektleder forutsetter at fremdriftsplanen detaljeres etter hvert som prosessen skrider 
fram.

Konklusjon
Forslag til framdriftsplan godkjennes og prosjektleder gis fullmakt til endre og detaljere 
framdriftsplanen.
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Framdriftplan kommunesammenslåing  - justert 30.08.10

2 0 1 0 2 0 1 1
Aktivitet - milepeler A S O N D J F M A M J J A S O N D J
Administrativ organisering er etablert

Søknad a-kontobeløp er sendt KRD

Utarbeide prosjektbudsjett og sende søknad KRD

Informasjonsplan er vedtatt 

Plan for sosialisering/kulturelle tiltak vedtatt

Vedtak om politisk og administrativ hovedstruktur

Arbeidsgrupper er etablert

Arbeidsgrupper - fase 1 - status- utforfordringer - muligheter

Arbeidsgrupper - fase 2 - planlegging

Delprosjekter - gjennomføring

Identifisere stillinger som blir berørt 

Administrativ toppledelse i ny kommune er tilsatt

Alle ledere i ny kommune er tilsatt

Ansettelser og innplasseringer foretatt

Løpende samkjøring av enheter og virksomheter

Identifisere behov for bygningmessige og tekniske investeringer

Gjennomføring av bygningsmessige og tekniske tiltak

Planleggings- og budsjettprosesser for ny kommune

Planlegging av seremoni for kommunesammenslåingen

Valg til nytt kommunestyre

Nytt kommunestyre avløser fellesnemnd

Kommunene er formelt sammensluttet
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-7
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

13/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 6/10 22.09.2010

Informasjonsplan

Prosjektleders forslag til vedtak

Informasjonsplan vedtas som vist i vedlegg 1.

Vedlegg
1 Informasjonsplan

Bakgrunn
Informasjon er viktig og ikke minst i en såpass spesiell prosess som en kommunesammenslåing. 
Prosjektleder har utarbeidet en grovmasket informasjonsplan for å avklare målgrupper og fordele 
ansvar i informasjonsarbeidet.

Vurdering
Det vil etableres en hjemmeside som vil være hovedkanalen for informasjon mot alle 
målgrupper. I tillegg bør eksisterende kanaler benyttes for å gi informasjon om prosessen.

Dette gjelder Inderøyningen og Mosvikorientering for innbyggerne, kommunestyremøter og 
møter i fellesnemnda for politikere, ledersamlinger for ledere samt forum for HTV for 
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tillitsvalgte. Informasjonen til ansatte vil både skje via tillitsvalgte men også på samlinger for 
alle ansatte. 

Tidlig og god informasjon til samarbeidsparter vil være avgjørende for en smidig prosess og nye 
gode samarbeidsløsninger. Hovedansvaret for informasjon vil ligge til leder av fellesnemnda og 
prosjektleder, men også andre vil måtte bidra bl.a rådmann i Mosvik samt arbeidsgruppene på 
det enkelte fagområdet. 

God informasjon til pressen vil også være viktig for å få riktig informasjon raskt ut til mange. 

Viktige milepeler vil bl.a være når kongen i statsråd har vedtatt sammenslåing, nytt 
kommunestyre er valgt og ikke minst markering av sammenslåing ved årsskiftet 2011/2012. 

Konklusjon

Informasjonsplan godkjennes i henhold til vedlegg 1.
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Sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner
Utkast 30.08.10

Informasjonsplan

Hovedansvaret for informasjon i sammenslåingsprosessen tilligger Fellenemnda, jf. Fellesnemndas mandat pkt. n

Prosjektleder har hovedansvaret for at informasjonen utøves i henhold til denne planen.

Informasjonsplanen gir en grovmasket oversikt over målgrupper, hvordan informasjonen skal formidles, hvem som er ansvarlig

og når informasjon skal gis. En egen hjemmeside vil etableres og være den sentrale informasjonskanalen mot alle målgrupper. 

Målgruppe Hvordan Ansv. Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Innbyggerne Informasjon i Inderøyningen og MO PL x x x x x x x x

Politikere Møter Fellenemnda, kommunestyrene PL/Ordf x x x x x x x x x x x x x

Ledergruppen Felles ledersamlinger PM x x x x x

Ansatte Allmannamøter PM x x

Tillitsvalgte Informasjon i Forum HTV PM x x x x x

Samarb.parter Møter med partene LF/PL x x x x x x

Presse Personlig kontakt event. pressem. LF x x x x x

PL: Prosjektleder   PM: Prosjektmedarbeider   Ordf.: Ordførerne i Mosvik og Inderøy  LF: Leder Fellesnemnda 
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-8
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

14/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 7/10 22.09.2010

Kulturbyggende tiltak - arbeidsgruppe med mandat

Prosjektleders forslag til vedtak
1. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av …. politikere og …. ansatte representert fra 

begge kommuner.
2. Arbeidsgruppen gis følgende mandat: Utarbeide en plan for kulturbyggende tiltak rettet 

mot innbyggerne i prosessen med sammenslåing av kommunene. Planen utarbeides innen 
1.november 2010 og legges fram for fellesnemnda til behandling. 

3. Som politikere i arbeidsgruppen velges:
4. Som leder og nestleder av arbeidsgruppen velges: 
5. Prosjektleder oppnevner ansatte som skal være med i arbeidsgruppen. Det forutsettes at 

ansatte i begge kommuner er representert.

Bakgrunn
I en prosess med sammenslåing av to kommuner er det behov for tiltak som kan bidra til at både 
innbyggere, politikere og ansatte føler en samhørighet når den nye kommunen er etablert. 
Det bør nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider en plan for kulturbyggende tiltak rettet mot 
innbyggerne. Arbeidsgruppa bør også stå for gjennomføring av enkelte av tiltakene inklusive markering 
av sammenslåingen ved årsskiftet 2011/2012.
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Vurdering
Prosjektleder/rådmann i ny kommune bør ha ansvar for kulturbygging innad i den nye 
organisasjonen. Arbeidsgruppa bør ha ansvar for kulturtiltak rettet mot samfunnet, dvs. 
innbyggere, lag og foreninger og næringsliv; det nye Inderøysamfunnet. Arbeidsgruppa bør 
bestå av politikere og ansatte med interesse for kulturbygging. 
Planen bør som minimum inneholde hvilke målgrupper som skal nås, tiltak som skal 
gjennomføres, når tiltakene skal gjennomføres og hvem som skal ha ansvaret for 
gjennomføringen. Den totale ressursbruken bør drøftes grundig slik at planen blir 
gjennomførbar. Det kan være en ide å benytte eksisterende møteplasser og kulturarrangement 
i størst mulig grad. Dersom nye prosjekter/tiltak/møteplasser etableres, bør disse i hovedsak 
ha til hensikt å etableres på permanent basis. 

Konklusjon
Det opprettes en arbeidsgruppe som legger fram forslag til plan for kulturbyggende tiltak innen 
1.november 2010.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/391-7
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

15/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 8/10 22.09.2010

Sammenslåing av kirkelig fellesråd - budsjett for sammenslåingsprosessen

Prosjektleders forslag til vedtak
1. De kirkelige fellesrådene får i denne omgang godkjent en felles planleggingsramme til

dekning av kostnader i forbindelse med sammenslåingen på kr. 300.000,-.
2. De kirkelige fellesrådene bes innen 1.november 2010 utarbeide et revidert og detaljert 

budsjett for kommunesammenslåingsarbeidet  på bakgrunn av tilbakemeldingene i brev fra 
departementet og innenfor den aktuelle planleggingsrammen som hovedalternativ.

3. Endelig budsjettramme for sammenslåingsprosessen fastsettes på dette grunnlag . Om 
planleggingsrammen kan dokumenteres utilstrekkelig, er en forberedt på nødvendige 
justeringer.

Vedlegg
1 Svar på søknad om tilskudd til sammenslåing av Mosvik og Inderøy fellesråd
2 Søknad om sammenslåing - sendes til Kommunal- og Regionaldep.
3 Prosjektbudsjett

Henvisning:
1 I Mosvik - Inderøy. Sammenslåing av fellesråd Inderøy Kirkelige fellesråd
2 I Sammenslåing Mosvik - Inderøy. 

Fellesrådene.
Kirkevergen i Inderøy

3 I Ad. søknad om sammenslåing av fellesråd Inderøy kiekelige fellesråd
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Mosvik/ Inderøy
4 U Søknad sammenslåing fellesrådene - jfr. 

kommunesammenslåing Inderøy - Mosvik.
Inderøy kirkelige fellesråd

5 I Svar på søknad om tilskudd til sammenslåing 
av Mosvik og Inderøy fellesråd

Kommunal- og regionaldepartementet

6 X Notat framdrift i sammenslåing av fellesråd
7 S Sammenslåing av kirkelig fellesråd - budsjett 

for sammenslåingsprosessen

Bakgrunn
Fellesrådene i Mosvik og Inderøy søkte 15.06.10 om å bli ett fellesråd fra 01.01.2012. (vedlegg 2) 
Prosjektbudsjett (vedlegg 3) og prosjektbeskrivelse for sammenslåingen ble samtidig oversendt til 
departementet. I svarbrev fra departementet av 15.07.10 (vedlegg 1) har departementet fastslått at det er 
kommunene som skal dekke kostnadene med sammenslåingen av fellesrådene. For at fellesrådene skal 
kunne komme i gang med sitt arbeid, er det nødvendig at fellesnemnda setter en kostnadsramme for 
fellesrådenes arbeid med sammenslåingen.

Vurdering
Godkjenning av sammenslåing av fellesråd
Forutsatt at Kongen i statsråd fatter vedtak om sammenslåing av kommunene fra 01.01.2012, vil 
den nye kommunen bestå av 4 sokn. Kirkelovens § 5 sier at i kommuner med flere sokn skal det 
være et kirkelig fellesråd. Prosjektleder kan derfor ikke se at det er nødvendig med egen 
godkjenning av sammenslåing av fellesrådene i de to kommunene.

Kostnader til sammenslåing av fellesråd
Kirkelig fellesråd i Mosvik og Inderøy har sammen utarbeidet en meget god og detaljert 
prosjektbeskrivelse for sammenslåingen. Kostnadene er beregnet til kr.2.788.000,-, noe som 
departementet har bemerket er for høyt. 

KRD har samtidig listet opp de kostnadselementer i forbindelse med sammenslåing, som kan 
forventes å bli dekket av staten.  

Utgifter til kirkelig fellesråd utgjør i Mosvik 1,6 % og i Inderøy 1,1 % av kommunenes samlede 
driftsutgifter i 2010. Prosjektleder vil foreslå at dette danner utgangspunkt for de 
sammenslåingskostnadene de kirkelige fellesrådene kan forvente å få dekket av kommunen. 
I forkant av prosessen ble det søkt om sammenslåingskostnader på totalt kr. 13 mill.kr. Disse 
kostnadene kan bli endret når prosjektleder har utarbeidet detaljert budsjett. Det vil også være 
avgjørende hva departementet godkjenner av kostnadsdekning. Inntil dette er avklart, foreslår 
prosjektleder at de kirkelige fellesrådene får godkjent en planleggingsramme på kr. 300.000,- til 
kostnadsdekning i forbindelse med sammenslåingen. 

Konklusjon
Prosjektleder foreslår at de kirkelige fellesrådene i denne omgang får godkjent en 
planleggingsramme på kr. 300.000 til dekning av kostnader ved sammenslåing av fellesrådene
og at endelig budsjettramme fastlegges etter at et revidert og detaljert budsjett foreligger. 

Med en innstilling formulert som over, godkjenner fellesnemnda en planleggingsramme. Det 
bør være formelt uproblematisk. Vedtaket er ikke å oppfatte som et bevilgningsvedtak. 
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Formelle bevilgningsvedtak kan – så lenge Fellesnemnda har en interimsstatus - kun fattes på 
enkeltkommunenivå.
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Inderøy kirkelige fellesråd
Vangsveien 108

7670 INDERØY

Deres ref

DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPAlk___

Vår ref Dato

10/916-13 SOP 1 5 JUL2010

ileforillill
028787

Søknad om sammenslåing av Mosvik og Inderøy fellesråd
Vi viser til deres brev av 14.6.2010 angående søknad om støtte til sammenslåing av
Mosvik og Inderøy kirkelige fellesråd.

Det er vedtatt at staten dekker alle engangskostnader som departementet vurderer som
nødvendige for å få etablert den nye kommunen. Tidligere har staten dekket mellom 40
og 60 pst. av slike ekstrakostnader.

Engangskostnader kommunene kan få dekket i fasen mellom vedtak og iverksetting,
med bakgrunn i søknad er: lønn og drift av en felles folkevalgt nemnd, lønn til
prosjektleder, eventuelt prosjektmedlemmer og hovedtillitsvalgt. Videre kan
harmonisering av IKT-utstyr, mindre tilpasninger og tilrettelegging av servicekontor,
samt intern og ekstern informasjon dekkes. Departementet vil foreta en skjønnsmessig
vurdering av hva som vil bli dekket i hvert enkelt tilfelle.

Ved tidligere kommunesammenslåinger har vurderingen vært at utgifter i forbindelse
med omstilling av kirkelige fellesråd som følge av en kommunesammenslåing, må
bæres av kommunene.

Vi ber derfor om at kostnader knyttet til sammenslåing av Mosvik og Inderøy kirkelige
fellesråd blir en del av kommunenes sammenslåingsprosess. Uten å forskuttere
behandlingen av ny søknad fra kommunene, ønsker departementet imidlertid å peke på
at søknadsbeløpet er for høyt.

Postadresse: Kontoradresse: Te1efon
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 /
0032 OSLO Org. nr.:

972 417 858

Kommunalavdelingen
Telefaks:

Saksbehandler:
Stein Ove Pettersen
22 24 60 26
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Med hils

(
Stein Ove Pettersen e.f.
Fung. avdelingsdirektør

Kopi til:

Inderøy kommune

Mosvik kommune

Side 2
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Torill Sundland
seniorkonsulent
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DEN NORSKE KIRKE
INDERØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Kommunal - og
Regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Søknad om sammenslåing av fellesråd.

Den 14.06.2010 vedtok Mosvik og Inderøy kommune å søke Kongen om å slutte seg
sammen til "n kommune fra 01.01.2012.
Dette medfører at de fire sokna Mosvik, Røra, Sandvollan og Inderøy vil utgjøre
samme fellesrådsområde fra 01.01.2012.

Mosvik og Inderøy fellesråd søker med dette om å bli ett fellesråd fra 01.01.2012.

Det vises forøvrig til kirkelovens § 12 - 13 - 14

Vedlagt følger prosjektbeskrivelse og prosjektbudsjett

Mosvik/Inderøy 14.06.2010

\ V\ - L-17 2

nn Kristin Langfjæran
Mosvik kirkelige fellesråd
leder

Inderøy kirkekontor
Adresse: Vangsvn. 108
7670 Inderøy.

Tlf. 74 15 60 20
Fax 74 15 60 21

Organisasjonsnr.: 976999509

IIII11

Olav Asklund
Inderøy kirkelige fellesråd
leder

II
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Mosvik kirkelige fellesråd - Inderøy kirkel

Rev 09.06.2010

Prosjektbudsjett

Lønnskostnader
Prosjektleder

Møtegodtgjørelse

Stab

Konsulenter - KA

Investeringer
Data

Tele

Kontor

Prod utstyr

Tilstandsrappport

Halv stilling i 1,5 år
230.000 x 1,5 inkl pensjon og arb.avgift 448.000

Til folkevalgte under hele prosessen 200.000

Bruk av arbeidstid i prosessen 200.000

Bistand fra eksterne konsulenter 70.000

Samordne og oppgradere data-plattform
- hardware

software
- opplæring

Større team muliggjør mer samdrift,
mer rasjonelle løsninger og mer
lønnsom drift.
Dette krever imidlertid investeringer.

- bil og henger
- plenklipper
- forskalingsutstyr

Det vil være viktig for det nye fellesrådet,
og den nye kommunen, å få en oppdatert
tilstandsrapport.
Dette både som en status over hva som
bringes inn i "boet", og som et viktig verktøy
i planlegginga av fremtidige investeringsbehov.
Tilstandsrapportene må utarbeides av ekstern
kompetanse.

kirker
kirkegårder
orgel

11111111[111111

250.000

Samordne og oppgradere tele-tjenester
- sentralbord
-  bærbare  telefoner

opplæring 25.000

Møblering og nødvendig kontorutstyr
grunnet økte kontor-arealer 150.000

650.000
100.000

50.000

75.000
75.000
15.000

918.000

1.225.000

165.000
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Prosess -arbeid Personalet vil være en viktig suksessfaktor i
den forestående sammenslutningsprosessen.
Involvering, engasjement og forankring vil
være avgjørende faktorer i bygginga av
den nye organisasjonen.

team-utvikling 100.000
kompetanseheving 50.000

makedsføring 50.000
milepæls-markeringer 30.000 230.000

Uforutsette kost. nøkkel 10% 250.000

Totalt 2.788.000

Inderøy 14.06.2010

r\ -.:,•,)5 ") -....c:k.,,-.
( .),_,

osvik kirkelige fellesråd Inderøy kirkelige fellesråd
Ann Kristin Langfjæran Olav Asklund
Leder Leder
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-9
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

16/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 9/10 22.09.2010

Søknad om omstillingsfond nye Inderøy kommune

Prosjektleders forslag til vedtak:

Det utarbeides snarest et forslag til søknad om omstillingsfond basert på følgende 
hovedmomenter:

1.
2.

Fellesnemndas leder gis fullmakt til å godkjenne og oversende søknad.

Bakgrunn
I forbindelse med søknad om sammenslåing ble det ved den politiske behandlingen i begge kommuner 
vedtatt følgende pkt. 10: Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy, 
pålydende kr. 25 millioner. 

Da søknad om sammenslåing ble sendt Kommunal- og regionaldepartementet, ble det opplyst 
at kommunene ville komme tilbake med en detaljert søknad når det gjaldt omstillingsfond. 
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Denne søknaden bør nå oversendes snarest. Prosjektleder  legger i utgangspunktet saken fram 
til  åpen drøfting. 

Vi vil om mulig forsøke å ha en skisse til søknad klar til fellesnemndas møte. 

Vurdering

Vedtatt intensjonsplan inneholder bl.a følgende delmålsettinger:
• Etablere attraktive bolig- og fritidsområder i alle deler av kommunen
• Sikre gode oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø.
• Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv blant 
annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.

Prosjektet Inderøy 2020 har følgende hovedmål: Inderøy 2020 skal gjennom systematiske tiltak 
for økt bolyst og næringsutvikling, bidra til vekst i antall bedriftsetableringer og en positiv 
befolkningsutvikling.

I den grad en skal detaljere en søknad vil det være naturlig å forankre dette i intensjonsplanen, 
de respektiver kommuneplaner, Inderøy 2020 – prosjektet – ”supplert” med eventuelle nye 
momenter.

Det er unødvendig å presisere at det fra statlig hold i en tidlig fase er presisert at kommunene 
ikke kan forvente seg bevilgninger til ”gulrøtter” av det slag som er gitt i de siste 4 
kommunesammenslåinger. Hvor absolutt dette signalet er, vil en realitetsbehandling av en 
søknad vise.

Konklusjon
Saken legges fram for drøfting i fellesnemnda.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-10
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

17/10 22.09.2010

Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg 10/10 22.09.2010

Prosjektleder orienterer

Prosjektleders forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etteretning.

Bakgrunn

Orienteringssak føres opp som et fast punkt på saklisten. I utgangspunkt vil denne bli 
gitt muntlig og ta opp orienteringspunkter som ikke er knyttet opp til oppførte saker.
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