
Inderøy kommune

Møteprotokoll

Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik -
Inderøy

Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus

Dato: 20.10.2010

Tidspunkt: 10:00  -  13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Rep. Navn Rep.
Ole Tronstad SP Ida Stuberg SP
Leif Hjulstad SP Eva Pauline Hedegart SP
Carl Ivar von Køppen SP Gunn Pauline Sundseth SP
Laila Roel AP Signar Tormod Berger AP
Gunnar Viken H Anders Vatn V
Jonny Melting V Maria Aune KRF
Karl Johan Furunes KRF Margareth Halle SV
Ingunn Damås Tangstad
Terje Arnevik

SV
H

Jostein Gjermstad FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Rep. Navn Rep.
Harald Ness AP
Oddfrid Irene Staberg AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Rep.
Lena Oldren Heggstad AP
Edel Johanne Brønbo AP

Merknader:  Til slutt på møtet deltok Politimesteren i Nord-Trøndelag, Trond Prytz, og 
orienterte om organiseringen av lensmannsdistriktene.  Lensmannen i Leksvik og Inderøy 
deltok også.



Dessuten møtte:

Navn
Jon Arve Hollekim Prosjektleder

Underskrifter:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Ole Tronstad Signar Berger  Ida Stuberg

Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 18/10 Søknad om midler til utvikling av ny kommune

PS 19/10 Politisk hovedmodell - drøfting av muligheter

PS 20/10 Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing av Mosvik 
og Inderøy

PS 21/10 Prosedyre for overføring og innplassering av personell i ny 
kommune

PS 22/10 Prosjektleder orienterer

PS 23/10 Møtegodtgjørelse - medlemmer Inderøy 2020



Saker til behandling

PS 18/10 Søknad om midler til utvikling av ny kommune

Prosjektleders forslag til vedtak

På grunnlag av sakens behandling i fellesnemnda gis leder og nestleder (ordførerne) fullmakt til 
og oversende en konkretisert søknad.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010:

Leder foreslo saken utsatt. 

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010:
Saken enstemmig utsatt.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy -
20.10.2010 :

Lederen foreslo saken utsatt.

Avstemming:

Leders forslag enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing 
Mosvik - Inderøy - 20.10.2010:
Saken enstemmig utsatt.

PS 19/10 Politisk hovedmodell - drøfting av muligheter

Prosjektleders forslag til vedtak

I samsvar med innstilling fra nedsatt politisk arbeidsgruppe, legges saken fram for videre 
drøfting uten forslag til vedtak.



Behandling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010

Avstemming:

Enstemmig.

Innstilling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg -
20.10.2010:
I samsvar med innstilling fra nedsatt politisk arbeidsgruppe, legges saken fram for videre 
drøfting uten forslag til vedtak.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy -
20.10.2010:

Karen Espelund fra Sør-Trøndelag fylkeskommune orienterte om folktvalgtrollen, kommunens 
rolle m.v.

Fellesnemndas medlemmer ble deretter delt inn i fire arbeidsgrupper med gruppeoppgaver.

Etterpå presenterte gruppene sine svar.

Leder foreslo:
Prosjektleder og prosjektmedarbeider bearbeider svarene i gruppearbeidene og de legges fram 
for fellesnemnda i neste møte.

Avstemming:

Leders forslag enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing 
Mosvik - Inderøy - 20.10.2010:
Prosjektleder og prosjektmedarbeider bearbeider svarene i gruppearbeidene og de legges fram 
for fellesnemnda i neste møte.

PS 20/10 Søknad om dekning av kostnader til sammenslåing av Mosvik og Inderøy

Prosjektleders forslag til vedtak

1. Under forutsetning av kgl. resolusjon om kommunesammenslåing av Mosvik og Inderøy, 
legges framlagt rammebudsjett til grunn for søknad om dekning av engangskostnader med 
prosessen .



2. Leder av fellesnemnda gis fullmakt til å godkjenne og sende endelig søknad,  herunder 
søknad om  akonto-utbetaling.

3. Når tilsagn formelt foreligger – eller når det måtte foreligge en faktisk avklaring av hvilke 
tilskuddsrammer som kan forventes – fremlegges et endelige budsjett for fellesnemnda til 
godkjenning.

4. Før det foreligger endelig tilsagn fra staten, må den løpende ressursbruk begrenses til det 
som er absolutt nødvendig for å kunne realisere kommunesammenslåingen.

5. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer mellom budsjettposter innenfor prosjektets 
foreløpige budsjettramme. 

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.

Innstilling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010
1. Under forutsetning av kgl. resolusjon om kommunesammenslåing av Mosvik og 

Inderøy, legges framlagt rammebudsjett til grunn for søknad om dekning av 
engangskostnader med prosessen .

2. Leder av fellesnemnda gis fullmakt til å godkjenne og sende endelig søknad,  herunder 
søknad om  akonto-utbetaling.

3. Når tilsagn formelt foreligger – eller når det måtte foreligge en faktisk avklaring av 
hvilke tilskuddsrammer som kan forventes – fremlegges et endelige budsjett for 
fellesnemnda til godkjenning.

4. Før det foreligger endelig tilsagn fra staten, må den løpende ressursbruk begrenses til 
det som er absolutt nødvendig for å kunne realisere kommunesammenslåingen.

5. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer mellom budsjettposter innenfor 
prosjektets foreløpige budsjettramme. 

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy -
20.10.2010

Avstemming:

Interimsstyret Fellesnemndas arbeidsutvalg sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing 
Mosvik - Inderøy - 20.10.2010:

1. Under forutsetning av kgl. resolusjon om kommunesammenslåing av Mosvik og 
Inderøy, legges framlagt rammebudsjett til grunn for søknad om dekning av 
engangskostnader med prosessen .



2. Leder av fellesnemnda gis fullmakt til å godkjenne og sende endelig søknad,  herunder 
søknad om  akonto-utbetaling.

3. Når tilsagn formelt foreligger – eller når det måtte foreligge en faktisk avklaring av 
hvilke tilskuddsrammer som kan forventes – fremlegges et endelige budsjett for 
fellesnemnda til godkjenning.

4. Før det foreligger endelig tilsagn fra staten, må den løpende ressursbruk begrenses til 
det som er absolutt nødvendig for å kunne realisere kommunesammenslåingen.

5. Prosjektleder gis fullmakt til å foreta endringer mellom budsjettposter innenfor 
prosjektets foreløpige budsjettramme. 

PS 21/10 Prosedyre for overføring og innplassering av personell i ny kommune

Prosjektleders forslag til vedtak

Prosedyre for overføring og innplassering av personell vedtas som vist i vedlegg 1. 

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg - 20.10.2010:

Leder foreslo:
Saken utsatt til vedtak i Statsråd er fattet.

Avstemming:

Enstemmig.

Uttalelse i Interimsstyret - Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg -
20.10.2010:
Saken utsatt til vedtak i Statsråd er fattet.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010

Leder foreslo saken utsatt til vedtak i Statsråd er fattet.

Avstemming:

Enstemmig.

Innstilling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010
Saken utsatt til vedtak i Statsråd er fattet.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy -
20.10.2010 :

Leder foreslo  saken utsatt til vedtak i Statsråd er fattet.



Avstemming:

Leders forslag enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing 
Mosvik - Inderøy - 20.10.2010
Saken utsatt til vedtak i Statsråd er fattet.

PS 22/10 Prosjektleder orienterer

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy -
20.10.2010 :

Prosjektleder orienterte om arbeidet med budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014.

Det ble enstemmig vedtatt å starte møtene i Fellesnemnda kl. 09.00.

Avstemming:

Enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing 
Mosvik - Inderøy - 20.10.2010:
Redegjørelsen tatt til orientering.

PS 23/10 Møtegodtgjørelse - medlemmer Inderøy 2020

Prosjektleders forslag til vedtak

Medlemmer i styringsgruppen og delprosjektgrupper Inderøy 2020 gis møtegodtgjørelse etter 
pkt. 7 i kommunens reglement for godtgjørelse.       

Det kompenseres for eventuelt dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter Inderøy kommunes 
ordinære regelverk, jfr. pkt. 9.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010

Avstemming:

Prosjektleders forslag enstemmig.



Innstilling i Interimsstyret - Fellesnemndas arbeidsutvalg - 20.10.2010
Medlemmer i styringsgruppen og delprosjektgrupper Inderøy 2020 gis møtegodtgjørelse etter 
pkt. 7 i kommunens reglement for godtgjørelse.       

Det kompenseres for eventuelt dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter Inderøy kommunes 
ordinære regelverk, jfr. pkt. 9.

Behandling i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy -
20.10.2010

Avstemming:

Interimsstyret Fellesnemndas arbeidsutvalg sin innstilling enstemmig.

Vedtak i Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing 
Mosvik - Inderøy - 20.10.2010
Medlemmer i styringsgruppen og delprosjektgrupper Inderøy 2020 gis møtegodtgjørelse etter 
pkt. 7 i kommunens reglement for godtgjørelse.       

Det kompenseres for eventuelt dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter Inderøy kommunes 
ordinære regelverk, jfr. pkt. 9.


