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SØKNAD OM SAMMENSLÅING AV MOSVIK OG INDERØY KOMMUNER 

 

 

Mosvik og Inderøy kommuner søker med dette om sammenslåing av kommunene fra 1.januar 

2012.  

 

 

Bakgrunn og prosess 

På bakgrunn av budsjettvedtak i desember 2008, nedsatte Mosvik formannskap en 

tverrpolitisk arbeidsgruppe med mandat å utrede strukturelle endringer innen 

kommunesamarbeid, skole og administrativ organisering. Kommunestyret i Mosvik vedtok i 

september 2009 å si opp samarbeidsavtalen med Fosen Regionråd og innlede drøftinger med 

kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. (INVEST) Nedgang i folketall og en vanskelig 

budsjettprosess høsten 2009, medførte at kommunestyret i oktober ga ordfører og rådmann 

mandat til å sondere muligheten for sammenslåing med Inderøy kommune.  

 

Kommunestyrene i begge kommuner fattet i desember 2009 vedtak om å starte en utredning 

med sikte på en kommunesammenslåing fra 1.januar 2012. Det ble nedsatt prosjektgrupper i 

begge kommuner som i fellesskap har utarbeidet en intensjonsplan og fikk utarbeidet en 

rapport om konsekvensene av sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner (vedlegg 1). 

Det ble utarbeidet egen informasjonsplan, avholdt åpne folkemøter i begge kommuner og 

informert på kommunenes hjemmesider. I Mosvik ble det avholdt rådgivende 

folkeavstemning 30.-31.mai 2010, hvor 58 % stemte ja og 42 % stemte nei til sammenslåing 

av kommunene fra 1.januar 2012. En opinionsundersøkelse på Inderøy viste at 77 % av 

befolkningen var for en kommunesammenslåing, 10 % var i mot og 13 % hadde ikke tatt 

stilling. 

 

Kommunestyrene i Mosvik og Inderøy fattet den 14.juni likelydende vedtak om å slå sammen 

de to kommunene. (vedlegg 2 og 3) Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde, under 

forutsetning om positive vedtak, innkalt til felles kommunestyremøter samme dag. På dette 

møtet ble punktene i inndelingslovens § 25 drøftet. I etterkant av felles kommunestyremøte 

fattet begge kommunestyrer vedtak i henhold til punktene i inndelingslovens § 25. (vedlegg 5 

og 6)   

I prosessen har kommunene hatt god støtte i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har vært 

representert i felles prosjektmøter i hele prosessen. Ordførerne har hatt positive møter med 

 



kommunal- og arbeidsminister Liv Signe Navarsete og politisk og administrativ ledelse både i 

Kommunal- og regionaldepartementet og Landbruks- og matdepartementet.   

 

Drøftingsmøte og søknad om sammenslåing 

På felles kommunestyremøte ble punktene i inndelingslovens § 25 drøftet, og følgende vedtak 

ble fattet av kommunestyrene: (sammendrag) 

 

 Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy 

 Det nye kommunestyret skal ha 31 representanter 

 Fellesnemnda skal bestå av 11 representanter fra Inderøy og 8 representanter fra Mosvik.  

 Fellesnemndas funksjoner fastsettes i henhold til ”Mandat for fellesnemnda”  

 KomRev IKS velges til å forestå revisjon av etablering av ny kommune 

 Det opprettes politiske og administrative utvalg med sammensetning som vist i vedlegg til 

saken  

 

Kommunene har den 27.mai 2010 mottatt svarbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet 

på spørsmål kommunene hadde i forbindelse med mulig kommunesammenslåing. 

Kommunestyrene fant det riktig å påpeke at uavklarte punkter må følges opp videre og fattet 

følgende vedtak: 

 

 Kommunene ber om at det arbeides videre med en overgangsordning slik at gamle Mosvik 

kommune får beholde dagens arbeidsgiveravgiftssatser fram til ordningen revideres 

31.12.2013. Kommunene forutsetter at den nye kommunen får kompensert sine 

ekstrautgifter dersom ikke overgangsordningen kommer på plass. 

 Kommunene søker med hjemmel i inndelingslovens § 17d, om unntak fra reglene om 

eiendomsskatt, slik at eiendomsskatten i gamle Mosvik kan beholdes i en 

overgangsperiode fram til 31.12.2013.  

 

Når det gjelder pkt. 10 i kommunestyrenes vedtak: 

 

 Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy kommune på 25 mill. 

kr.  

 

vil kommunene komme tilbake til dette i en egen søknad til Kommunal- og 

regionaldepartementet. 

 

Mosvik og Inderøy kommuner søker om å bli sammenslått til en kommune fra 1.januar 2012.  

 

Kommunene ber om at det samtidig blir gitt nødvendige dispensasjoner fra lovverk som 

kommunene ikke er klar over på søknadstidspunktet.  

 

Kommunene har kort tid i prosessen med sammenslåing, og håper på en så rask 

saksbehandling som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Carl Ivar von Køppen       Ole Tronstad 

Ordfører Mosvik       Ordfører Inderøy 

 

 

 



 

Vedlegg 
1 Mosvik og Inderøy - utredning av kommunesammenslåing - sluttrapport 
2 Mosvik k.styre - sak 32/10 - sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy 
3 Inderøy k.styre - sak 20/10 - sammenslåing av kommunene Mosvik og Inderøy 
4 Felles vedlegg til sak 20 og 32/10 – vedtatt intensjonsplan  
5 Mosvik kommunestyre - sak 33/10 - søknad om sammenslåing 
6 Inderøy kommunestyre - sak 21/10 - søknad om sammenslåing 
7 Felles vedlegg til sak 21 og 33/10 - mandat fellesnemnda 
8 Felles vedlegg til sak 21 og 33/10 – organisasjonskart sammenslåing 
 
 


