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Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy 
 

Rådmannens innstilling 
1. Mosvik og Inderøy kommunestyrer søker Kommunal- og regionaldepartementet om 

sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune fra 01.01.2012. 
2. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy 
3. Det nye kommunestyret skal ha 27 representanter 
4. Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. 9 representanter fra 

Inderøy og 5 representanter fra Mosvik. Vararepresentanter velges i henhold til dagens 
varamannslister til formannskapet i de respektive kommuner. 

5. Fellesnemndas funksjoner fastsettes i henhold til vedlegg 2 ”Mandat for fellesnemnda” 
6. KomRev IKS velges til å forestå revisjon av etablering av ny kommune 
7. Det opprettes politiske og administrative utvalg med sammensetning som vist i vedlegg 3  
8. Kommunene ber om at det arbeides videre med en overgangsordning slik at gamle Mosvik 

kommune får beholde dagens arbeidsgiversatser fram til ordningen revideres 31.12.2013. 
Kommunene forutsetter at den nye kommunen får kompensert sine ekstrautgifter dersom 
ikke overgangsordningen kommer på plass. 

9. Kommunene søker med hjemmel i inndelingslovens § 17d, om unntak fra reglene om 
eiendomsskatt, slik at eiendomsskatten i gamle Mosvik kan beholdes i sone 2 i en 
overgangsperiode fram til 31.12.2013.  

 
 
 

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010: 

Felles gruppemøter v/Leif Hjulstad foreslo slikt omforent forslag til endringer i pkt. 3 og 
4:  
Pkt. 3.  Det nye kommunestyret skal ha 31 representanter 



Pkt. 4.  Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. 9 representanter 
fra Inderøy og 5 representanter fra Mosvik.  Fellesnemnda suppleres med 3 representanter fra 
Mosvik og 2 representanter fra Inderøy fra de partier som ikke er representert i 
formannskapene.  Varamedlemmene velges fra det partiet de representerer i fellesnemnda.   
 
Nytt pkt. 10: 
Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy, pålydende kr 25 millioner. 
 
Tillegg til pkt. 5 i Mandat for fellesnemnda: 
Nytt pkt. n:  
Fellesnemnda tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne i prosessen med 
bygging av nye Inderøy. 
 

Avstemming: 
Forslag til nye pkt. 3 og 4 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 9 enstemmig vedtatt. 
Nytt pkt. 10 enstemmig vedtatt. 
Nytt pkt. n i pkt. 5 i Mandat for fellesnemnda, enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010 
1. Mosvik og Inderøy kommunestyrer søker Kommunal- og regionaldepartementet om 

sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune fra 01.01.2012. 
2. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy 
3. Det nye kommunestyret skal ha 31 representanter 
4. Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. 9 representanter 

fra Inderøy og 5 representanter fra Mosvik. Fellesnemnda suppleres med 3 
representanter fra Mosvik og 2 representanter fra Inderøy fra de partier som ikke er 
representert i formannskapene.  Varamedlemmene velges fra det partiet de 
representerer i fellesnemnda.  

5. Fellesnemndas funksjoner fastsettes i henhold til vedlegg 2 ”Mandat for fellesnemnda” 
6. KomRev IKS velges til å forestå revisjon av etablering av ny kommune 
7. Det opprettes politiske og administrative utvalg med sammensetning som vist i vedlegg 

3  
8. 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. 

9. 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.  

10. Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy, pålydende kr 25 
millioner. 

 
Tillegg til pkt. 5 i Mandat for fellesnemnda: 
Nytt pkt. n:  



Fellesnemnda tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne i prosessen med 
bygging av nye Inderøy. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Inndelingsloven §§ 25-28 
2 Forslag til mandat for fellesnemnda 
3 Forslag til organisasjonskart 
4 Spørsmål knyttet til eventuell sammenslåing av Inderøy og Mosvik kommuner 
 
 

Bakgrunn 
”Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser” (inndelingsloven) fastsetter bl.a 
reglene ved en kommunesammenslåing. Det er kap. VI i loven, §§ 25-28, som gir føringer for 
hvordan en kommunesammenslåing skal gjennomføres. (vedlegg 1) 
Etter at begge kommuner har fattet vedtak om sammenslåing, innkaller Fylkesmannen til et 
felles kommunestyremøte. På dette fellesmøtet skal følgende drøftes: (§ 25 i inndelingsloven) 
 
• Forslag til navn på den nye kommunen 
• Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret 
• Kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd etter § 26 i denne loven 
• Valg av revisjonsenhet for virksomheten i fellesnemnda 
• Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen. 
 
Etter drøfting i felles kommunestyremøte skal kommunestyrene i Mosvik og Inderøy fatte 
vedtak på punktene i § 25 i inndelingsloven. Søknaden om sammenslåing av kommunene sendes 
via Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til Kommunal- og regionaldepartementet. Vedtak om 
sammenslåing fattes av Kongen i statsråd.     
Felles prosjektgruppe Mosvik og Inderøy har diskutert og kommet med forslag på punktene i 
inndelingslovens § 25. Dette er et diskusjonsgrunnlag for drøftinger i felles kommunestyremøte. 
I tillegg til kravene i § 25 i inndelingsloven, vil det være nødvendig å drøfte og realitetsbehandle 
avklaringer omkring eiendomsskatt og arbeidsgiveravgift. 
 

Vurdering 
Forslag til navn på den nye kommunen 
I vedtatt intensjonsplan er det forutsatt at navnet på den nye kommunen skal være Inderøy. 
 
Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret 
Inderøy kommunestyre har i dag 27 medlemmer mens Mosvik har 13 medlemmer i 
kommunestyret. Inderøy har vurdert reduksjon i antall medlemmer i kommunestyret.  
Felles prosjektgruppe foreslår at det nye kommunestyret skal ha 27 medlemmer.  
 
Kriterier for sammensetning av fellesnemnda 
Inndelingslovens § 26, første ledd angir at medlemmene i fellesnemnda skal reflektere 
innbyggertallet i de to kommunene. Det skal minimum være 5 medlemmer fra hver kommune. 
Mosvik hadde 817 innbyggere og Inderøy 5863 innbyggere 1.april 2010. Forholdstallet mellom 
antall innbyggere blir ca 1: 7.  



Felles prosjektgruppe foreslår at formannskapene i de to kommunene utgjør fellesnemnda. Det 
betyr at 9 representanter fra Inderøy og 5 representanter fra Mosvik, totalt 14 representanter. 
Vararepresentanter velges i følge eksisterende varamannslister til formannskapet i de respektive 
kommuner. 
 
Funksjoner til fellesnemnda 
Funksjoner til fellesnemnda er opplistet i inndelingslovens § 26. Felles prosjektgruppe har valgt 
å samle funksjonene i et mandat til fellesnemnda. ( vedlegg 2) Med tanke på den korte tiden 
kommunen har for å etablere en ny kommune, er det foreslått omfattende fullmakter til 
fellesnemnda.  
 
Valg av revisjonsenhet for virksomheten i fellesnemnda 
Mosvik benytter i dag Fosen Kommunerevisjon IKS og Inderøy benytter KomRev IKS. Felles 
prosjektgruppe foreslår at KomRev IKS forestår revisjon av etablering av ny kommune.  
 
Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåingen 

Felles prosjektgruppe foreslår at opprettes følgende politiske og administrative utvalg: 

Fellesnemndas arbeidsgruppe som består av leder og nestleder i fellesnemnda samt 
prosjektleder. 

Partssammensatt utvalg underlagt fellesnemnda, som består av leder og nestleder for 
administrasjonsutvalgene fra begge kommunen samt en tillitsvalgt fra hver av kommunene. Det 
partssammensatte utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom den nye 
kommunen som arbeidsgiver, og de tilsatte i den nye kommunen.   
 
Administrativ styringsgruppe bestående av prosjektleder og rådmennene i de to kommunene.   
 
Administrativ prosjektgruppe med følgende medlemmer: 
Prosjektleder, rådmann og administrative ledere fra begge kommuner samt tillitsvalgte fra begge 
kommuner.  
 
Forslag til organisering av etablering av ny kommune er vist i vedlegg 3. 
 
Differensiert arbeidsgiveravgift 
Inderøy er i 2010 i sone 1 (14,1 %) og Mosvik i sone 2 (10,6 %) når det gjelder 
arbeidsgiveravgift. I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av 27.mai 2010, (vedlegg 4) 
opplyses det om at det arbeides med en overgangsordning slik at gamle Mosvik kommune kan 
få beholde dagens arbeidsgiversatser fram til ordningen revideres 31.12.2013.  
Det er viktig å presisere i vedtaket at det arbeides videre med en overgangsordning, og at den 
nye kommunen må få kompensert sine ekstrautgifter, dersom ikke en overgangsordning kommer 
på plass. 
 
Eiendomsskatt 
Mosvik har i 2010 eiendomsskatt på verker og bruk med en skattesats på 7 promille. Inderøy 
innførte eiendomsskatt i 2007 i hele kommunen. Skattetakst for 2010 er på 2 promille. Selv om 
det gis en frist på å fullføre taksering og utskrive skatten til 1.juli 2012, vil det være meget 
knapp tid for å gjennomføre dette. Det er også uheldig å blande dette noe kontroversielle 
spørsmålet inn i selve gjennomføringsprosessen med å etablere en ny kommune. Den korte tiden 
kommunene har til å slå seg sammen, samt erfaringer fra andre kommunesammenslåinger tilsier 
at større prosjekter som kan utsettes – bør utsettes. Det bør derfor med hjemmel i 
inndelingslovens § 17d, søkes unntak fra reglene om eiendomsskatt. Eiendomsskatten i gamle 
Mosvik bør kunne beholdes som i dag i en overgangsperiode på inntil 2 år. 



 

Konklusjon 
Etter drøfting i felles kommunestyremøte skal kommunestyrene i Mosvik og Inderøy fatte 
vedtak på punktene i § 25 i inndelingsloven. Felles prosjektgruppe Mosvik og Inderøy har 
diskutert og kommet med forslag på punktene. I tillegg er det nødvendig å drøfte og 
realitetsbehandle avklaringer omkring eiendomsskatt og arbeidsgiveravgift.  
 
 


