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Sakens bakgrunn og innhold: 
Kommunen Mosvik og Inderøy har i fellesskap fått utarbeidet en rapport om fordelene og 
ulempene ved en sammenslåing av kommunene fra 1.januar 2012. Kommunene har i 
felleskap utarbeidet en intensjonsplan som ble godkjent i Mosvik kommunestyre 24.04.10 og 
i Inderøy kommunestyre 03.05.10. I henhold til intensjonsavtalen ble det gjennomført 
rådgivende folkeavstemning i Mosvik 30.-31.mai 2010. Folkeavstemningen ga som resultat: 
58,0 % Ja og 42,0 % Nei til sammenslåing av kommunene fra 2012. Frammøteprosenten i 
Mosvik var på 76,5 %.  
I Inderøy er det foretatt en opinionsundersøkelse som viste 77 % for kommunesammenslåing, 
10 % mot og 13 % hadde ikke tatt stilling.   
 
Vurdering: 
Innbyggerne i Mosvik har gitt det råd til politikerne at Mosvik og Inderøy bør slå seg 
sammen til en kommune fra 01.01.12. Et meget godt oppmøte og et forholdsvis klart ja-
flertall, gir kommunestyret et tydelig signal om innbyggernes mening i saken.  
Samtidig viser opinionsundersøkelsen på Inderøy at et stort flertall mener det er riktig å slå 
sammen kommunene.  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune fra 01.01.2012. 
2. Vedtatt intensjonsplan legges til grunn for det videre arbeid med etablering av den nye 

kommunen.  
 
 
Saksprotokoll i Mosvik kommunestyre - 14.06.2010  
Behandling: 
Repr. Oddfrid Staberg refererte til intensjonsavtalen og stilte spørsmål med habilitet til  
kommunerepresentanter som enten er ansatte eller i nær slektskap til ansatte. Ordfører hevet 
møtet i 5 min. for å avklare behandling av habilitetsspørsmålet.  



I og med at kommunestyret ikke vil være vedtaksfør ved vurdering av habilitet, deltok hele 
kommunestyret ved vurdering av habilitet jf. forvaltningslovens § 8, 2.avsnitt. 
Kommunestyret fant med 11 mot 1 stemme, alle representanter habile til å behandle saken, 
med begrunnelse i forvaltningslovens § 6, nest siste ledd.  
 
Det ble først avholdt prøveavstemning i saken. Ved prøveavstemning ble rådmannens forslag 
vedtatt med 10 mot 2 stemmer.  
 
Ved endelig avstemning ble rådmannens forslag vedtatt med 10 mot 2 stemmer. 
 
Protokolltilførsel fra repr. Oddfrid Irene Staberg:  Begrunnelsen for å stemme imot 
kommunesammenslåing er at prosessen går altfor raskt. 
 
 
 
Endelig vedtak: 
1. Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune fra 01.01.2012. 
2. Vedtatt intensjonsplan legges til grunn for det videre arbeid med etablering av den nye 

kommunen.  
 
 
 
 
 


