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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1326-10
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 21/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 16.12.2010

Politisk hovedmodell nye Inderøy kommune

Prosjektleders forslag til vedtak
Politisk hovedmodell for ny kommune vedtas som vist i vedlegg 1 med kommunestyre, 
formannskap, to hovedutvalg og kontrollutvalg. 
Fellesnemndas arbeidsutvalg oppnevnes som politisk styringsgruppe for det videre arbeid med 
organisering av øvrige politiske nemnder, råd og utvalg, utforming av delegasjonsreglement og 
reglement for politiske utvalg. 
Arbeidet skal være avsluttet innen 1.juni 2011.

Vedlegg
1 Forslag til politisk hovedmodell

Bakgrunn
Interimsstyret for fellesnemnda nedsatte i møtet 30.06.10 en politisk arbeidsgruppe med blant 
annet mandat å utrede politisk hovedmodell for den nye kommunen. Arbeidsgruppen ved 
leder Ole Tronstad utarbeidet 09.09.10 et notat som ble utdelt fellesnemndas medlemmer i 
møtet 22.09.10.
Politisk hovedmodell ble også grundig diskutert i fellesnemndas møte 20.10.10, hvor det etter 
en innledning ble gjennomført gruppearbeid med spørsmål knyttet til politisk hovedmodell. 
Den politiske arbeidsgruppa gjennomgikk og diskuterte svarene fra gruppearbeidet i sitt møte 
04.11.10. 
Valg av en overordnet politisk hovedmodell legges nå fram for fellesnemnda til avgjørelse. 
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Vurdering
Kommunestyret i nye Inderøy kommune skal ha 31 representanter. Arbeidsgruppen tilrår en 
hovedutvalgsmodell med kommunestyre, formannskap, to hovedutvalg og kontrollutvalg. (se 
vedlegg 1) Gjennomgående representasjon foreslås med 9 medlemmer i formannskap og 
hovedutvalg og 4 kommunestyrerepresentanter i kontrollutvalget.

Arbeidsgruppen har videre pekt på følgende momenter som bør vektlegges i det videre arbeid: 
• kommunestyret som samfunnsutvikler 
• oppgavefordeling mellom kommunestyret og de ulike utvalg
• politisk eller administrativ innstilling 
• tidspunkt for møter (dag eller kveld)
• temamøter, innbyggerhøringer og møter uten beslutning 

Momentene ovenfor kan i stor grad avklares gjennom delegasjonsreglement og reglement for 
kommunestyret og det enkelte utvalg. Fellesnemnda inviteres til å gi politiske føringer for det 
videre arbeid med reglementene.

Erfaringene med sammenslåingsprosessen så langt tilsier at en i størst mulig grad bør benytte 
de formelle politiske organene til styring av prosessene. Det blir lett uoversiktlig med egne 
politiske arbeidsgrupper for alle politiske utredninger. Prosjektleder vil derfor foreslå at den 
politiske styringen av arbeidet med punktene ovenfor delegeres til fellesnemndas 
arbeidsutvalg. 

Konklusjon
Det vises til prosjektleders innstilling.
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Kommunestyret 
(31)

Kontrollutvalg 
(4+1)

Formannskap 
(9)

Hovedutvalg 1 
(9)

Hovedutvalg 2 
(9)

Nye Inderøy -politisk hovedmodell
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1686-1
Saksbehandler:
Kristin Volden

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 22/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Planstrategi for valgperioden 2012- 2016

Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for nye Inderøy kommune. 
Planstrategien gjelder for valgperioden 2012-2016 og må vedtas innen 31.12.2012.
Fellesnemndas arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe for arbeidet. 
Etter valget høsten 2011, overtar formannskapet i nye Inderøy kommune som styringsgruppe 
for arbeidet.

Bakgrunn
Utarbeidelse av planstrategien er hjemlet i Plan og bygningslovens § 10-1:
”Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knytta til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorens virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkt frå statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til en bred medvirkning 
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan 
eller deler av denne skal revideres eller at planen skal videreføres uten endringer. 
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Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
Utarbeidelse og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen. ”

Vurdering
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgavene 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i 
kommunen.
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men en metode/hjelpemiddel for videre 
planarbeid. 

1. Frister: 
Kommunen har nå plikt til å få utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver 
valgperiode og vedta den senest innen ett år etter konstitueringen av det nye kommunestyret. 
Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig og helst før nytt kommunevalg, slik at retningslinjer 
for det videre planarbeidet kan diskuteres i valgkampen og selve planarbeidet blir gjennomført 
tidlig i hver planperiode. Dette gjør at det sittende kommunestyret kan ta stilling til hvilke 
planer som er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden, samtidig som de får et mer 
forpliktende forhold til planoppgavene i kommunen. 
Med bakgrunn i dette bør arbeidet med planstrategien starte opp våren 2011, og den bør
senest vedtas våren 2012. 

2. Målsettinger/ innhold:
Når planstrategien skal inneholde valg som skal utvikle kommunesamfunnet, må dokumentet 
inneholde følgende:

• En redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og 
miljø

• Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi
• Vurdering av sektorenes planbehov
• Vurdering av prioriterte planoppgaver og behov for revisjon av kommuneplanen (både 

samfunnsdel og arealdel)

Tanken med utarbeidelse av planstrategien, er å vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk slik at det kommer tydelig frem langsiktig utvikling og vern av 
arealhensynene i kommunen.
En del av arbeidet med planstrategien kan sammenfattes med prosjektet Inderøy 2020. Det 
bør derfor være et nært samarbeid både politisk og administrativ mellom styringsgruppene for 
Inderøy 2020 og planstrategien. Den politiske tilknytningen vil være der med at ordføreren i 
Inderøy er leder både i fellesnemndas arbeidsutvalg og for prosjektet Inderøy 2020. 
Samarbeidet bør munne ut med å få frem klare målsettinger og retningslinjer for utviklingen av 
kommunesamfunnet og utarbeidelsen av kommuneplanen. Det er disse målsettingene som vil 
avgjøre valg av hvilke sektor-/virksomhetsplaner kommunen bør utarbeide eller revidere i 
valgperioden. En del sektorplaner bør behandles som kommunedelplaner. De må da behandles 
etter samme opplegg som kommuneplanens samfunnsdel som skal behandles etter plan og 
bygningslovens § 11-2 og § 11-12-§11-15, samt ha en handlingsplan som skal revideres årlig.  
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Når det gjelder forslag til prioriteringer i planstrategien, er det viktig å skille mellom de 
lovpålagte planoppgavene og planer som kommunen ønsker for å utvikle områder. Det er 
viktig å ha realistiske mål med hensyn til tid og ressurser, og samtidig være oppmerksomme på 
å samkjøre planoppgaver så en unngår dobbelarbeid. I planstrategien bør en legge opp til 
følgende prioriteringer:  

1. Kommuneplanens samfunnsdel (lovpålagt)
• Må utarbeides en ny plan som omfatter både Mosvik og Inderøy
• Overordna mål og utvikling
• Jobbes parallelt med Inderøy 2020 som går på næring og bolyst
• Kommunens egne virksomheter og statlige/regionale myndigheter sin virksomhet i 

kommunen. 
• Handlingsdel med konkret prioritering av ressurser, planleggingsoppgaver og samarbeid 

innenfor kommunens økonomiske rammer. 

2. Sektor-/virksomhetsplaner (temaplaner)
• Utgangspunkt i ønsket utvikling og retningslinjer
• Temaplaner som utløser tilskudd og samarbeid
• Bestemme hvilke av sektorplanene som skal behandles som kommunedelplaner.
• Fagområder i forhold til ressursbruk, (både økonomisk og bemanningsmessig)

3. Kommuneplanens arealdel (lovpålagt)
• Må utarbeides en ny arealplan som omfatter både Mosvik og Inderøy.
• Vurdering av eksisterende kommunedelplaner i Mosvik og Inderøy.
• Prioritering av kommunale reguleringsplaner.
• Prioritering av innkomne private reguleringsplaner. 

Dagens kommuneplaner i Mosvik og Inderøy gjelder frem til det blir vedtatt felles 
kommuneplan for den nye kommunen. 

3. Medvirkning.
Kommunen har en plikt til å innhente synspunkt fra statlige og regionale organ og 
nabokommuner for at de skal ha mulighet til å spille inn sine behov for kommunale 
planavklaringer i perioden. Kommunen velger selv hvorledes disse skal involveres. 
Sektormyndighetene kan ikke komme med innsigelse til planstrategien, men det er viktig å få 
tilslutning til planstrategien for å unngå problemer i senere planlegging. 
Kommunen skal legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt før behandling. Dette er ikke 
minst viktig for nye Inderøy da to kommuner med ulik arealdisponering og bosettingsmønster 
skal forenes i samme plansystem. 
For å få til god medvirkning frå kommunens befolkning, bør dette samkjøres med Inderøy 2020 
for å skape engasjement for oppgaver og planlegging i neste valgperiode. 
Eneste rettslige krav til saksbehandlingen er at forslag til planstrategi skal gjøres offentlig minst 
30 dager før kommunestyret vedtar den. 

4. Organisering.
Det er viktig at arbeidet med kommunens overordna planlegging er politisk forankret med 
aktiv deltakelse i selve planprosessen. Selve arbeidet med overordna planlegging er det 
tidligere formannskapet både i Inderøy og Mosvik som har stått ansvarlig for. Siden 
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fellesnemnda har 18 deltakere, vurderer rådmannen det som mer hensiktsmessig at det er 
fellesnemndas arbeidsutvalg som blir valgt som styringsgruppe for arbeidet med 
planstrategien. Etter at det nye kommunestyret er valgt, vil det være naturlig at 
formannskapet for nye Inderøy kommune overtar denne funksjonen. 

5. Framdriftsplan.
Arbeidsoppgave Ansvarlig Frist Behandling
1. Oppstart planstrategien Rådmannen Des. 2010 Vedtak i fellesnemnda
2. Folkemøter/grendemøter Styringsgruppen for

Inderøy 2020
Feb./mars. 
2011

Innspill til planstrategien

3. Ledermøte i kommunene Rådmannen Mars 2011 Orientering/innspill til 
planstrategien

4. Politiske partier før valget Fellesnemndas 
arbeidsutvalg

Mai 2011 Innspill til planstrategien

5. Regionale/statlige 
sektormyndigheter

Fellesnemndas 
arbeidsutv./Rådmannen

Sep. 2011 Innspill til planstrategien

6. Utarbeidelse av 
planstrategien 2012-2016

Rådmannen Okt./nov. 
2011

Fellesnemndas arbeidsutvalg 
tilrår planstrategien

7. Offentliggjøring av 
planstrategien

Rådmannen Des. 2011 Merknader til planstrategien 
før vedtak

8. Politisk behandling Rådmannen Jan/feb. 
2012

Formannskapet tilrår,
Kommunestyret vedtar 
planstrategien

Konklusjon
En planstrategi vil sette fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp med for å få en 
positiv utvikling i kommunen. Utarbeidelse av planstrategi bør kunne gi mer forpliktende og 
forutsigbare planprosesser både politisk og administrativt.
Oppstart med planstrategi bør skje våren 2011, der selve planstrategien blir et viktig tema i 
valgkampen fram til nytt kommunestyre er på plass. Planstrategien bør vedtas våren 2012 slik 
at en kommer tidligst mulig i gang med aktuelle planer. 
Det er viktig at arbeidet med planstrategien har tett dialog til prosjektet Inderøy 2020 for å dra 
felles nytte av ønsket utvikling og retningslinjer.  

Side 12



Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1459-4
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg 5/10 15.12.2010

Fellesnemndas arbeidsutvalg 23/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 16.12.2010

Rådmann i 1756 Inderøy kommune fra 1.1.2012

Leder av fellesnemndas forslag til vedtak

Jon Arve Hollekim tilsettes/innplasseres som rådmann i Inderøy kommune, kommunenummer 
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i 
Inderøy kommune (1729), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter 
ved virksomhetsoverdragelse. 

Det delegeres til leder i fellesnemnda å inngå tilsettingskontrakt med rådmann. 

Lars Daling tilsettes/innplasseres som kommunalsjef i Inderøy kommune, kommunenummer 
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i 
Mosvik kommune (1723), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter 
ved virksomhetsoverdragelse. 
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Vedlegg

1 Protokoll - Jon Arve Hollekim

2 Protokoll - Lars Daling

Bakgrunn
Fellesnemnda er tillagt ansvaret for tilsetting av rådmann i 1756 Inderøy kommune, og 
fellesnemnda behandlet den 17.11.2010 prosedyre for overføring og innplassering av personell. 
I tillegg fattet nemnda følgende vedtak for rekruttering av rådmann (sak 24/10):

1. Det delegeres til ordførerne å gjennomføre prosessen med tilsetting/innplassering av 
rådmann og innplassering av den som ikke blir rådmann. Utvalget avgjør selv omfanget av 
intern eller ekstern bistand til prosessen. 

2. Prosessen med tilsetting av rådmann skal gjennomføres i tråd med arbeidsmiljølovens 
bestemmelser kap. 16 Informasjon og drøfting med tillitsvalgte skal gjennomføres i tråd med 
arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser. 

Vurdering
Ordførerne har gjennomført samtaler med rådmann Jon Arve Hollekim og rådmann Lars Daling, 
og det vises her i sin helhet til vedlagte protokoller datert 2.12.10. Leder av fellesnemnda har 
gitt en orientering om innstillingen til de ansattes representanter i partssammensatt utvalg.

Når det gjelder tilsettingskontrakt/lederavtale for rådmann i 1756 Inderøy kommune så foreslås 
det å bruke standard tilsettingskontrakt utarbeidet med hjemmel i AML og hovedtariffavtalen. I 
tillegg innarbeides det punkter om egenutvikling/faglig ajourforhold, verv/bistillinger, 
resultatansvar og resultatvurdering. Det skal innarbeides i tilsettingskontrakt/lederavtale for 
rådmannen at det gjennomføres en systematisk tilbakemelding (en gang pr år) fra ordføreren 
eller de formannskapet måtte bemyndige.  Når det gjelder tilsettingskontrakt for kommunalsjef 
vil en benytte tilsvarende punkter med nødvendige justeringer. Her vil rådmann være nærmeste 
overordnede og vil bl.a. ha ansvar for resultatvurdering.

Konklusjon
Ordførerne vil ut fra de samtaler som er gjennomført innstille på at Jon Arve Hollekim 
tilsettes/innplasseres som rådmann i 1756 Inderøy kommune og at Lars Daling 
tilsettes/innplasseres som kommunalsjef i 1756 Inderøy kommune fra 1.1.2012. Hollekim og 
Daling har bekreftet at det vil takke ja til en tilsetting/innplassering i 1756 Inderøy kommune på 
de vilkår som framkommer av innstillingen. 
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/613-2
Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 24/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Fastsetting av valgdag og åpningstid valgting - Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2011

Prosjektleders forslag til vedtak
I 1756 Inderøy kommune avholdes Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 mandag 12. 
september 2011. Valglokalenes åpningstid er kl 1000 til kl 2100.

Vedlegg
1 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag

Bakgrunn
I statsråd 16. april 2010 ble den offisielle valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
fastsatt til mandag 12. september 2011.  Fellesnemnda kan selv bestemme om det også skal avholdes 
valg søndag 11. september 2011.  

Til og med valget i 2001 brukte Inderøy to dager på valgtingene.  Siden har det vært endagsvalg. I 
Mosvik har det vært endagsvalg siden 1999, men ved Stortings-/sametingsvalget i 2009 ble det holdt 
todagersvalg.

Mosvik hadde åpent fra kl 1300 til 2100 i begge kretser valgdagen, mens Inderøy hadde åpent fra kl 
0900 til 2000 i alle kretser.

Valgstyret avgjør tid og sted for stemmegivning på valgtinget, jf. Valglovens § 9-3, 2. ledd. I og med at 
valgstyret ikke er opprettet tidligere og at endelig vedtak om åpningstid på valgdagen skal være tatt før 
budsjettet for valgåret vedtas, fremmes sak om åpningstid på valgtinget for Fellesnemnda. 
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Vurdering:
Det viser seg at det har lite å si for valgdeltakelsen om valget avholdes over en eller to dager.  Ved å 
velge endagsvalg blir belastningen på stemmestyrene, samt behovet for lokaler også mindre.

Fra valget i 2009 ble åpningstiden for valgtinget, ved endring i valgloven, utvidet fra kl 2000 til kl 21.00.
Inderøy kommune valgte å ha åpent kun til kl 2000 ved valget i 2009, mens Mosvik hadde åpent fram til 
kl 2100. Mosvik brukte også dette som stengetidspunkt ved folkeavstemmingen i 2010. Prosjektleder 
mener man skal holde lik åpningstid i alle kretser. Mosvik har allerede brukt åpningstid til kl 2100 om 
kvelden og det synes derfor rett å ha dette som stengetidspunkt. Prosjektleder er da av den mening at 
valglokalene ikke skal åpne før kl 1000.

Fellesnemnda kan også redusere åpningstiden i de minste valgkretsene og da redusere kostnader, men 
her skal mål om økt valgdeltakelse tas i betraktning.

Om Fellesnemnda foreslår å stenge valglokalene kl 2000 kan 1/3 av fellesnemnda kreve valglokalene 
åpne til kl. 21.00. (Valglovens § 9-3, pkt 2)

Konklusjon
Etter en samlet vurdering vil prosjektleder anbefale at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 
avholdes over en dag med åpningstid fra kl 1000 til kr 2100 i alle kretser.
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Stortingets kontor
Departementa
Fylkesmennene
Fylkeskommunane
Kommunane
Dei politiske partia

Med helsing

DET KONGELIGE 023590
KOMMUNAL- OG REGIONALDEP1

~45t14
a s Pe er F. Gravdahl (e.f.)

avdelingsdirektør

Vår ref

10/770-2 SDA

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

972 417 858

Dato

16 APR2010

Kommunestyrevalet og fylkestingsvalet 2011 - fastsetjing av valdag

I statsråd i dag er valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingsvalet i
2011 fastsett til måndag 12. september 2011.

Kvart einskilt kommunestyre kan fastsetje at det i vedkomande kommune skal
haldast val også sundag 11. september 2011.

Kommunane skal ikkje underrette departementet om vedtak om ein eller to dagars val.

arianne 'ise
fagdirektør

Kommunalavdelingen
Telefaks:

Saksbehandler:
Steinar Dalbakk
22 24 72 53
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/613-4
Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 25/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Antall stemmekretser - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011

Prosjektleders forslag til vedtak
I 1756 Inderøy kommune skal kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 foregå i Framverran, 
Mosvik, Sandvollan, Røra, Lyngstad, Utøy og Sakshaug krets.

Bakgrunn
Valglovens § 9-3-1 sier at fristen for endring av antall stemmekretser må være varslet 
Folkeregisteret innen 31.03 i valgåret. Vedtak må fattes av kommunestyret, hvis den ikke er 
delegert til valgstyret.

Inderøy kommune har siden 2005 hatt 5 stemmekretser som følger skolekretsene. Mosvik 
kommune har to stemmekretser, Framverran og Mosvik krets. Dette synes å være en fornuftig 
inndeling også for det kommende valget.

Konklusjon
Prosjektleder anbefaler stemmekretsene som foreslått ovenfor.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/613-5
Saksbehandler:
Berit Slåttnes Aune

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 26/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Oppnevning av valgstyre - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Prosjektleders forslag til vedtak
Valgstyret ved kommunestyre-/fylkestingsvalget 2011 i Inderøy og Mosvik er Fellesnemndas 
arbeidsutvalg.

Valgstyret velger selv leder og nestleder.

Valgstyret delegeres all myndighet i henhold til valgloven og forskrift, herunder valg av representanter 
til stemmestyrer.

Bakgrunn
Valglovens §4-1 sier at det er kommunestyret selv som oppnevner valgstyret, samt  velger leder og 
nestleder. Valgstyret er dermed et fast utvalg etter kommuneloven § 10 og det stilles samme krav til 
valgbarhet og sammensetning (40%-regelen), jfr. kommunelovens §§14, 36-38.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det i punkt 4 i kongelig resolusjon av 5. november 2010 
sagt følgende:

”Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemming og klagerett, blir 
kommunestyrevalget i 2011 regnet som om sammenslåingen allerede er gjennomført. Det blir ført et 
felles manntall for de to kommunene. 
Det blir gjort unntak fra valgloven § 4-1 som fastsetter at det i hver kommune skal være et valgstyre 
som skal velges av kommunestyret selv. I stedet skal fellesnemnda velge et valgstyre på minst fem 
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personer blant fellesnemndas politisk valgte medlemmer. Valgstyret må ikke ha en forholdsmessig 
sammensetning. Valgstyret blir første gang sammenkalt av leder i fellesnemnda. Leder av valgstyret 
velges av valgstyret selv. Valglov og valgforskrift gjelder ellers så langt det passer.”

Vurdering
I Inderøy og Mosvik har funksjonen som valgstyre vært tillagt formannskapet og ordningen har fungert 
godt. Valgstyret bør ha en sentral sammensetning og plassering i kommunens organer. I 
sammenslåingsprosessen er det Fellesnemndas arbeidsutvalg som har Formannskapets funksjoner og 
det vil være naturlig at Fellesnemndas arbeidsutvalg velges som valgstyre for kommunestyre-
/fylkestingsvalget 2011.

Konklusjon
Prosjektleder anbefaler at Fellesnemndas arbeidsutvalg gis funksjon som valgstyre for kommunestyre-
/fylkestingsvalget 2011.
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1459-5
Saksbehandler:
Jon Olav Heggli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemnda -  partssammensatt utvalg 4/10 15.12.2010

Fellesnemndas arbeidsutvalg 27/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 16.12.2010

1756 Inderøy kommune - medlemskap i KS

Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda vedtar at 1756 Inderøy kommune søker medlemskap i Kommunesektorenes 
interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med virkning fra 1.1.2012. 

Vedlegg
1 Vedtekter i KS og info om 

kontingent

Bakgrunn
Mosvik kommune og Inderøy kommune er i dag medlemmer i Kommunesektorenes interesse og 
arbeidsgiverorganisasjon KS. KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon. For 
1756 Inderøy kommune må det avklares tilknytning til en arbeidsgiverorganisasjon. Det er slik
at alle kommuner er tilsluttet KS.

Vurdering

Som det framgår av vedtektene for KS § 1 Formål er ”KS er en arbeidsgiver-, interesse- og 
rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide 
for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov”. Alle 
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kommuner har rett til å være medlemmer av KS og medlemskapet omfatter også KS 
arbeidsgivervirksomhet. 

Kort om KS: KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner og 
fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter. KS skal sikre kommunesektoren best mulig 
rammebetingelser. Største offentlige arbeidsgiverorganisasjon: KS landets største offentlige 
arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner utenom Oslo, fylkeskommuner og 
bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med 
arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 400 000 ansatte fordelt på over 100 
forskjellige faggrupper. Kommunesektorens utviklingspartner: KS driver et aktivt 
utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor medlemmene 
og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og arbeidstakerorganisasjonene. KS er 
en sentral med- og motspiller når det skal vedtas lover eller reguleringer innenfor 
kommunesektorens virksomhet. Dialog med regjeringen: Årlig har KS fire faste møter med 
regjeringen. Konsultasjonsmøtene ledes av kommunal- og regionalministeren. Tema for møtene 
er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og rammebetingelser for sektoren. Visjon: KS 
arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor. Satsingsområder: KS har i 
perioden 2008-2012 tre særskilte satsningsområder: Utdanning, Helse, og Klima. Ansatte: KS 
hadde 233 ansatte ved utgangen av 2008. Ca. 150 av de ansatte arbeider ved hovedkontoret i 
Kommunenes Hus i Oslo. I underkant av 100 ansatte jobber på et av KS´ 8 distriktskontorer.

Kontingent til KS: Kontingenten til KS er vedtatt av Landstinget i KS og er bygd opp med 
følgende punkter:
- Ordinær kontingent pr. innbygger
- FoU kontingent pr. innbygger
- Grunnbeløp
Innbyggertall pr. 01.01. legges til grunn. 

KS kontingenten for 2011 utgjør for Inderøy kommune kr. 255.037,- og for Mosvik kommune 
kr. 95.268,- som samlet blir kr. 350.305,-. Dersom vi forutsetter samme nivå og utregning på
kontingenten i 2012 vil samlet beløp bli på kr. 280.473,- for 1756 Inderøy kommune.

Konklusjon

En vil tilrå at 1756 Inderøy kommune blir medlem i KS med virkning fra 1.1.2012. Det er viktig 
å være tilsluttet en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som ivaretar utforming av lønns- og 
personalpolitikk og tariffavtaler for våre tjenester, og er med på å sikre kommunesektoren best 
mulige rammebetingelser. 
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-16
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 28/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 16.12.2010

Organisering av lensmannskontorene i Leksvik og 1756 Inderøy - uttalelse

Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda ser positivt på politimesterens forslag om en felles lensmann for kommunene 
Leksvik og 1756 Inderøy. En forutsetning for en slik løsning er at servicegraden og 
tilstedeværelsen av politi i hele 1756 Inderøy kommune opprettholdes på dagens nivå.

Vedlegg
1 Konsekvenser for organiseringen av lensmannskontorene i Leksvik og den nye 

sammenslåtte Inderøy kommune

Bakgrunn
Politidirektoratet har i brev av 10.11.2010 bedt Nord-Trøndelag politidistrikt om hvilke planer 
politidistriktet har for å vurdere driftsenhetsstrukturen i de tre kommune Leksvik, Mosvik og 
Inderøy. 
I notat av 21.09.2010 til Leksvik kommune har politimesteren skissert 2 ulike alternativer –
dagens modell og en sammenslåing av Leksvik/Mosvik og Inderøy lensmannsdistrikt. 
Politimesteren orienterte fellesnemnda i møte 20.10.2010.
Politimesteren har i brev til kommunene av 30.11.2010 foreslått ”en felles lensmann som svar 
på hvordan distriktsinndelingen bør være etter kommunesammenslåingen. Navn på det nye 
lensmannsdistriktet kan være Leksvik og Inderøy lensmannskontor. Fast kontorsted bør være 
Inderøy.”
Politimesteren ønsker kommunenes uttalelse til dette forslaget.
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Vurdering
Prosjektleder er enig i politimesterens vurderinger om at et felles lensmannskontor vil sikre 
området et mer robust arbeidsfellesskap med god utnyttelse av kompetanse og engasjement.

Prosjektleder vil samtidig påpeke, som Leksvik kommune har gjort i sitt vedtak, viktigheten av 
at servicegraden og tilstedeværelsen av politi i hele den nye kommunen opprettholdes på et 
så godt nivå som overhode mulig.

Konklusjon
Prosjektleder ser positivt på politimesterens forslag til felles lensmannsdistrikt for kommunene 
Leksvik og 1756 Inderøy.
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POLITIET

Inderøy kommune
Vennallivegen 37
7670 INDERØY

Deres rele. ranse L'år rejeranse Dato
2010/01375-3 011.2 30.11.2010

IIIIII

Sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune - konsekvenser for organiseringen
av lensmannskontorene i Leksvik og den nye sammenslåtte Inderøy kommune.

Regjeringen vedtok i statsråd den 5.november 2010 å slå sammen kommunene Mosvik og
Inderoy fra 1.januar 2012.

Leksvik, Mosvik og Inderoy er i lopet av hosten 2010 gjennom forskjellig kontakt orientert
om at kommunesammenslåingen medforer at lensmannsdistriktsinndelingen for de 3
kommunene må undergis ny vurdering, jfr vedlagte brev fra Politidirektoratet til Nord-
Trondelag politidistrikt datert 10.november 2010.

I notat til Leksvik kommune datert 21.september 2010 har jeg gitt synspunkter på aktuelle
alternativ for Leksviks del innenfor Nord-Trøndelag politidistrikt. Dette er utdypet i møte
med kommunestyret 30.september 2010.
Leksvik kommunestyre har i et senere mote 04.november 2010 truffet folgende vedtak i
saken:

"Leksvik kommune ser positivt på at en sammenslåing mellom Inderoy og Leksvik
lensmannsdistrikt vurderes som en folge av sarnmenslåingen mellom Inderøy og Mosvik
kommuner. En forutsetning for en slik losning er at servicegraden og tilstedeværelsen av
polin i kommunen opprettholdes på dagens nivå."

Både i møtet med Leksvik kommunestyre 30.september og i møtet med Fylkesnemnda 20.
november 2010 ble det orientert om det regionale samarbeidet i Nord-Trondelag
politidistrikt og tjenesteordningene som springer ut av dette samarbeidet. Dette er

Nord-Trøndelag politidistrikt
Politimesteren, besok: Strandreien 38
Post: Postboks 2620, 7734 STEINKJER
Tlf: 74 12 10 00 Faks: 74 12 11 91
E-post: post.nord-trondelaggpolitiet.no

Org. nr.: 983 998 704
Bankgiro: 7694.05.11492

111
035095

20.oktober 2010 motte politimesteren og de to lensmennene i området Fellesnemnda for
Mosvik/Inderoy på Inderøy.
Her ble det også orientert om situasjonen og aktuelle alternativ. Jeg oppfattet stemningen på
dette motet slik at et alternativ med felles lensmann for nye Inderoy kommune og Leksvik
kommune ble sett på som en god losning, samtidig som det var forståelse for at det under
ledelse av en felles lensmann viderefores et tilbud i Leksvik for å sikre service og
tilstedeværelse.

II
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ordninger som skal drives videre uavhengig av kontororganiscringen. For eksempel gjelder
dette vakt- og patruljetjenesten som blant annet ivaretar den lopende beredskapstjenesten.

Ut fra de svnspunktene jeg har mott i kontakten med kommunene i host og ut fra det
samlede utfordringsbildet politiet synes å mote, er jeg ikke i tvil om at en losning med felles
lensmann og et felles lensmannskontor vil sikre området et godt tjenestetilbud og et robust
arbeidsfellesskap med god utnyttelse av kompetanse og engasjement.

Jeg  foreslår  derfor felles lensmann som svar på hvordan distriktsinndelingen bor være etter
kommunesammenslåingen. Navn på det nye lensmannsdistriktet kan være Leksvik og
Inderov lensmannskontor. Fast kontorsted bor være Inderov.

Jeg ber kommunene uttale seg om dette.

Distriktsinndelingen skal endelig avgjores ved kongelig resolusjon.
Før saken sendes til Politidirektoratet for videresending til Justisdepartementet skal også
politiets tjenestemannsorganisasjoner uttale scg formelt. Så langt stiller disse seg positiv til
dette forslaget.

Et  tilrettelagt tjenestetilbud for Leksvik  vil ikke være en del av det endelige vedtaket i
regjeringen. Utformingen av dette må gjores i et samarbeid kommune - politi. Dette bor
starte opp i god tid før kommunesamrnenslåingen.

jeg ber om at uttalelse avgis innen utgangen av januar 2011.

Fra 1.januar 2011 vil lensmann Gunnar Solli iLeksvik og Mosvik bli konstituert lensmann i
begge eksisterende lensmannsdistrikt inntil saken er endelig avgjort.

Likelydende brev sendes Mosvik, Inderoy og Leksvik kommuner.

Med h. -en

• Prytz
poktimes r

2 vedlegg

2
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Inderøy 
kommune

Mosvik 
kommune

Arkivsak. Nr.:
2010/1328-14
Saksbehandler:
Arnfinn Tangstad

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Fellesnemndas arbeidsutvalg 29/10 16.12.2010

Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy 16.12.2010

Møteplan politiske møter 2011

Prosjektleders forslag til vedtak
Møteplan 2011 for etablering av nye Inderøy kommune, vedtas i henhold til vedlegg 1.

Vedlegg
1 Forslag til møteplan 2011

Bakgrunn
Det er nødvendig å lage en møteplan for gjennomføring av politiske møter i forbindelse med 
sammenslåingsprosessen i 2011. Dette gjelder møter i fellesnemnda, fellesnemndas 
arbeidsutvalg, partssammensatt utvalg og valgstyret. Når det nye kommunestyret er 
konstituert, overtar kommunestyret fellesnemndas sitt ansvar for den nye kommunen. Det er 
derfor forslått møtedatoer for det nye kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og 
administrasjonsutvalg høsten 2011.

Vurdering
Erfaringene fra høsten 2010 er lagt til grunn for forslag til møteplan 2011. Det er tatt hensyn til 
skoleferier og til en viss grad møter i Fylkestinget. Det er videre lagt vekt på å samle 
møtevirksomheten. Tirsdager og onsdager er foreslått som møtedager i tilknytning til 
sammenslåingsprosessen. 
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Prosjektleder vil understreke at foreslåtte møtedager for høsten 2011 kun er veiledende. 
Arbeidet med reglement for de ulike politiske utvalg vil kunne endre på organisering av 
møtevirksomheten.

Konklusjon
Det vises til prosjektleders forslag til vedtak.
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Møteplan politiske møter 2011
Møtested vil endres når nytt administrasjonsbygg i Inderøy tas i bruk !

Forslag: 02.12.10

Nye Inderøy kommune
Politiske utvalg Tidspkt. - sted Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Fellesnemnda Onsd. kl. 09-13 samf.huset Inderøy 2. 9. 13. 22. 31. 21.
Fellesnemndas arbeidsutv. Onsd. kl. 08-09 samf.huset Inderøy 1. * 9. 12. * 22. 30. * 21.
Partssammensatt utvalg Tir. kl. 14-15 samf.huset Inderøy 1. 12. 21. 30.
Valgstyret Tirsd. kl. 13.00 samf.huset Inderøy 1. 12. 30. 12
* Tirsd. Kl. 12.00 

Nye Inderøy kommunestyre Onsd.  ** Mand. 17. ** 16. 14.
Nye Inderøy formannskap Onsd. 2. /30.
Nye Inderøy adm.utvalg Onsd. 2. 
Nye Inderøy hovedutv. I Mand 28.
Nye Inderøy hovedutv.II Tirsd 29.

Inderøy kommune 
Politiske utvalg Tidspkt. - sted Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Inderøy kommunestyre Mand. kl. 18.00 kulturhuset Inderøy 14. 2. 15. 5. 14.
Inderøy formannskap Onsd. kl.13.00 samf.huset Inderøy 2. 9. 13. 1. 31. 9.
Inderøy Hovedutv. Natur Mand. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 31. 7. 11. 30. 29. 7.
Inderøy Hovedutv. Folk Tirsd. kl. 08.30 samf.huset Inderøy 1. 8. 12. 31. 30. 8.
Inderøy Eldres råd Torsd. Kl. 09 Inderøyheimen 3.etg 10. 5. 18. 17.
Inderøy Rådet for funksj.h Torsd. Kl. 10 Inderøyheimen 3.etg 10. 5. 18. 17.
Inderøy Arbeidsmiljøutvalg Torsd. Kl. 10 Inderøyheimen 3.etg 11. 6. 18.
Inderøy Ungdomsråd 13. 14. 17. 12. 9. 14. 29. 22. 11. 7. 10.

Mosvik kommune 
Politiske utvalg Tidspkt. - sted Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Mosvik kommunestyre Onsd. Kl. 09 Kommunestyresalen 16. 23. 4. 15. 7. 14.
Mosvik formannskap Onsd. Kl. 13.30 Kommunestyresalen 2. 9. 13. 1. 31. 9.
Mosvik Eldres råd Torsd. Kl. 09 Kommunehuset 10. 5. 18. 17.
Mosvik Rådet for funksj.h Torsd. Kl. 09 Kommunehuset 10. 5. 18. 17. 
Mosvik Ungdomsråd 14. 12. 14. 29. 11. 7. 10.
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