
 Oppdatert hovedprosessplan  Kommunereformen Inderøy kommune – 
versjon 10.02.2015 

Tidspunkt Aktivitet/milepel Beslutning Status 
Formannskapet/arbeidsutvalget behandler kommunereformen månedlig – i utgangspunktet i saks form. Denne aktiviteten refereres ikke 

2014 Sept Åpningskonferanse Stiklestad 
Tidlig kontakt nabokommuner for gjensidig orientering 
Hovedutvalg og formannskap drøfter foreløpig prosessplan 

 Gjennomført og deltatt – administrasjon og politikk 
Møter i Inn-Trøndelagsregionen og Innherredsamarbeidet 
Gjennomført – se sak 

2014 Okto Kommunestyret – informeres og behandler foreløpig prosessplan 
Formannskapet – behandler «endelig» prosessplan med infoplan 
 
Utrednings- og analysearbeidet i gang 
Kommunereform på hjemmeside 
 

 Gjennomført – se sak 
Gjennomført – se sak. Informasjonsplan ikke på plass. Se 
aktivitet nedenfor. 
Ok 
Ikke på plass ( se aktivitet nedenfor) 

2014 Nove Åpent møte Inderøy kulturhus.  
 

 Gjennomført i desember 

2014 Dese Underveis rapportering til kommunestyret 
Eventuelle revurdering av strategi, prosess og utredningsalternativ 

K-styret. Ramme for 
utredningsalternativer 

Ok. Kommunestyret vedtok mulige utredningsretninger. 
Ok 

2015 Januar Prosjektledersamlinger Fylkesmann/administrative og politiske 
møter Inn-Trøndelag/Innherred 

 Gjennomførte møter. Enighet om samarbeid om 
utredningsressurser og gjensidig info 

2015 Febru Statusrapport fylkesmannen 
Avklaring mandat felles utredning Inn-Trøndelag 

 Ok. Levert med grunnlag i behandling i formannskapet 
Under forberedelse. 

     

2015 Mars Nærmere Avklaring alternative kommunestrukturer  for utredning.  
Avklare mandat for utredning Egen kommune og Kommune Inn-
Trøndelag. 
Eventuelle revisjoner i prosessplan. 
Innbyggerundersøkelser, jfr. forslag etter prosjektledersamling 
 

Kommunestyret 
beslutter 
utredningsalternativer 
og mandater 

Dette forutsetter en snarlig dialog med nabokommuner for 
avklaring. 
 
 
Mulig noe tidlig !? 



 

2015 April Dialogmøter næringsliv, frivillighet og kulturliv, rådene, de viktigste 
tjenesteområdene. 

  
Dialogmøter med vekt på utfordringer og konsekvenser for 
valg av utredningsretninger 

2015 Mai Meldinger regionreform og oppgavereform 
 

Kommunestyret – 
temasak ? 
 

 

2015 Juni Forberede sak om avgrensning av alternativer – med bakgrunn i 
nabodialig, innbyggerdialog og oppgave – og regionmeldingen. 
 
Melding til fylkesmannen om endelig valg av fremdriftsplan 
 

Kommunestyret 
konkluderer 
alternativer for 
nærmere utredning. 
Formelt beslutte 
beslutningsfremdrift 

 
 
 
 
 
Dette er i realiteten avgjort primo 2015. Endelig beslutning 
i Kommunestyret våren 2016 
 

2015 August Statusrapportering fylkesmannen   

2015 Sept Eventuelt folkemøter omkring alternative detaljutredninger   
Innbyggerundersøkelse ?? 

2015 Okto Sak til kommunestyret på mulige detaljutredninger.  
 
 

Kommunestyret 
avklarer endelige 
detaljutredninger 

Endelig avklare om det i realiteten er grunnlag for å 
detaljutrede andre alternativer enn Egen kommune - og 
eventuelt 4 K. 

2015 Nov    

2015 Dese  Kommunestyret   

2016 Januar    

2016 Febru    

2016 Mars Sluttføring utredninger. Kommunestyret  

2016 April Innbyggerdialog med grunnlag i utredede alternativer   

2016 Mai Eventuelt folkeavstemning – innbyggerhøringer   

2016 Juni Beslutning kommunestyre Kommunestyre – 
endelig beslutning 

 


