
PS 41/09 Utredning kommunesammenslutning Inderøy og 
Mosvik 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Behandling i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009: 
 
Følgende dokumenter ble delt ut i gruppemøter: 
Notat av 10.12.09 fra rådmannen. 
Saksframlegg; Utredning av sammenslutning med Inderøy kommune, rådmannen i Mosvik 
sin innstilling til behandling i Mosvik kommunestyre 16.12.09 
 
Prosess for kommunesammenslåing Mosvik og Inderøy kommuner. 
 
Ordføreren fremmet slikt forslag til vedtak: 
 
1. Det startes arbeid med en utredning med sikte på en kommunesammenslåing mellom 
Mosvik og Inderøy kommuner med virkning fra 01.01.2012. 
 
2. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av ordfører, varaordfører, Harald Ness, 
rådmannen og en tillitsvalgt, som i samråd med Mosvik kommune arbeider med følgende 
mandat: 
- foreta en enkel utredning innen utgangen av mars 2010 
- innhente nødvendig konsulenthjelp til utredningen 
- engasjere kommunale medarbeidere i prosjektet 
- etablere intensjonsavtale/prosessavtale med Mosvik kommune 
- søke om skjønnsmidler til finansiering av utredning 
- sørge for kunnskapsformidling både til politisk og administrativt nivå i begge kommuner 
om prosessen med kommunesammenslåing 
- sørge for innspill fra innbyggerne i prosessen og gjennomføre eventuell folkeavstemming 
 
3. Prosjektgruppa konstituerer seg selv. Prosjektgruppa gis mandat til å utvide antall 
medlemmer etter behov. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag enstemmig. 

 
Vedtak i Inderøy kommunestyre - 16.12.2009: 
 
1. Det startes arbeid med en utredning med sikte på en kommunesammenslåing mellom 
Mosvik og Inderøy kommuner med virkning fra 01.01.2012. 
 
2. Det opprettes en prosjektgruppe bestående av ordfører, varaordfører, Harald Ness, 
rådmannen og en tillitsvalgt, som i samråd med Mosvik kommune arbeider med følgende 
mandat: 
- foreta en enkel utredning innen utgangen av mars 2010 
- innhente nødvendig konsulenthjelp til utredningen 
- engasjere kommunale medarbeidere i prosjektet 
- etablere intensjonsavtale/prosessavtale med Mosvik kommune 
- søke om skjønnsmidler til finansiering av utredning 
- sørge for kunnskapsformidling både til politisk og administrativt nivå i begge kommuner 
om prosessen med kommunesammenslåing 



- sørge for innspill fra innbyggerne i prosessen og gjennomføre eventuell folkeavstemming 
 
3. Prosjektgruppa konstituerer seg selv. Prosjektgruppa gis mandat til å utvide antall 
medlemmer etter behov. 


