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Intensjonsplan kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til intensjonsplan om kommunesammenslåing mellom Mosvik og Inderøy kommuner, datert
19.02.10, vedtas.

Vedlegg
1 Intensjonsplan - kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner,
revidert 19.02.2010

Bakgrunn
Kommunestyrene i Inderøy og Mosvik vedtok i kommunestyremøter i desember å utrede
muligheten for kommunesammenslåing fra 01.01.2012. Kommunestyrene nedsatte
prosjektgrupper som skal lede arbeidet med utredningen.
Telemarksforskning har fått oppdraget med å utrede konsekvensene av en
kommunesammenslåing. Telemarksforskning vil avlegge endelig rapport pr 1. april.
Prosjektgruppene har hatt to felles møter og allerede på første møtet ble det enighet om å
lage en intensjonsplan. Rådmannen i Mosvik fikk i oppdrag å utforme et forslag, og dette
forslaget ble grundig diskutert på felles prosjektmøte 19.02.10.
Resultatet av diskusjonene ble vedlagt et omforent forslag til intensjonsplan som nå legges
fram til politisk behandling i kommunene.
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Vurdering
Hensikten med intensjonsplanen er å formulere felles målsettinger med
kommunesammenslåingen, samt å avklare overordnede spørsmål som navn på den nye
kommunen, hvor kommunesenteret skal ligge, hvilke tjenester som skal legges hvor,
organisering av ny kommune, samt de ansattes rettigheter m.v.
For arbeidsgruppene har det vært viktig snarest mulig å etablere et avtalegrunnlag – ikke minst
av hensyn til de tidsfrister som er satt for beslutningsprosessen med kommunale beslutninger
og folkeavstemning i Mosvik allerede i mai. Intensjonsavtalen vil – sammen med utredningen
fra Telemarksforskning – danne det viktigste grunnlaget i så måte.
Dersom kommunestyrene fatter vedtak om sammenslåing, vil intensjonsplanen dessuten være
styrende i forhold til etablering av den nye kommunen.
Rådmannen vil foreslå at intensjonsplanen vedtas i tråd med utkast utarbeidet av felles
prosjektgruppe.

Konklusjon
Forslag til intensjonsplan vedtatt i felles prosjektmøte 19.02.10, legges fram for politisk
behandling i begge kommuner med anbefaling om godkjenning.
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Revidert: 19.02.2010
Intensjonsplan —kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner.
Innledning:
Inderøyog Mosvik kommune tar sikte på å slå segsammentil en kommune fra 01.01.2012.
Det er kommunestyrenei de to kommunenesom vedtarom kommuneneskal slå segsammeneller ikke.
1Mosvik vil det bli avholdt en rådgivendefolkeavstemning.Inderøy vil ikke avholde folkeavstemning,men i
stedetforeta en opinionsundersøkelseblant befolkningeni kommunen.
Mål for kommunesammenslåinga:
Hovedmål:
• Etablereen livskraftig og attraktiv kommunei hjertet av Innherred.
• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestenetil innbyggeme.
Delmål:
•
Videreføredet bestei beggekommuner inn i den nye kommunen.
•
Sikre at den nye kommuneninnfrir krav fra statlige myndigheter gjennom et bredt faglig miljø.
•
Sikre grunnlagetfor kostnadseffektivetjenesterut fra tilgjengelige økonomiskeressurser.
• Styrke grunnlagetfor en offensiv og samordnanæringsutvikling og kulturliv (samfunnsutvikling).
•
Sikre en demokratisk styring av den nye kommunen.
•
Væreen utviklende og attraktive arbeidsplassfor de ansatte.
Kommunesenter:
Kommunestyrenegår inn for at kommunesenteretleggestil Sakshaug.Kommunestyreneleggertil grunn at dette
på sikt vil tjene alie deler av den nye kommunen.Av distriktspolitiske hensyner det viktig å velge et
kommunesentersom vil ha urviklingspotensiali samarbeidog konkurransemed andre sentrei Innherred.
Kommunenavnog kommunevåpen:
Kommunestyrenegår inn for at kommunenavnetblir Inderøy kommune og at den nye kommunenskal få nytt
kommunevåpen.
Hva skal kommunesenteretinneholde?
Kornmunesenteretskal leggestil det nye kommunehusetsom byggespå Inderøy. Kommunesenteretskal
inneholdekontor til ordfører, rådmannmed stabog alle andretjenestefunksjonersom naturlig hørerheime i
kommunenssentraladministrasjon.
Prinsipperfor organiseringav den nye kommunen.
Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektivadministrativ struktur, med politisk demokratiskforankrine.
Strukturenkan bli forskjellig i forhold til dagensstruktur i de to kommunene,men det kan væreen fordel ikke å
foreta en omfattendeomstrukturering i forbindelsemed kommunesammenslåinga.
Tjenesteenheteri Mosvik
Kommunestyrenelegger til grunn at en skal beholdeog videreutvikle følgendetjenesteri Mosvik:
• Bamehage
• Bameskole
•
Sykeheim
•
Servicekontor
Størreansvarog flere oppgavertil kommuneneinnen helse-,plete- og omsorgssektoren,gir mulieheter for økt
satsinepå dissetjenesteneogså i Mosvik.
Ansatte
En viktig målsetting med kommunesammenslåinga
er en kompetentog effektiv tjenesteproduksjonmed
attraktive og utviklende arbeidsplasserfor ansatte.Kommunestyrenegir garantierfor at ingen ansatteskal sies
opp som følge av prosessen..Eventueltovertallige skal tilbys nye oppgaveri den nye kommunen.
Rådgivendefolkeavstemning
Mosvik kommuneskal avholde rådgivendefolkeavstemning30. og 31. mai 2010.
Kommunestyrenei Inderøy og Mosvik fatter endelig vedtak i juni.
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