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Ordførerne i Mosvik og Inderøy kommuner

SAMMENSLAING AV MOSVIK OG INDERØY KOMMUNER INNKALLING TIL FELLES KOMMUNESTYREMØTE
Kommunestyrene i Mosvik og Inderøy kommuner har fattet vedtak om utredning av eventuell
kommunesammenslåing mellom kommunene Mosvik og Inderøy. Utredningen foreligger, og
Mosvik kommune har avholdt rådgivende folkeavstemming i saken, mens Inderøy kommune
har innhentet en opinionsundersøkelse.
Fylkesmannen er kjent med at både Mosvik og Inderøy kommune i sine respektive
kommunestyremøter den 14.06.2010 skal realitetsbehandle sak om kommunesammenslåing.
Under forutsetning av at både Mosvik og Inderøy kommunestyrer i ovennevnte møte fatter
positive vedtak om kommunesammenslåing, innkaller med dette Fylkesmannen i NordTrøndelag til felles kommunestyremøte for de berørte kommuner. Det vises til
inndelingslovens § 25. I samråd med ordførerne er møtet berammet til
Mandag den 14. juni 2010 kl. 1400 i Kulturhuset, Inderøy.

I følge inndelingslovens § 25 skal følgende saker drøftes i det felles kommunestyremøtet:
forslag til navn på den nye kommunen
tallet på medlemmer i det nye kommunestyret
kriterier for sammensetting og funksjoner til fellesnemnda etter inndelingslovens § 26
valg av revisjonsenhet for virksomheten i fellesnemnda
opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av
sammenslåingen
I og med at kommunen Mosvik og Inderøy har forskjellig arbeidsgiveravgift, må det eventuelt
søkes om å få til en overgangsordning slik at eventuell gamle Mosvik kommune kan få
beholde dagens arbeidsgiveravgiftssatser frem til ordningen revideres 31.12.2013. Dette må
også drøftes i fellesmøtet.
Mosvik og Inderøy kommuner har også forskjellige omfang av eiendomsskatt. Ved første
gangs utskriving av eiendomsskatt har kommunen frist til å fullføre takseringen og skrive ut
eiendomsskatten til utgangen av juni i skatteåret. Finansdepartementet har tidligere lagt til
grunn at denne bestemmelsen også gjelder første gangs utskriving av eiendomsskatt i en
sammenslått kommune. Det er mulig å gjøre unntak fra disse reglene ved en sammenslåing,
jf. inndelingslovens § 17d, ved å søke om en overgangsordning. Dette også drøftes i det felles
kommunestyremøtet.
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Lovens krav er at de ovennevnte saker skal drøftes i det felles kommunestyremøtet.
Realitetsvedtak kan kun gjøres i de respektive kommunestyrer i etterkant. Det må foreligge
vedtak før søknad om sammenslåing sendes.
Fylkesmannen ber om at begge kommuner foretar saksutredning, eventuell felles, for de saker
som skal drøftes i det felles kommunestyremøte.
Fylkesmann Inge Ryan møter personlig og vil foreta åpning av fellesmøtet og være møteleder.
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