Inderøy kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Inderøy kommunestyre

Møtested: Inderøy Kulturhus
Dato:

14.06.2010

Tidspunkt: 13:00 - 16:30
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Ole Tronstad
Per Ørjan Hansen
Leif Hjulstad
Ingrid Melhus
Kjetil Helgesen
Svein Jørum
Laila Roel
Harald Ness
Bjarne Kvistad
Willy Pettersen
Siren Tvedt
Anders Vatn
Tore Huseth

Rep.
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
H
H
V
SV

Navn
Ida Stuberg
Eva Pauline Hedegart
Anita Axelsson
Håvard Okkenhaug
Christina Wolan
Bente Kvam
Lena Oldren Heggstad
Olav Holmen
Jostein Gjermstad
Terje Arnevik
Maria Aune
Margareth Halle

Rep.
SP
SP
SP
SP
SP
AP
AP
AP
FRP
H
KRF
SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Rep.
Sivert Bragstad Rannem
SP

Navn
Ståle Berg

Rep.
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Ragnar Nossum
Kåre Sundfær

Rep.
SP
FRP

Merknader:
Kl. 13.30 ble kommunestyret heva, etter behandlingen av sak nr. 20/10.
Kl. 14.00 ble det satt drøftingsmøte, innkalt og ledet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,
Inge Ryan.

Iflg. Inndelingslovens § 25 ble følgende saker drøftet:
-Forslag til navn på den nye kommunen.
-Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret.
-Kriterier for sammensetting og funksjoner til fellesnemnda til fellesnemnda etter
inndelingslovens § 26.
-Valg av revisjonsenhet for virksomheten i fellesnemnda.
-Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av
sammenslåingen.
Under drøftingene ble de største utfordringer:
Antall representanter i kommunestyret og varamannslisten i fellesnemnda.
Drøftingsmøtet heva kl. 15.10.
Kommunestyremøtet ble satt igjen kl. 16.00.

Dessuten møtte:
Navn
Jon Arve Hollekim

Rådmann

Underskrifter:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet.

______________________
Ole Tronstad

______________________
Lena Oldren Heggstad

_______________________
Per Ørjan Hansen

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 20/10

Kommunesammenslåing Mosvik og Inderøy

PS 21/10

Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy

PS 22/10

Tilsetting av prosjektleder for sammenslåing av Mosvik og
Inderøy kommuner

Untatt
off.

PS 20/10 Kommunesammenslåing Mosvik og Inderøy
Rådmannens innstilling
1. Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune fra 01.01.2012.

X

2. Vedtatt intensjonsplan legges til grunn for det videre arbeid med etablering av den nye
kommunen.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010
1. Kommunene Mosvik og Inderøy slås sammen til en kommune fra 01.01.2012.
2. Vedtatt intensjonsplan legges til grunn for det videre arbeid med etablering av den nye
kommunen.

PS 21/10 Søknad om sammenslåing av kommunen Mosvik og Inderøy
Rådmannens innstilling
1. Mosvik og Inderøy kommunestyrer søker Kommunal- og regionaldepartementet om
sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune fra 01.01.2012.
2. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy
3. Det nye kommunestyret skal ha 27 representanter
4. Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. 9 representanter fra
Inderøy og 5 representanter fra Mosvik. Vararepresentanter velges i henhold til dagens
varamannslister til formannskapet i de respektive kommuner.
5. Fellesnemndas funksjoner fastsettes i henhold til vedlegg 2 ”Mandat for fellesnemnda”
6. KomRev IKS velges til å forestå revisjon av etablering av ny kommune
7. Det opprettes politiske og administrative utvalg med sammensetning som vist i vedlegg 3
8. Kommunene ber om at det arbeides videre med en overgangsordning slik at gamle Mosvik
kommune får beholde dagens arbeidsgiversatser fram til ordningen revideres 31.12.2013.
Kommunene forutsetter at den nye kommunen får kompensert sine ekstrautgifter dersom
ikke overgangsordningen kommer på plass.
9. Kommunene søker med hjemmel i inndelingslovens § 17d, om unntak fra reglene om
eiendomsskatt, slik at eiendomsskatten i gamle Mosvik kan beholdes i sone 2 i en
overgangsperiode fram til 31.12.2013.

Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010:
Felles gruppemøter v/Leif Hjulstad foreslo slikt omforent forslag til endringer i pkt. 3 og 4:
Pkt. 3. Det nye kommunestyret skal ha 31 representanter

Pkt. 4. Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. 9 representanter
fra Inderøy og 5 representanter fra Mosvik. Fellesnemnda suppleres med 3 representanter fra
Mosvik og 2 representanter fra Inderøy fra de partier som ikke er representert i
formannskapene. Varamedlemmene velges fra det partiet de representerer i fellesnemnda.
Nytt pkt. 10:
Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy, pålydende kr 25 millioner.
Tillegg til pkt. 5 i Mandat for fellesnemnda:
Nytt pkt. n:
Fellesnemnda tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne i prosessen med
bygging av nye Inderøy.
Avstemming:
Forslag til nye pkt. 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til pkt. 1, 2, 5, 6, 7, 8 og 9 enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 10 enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. n i pkt. 5 i Mandat for fellesnemnda, enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010
10. Mosvik og Inderøy kommunestyrer søker Kommunal- og regionaldepartementet om
sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommune fra 01.01.2012.
11. Navnet på den nye kommunen skal være Inderøy
12. Det nye kommunestyret skal ha 31 representanter
13. Fellesnemnda skal bestå av formannskapene i dagens kommuner, dvs. 9 representanter fra
Inderøy og 5 representanter fra Mosvik. Fellesnemnda suppleres med 3 representanter fra
Mosvik og 2 representanter fra Inderøy fra de partier som ikke er representert i
formannskapene. Varamedlemmene velges fra det partiet de representerer i
fellesnemnda.
14. Fellesnemndas funksjoner fastsettes i henhold til vedlegg 2 ”Mandat for fellesnemnda”
15. KomRev IKS velges til å forestå revisjon av etablering av ny kommune
16. Det opprettes politiske og administrative utvalg med sammensetning som vist i vedlegg 3
17. Kommunene ber om at det arbeides videre med en overgangsordning slik at gamle Mosvik
kommune får beholde dagens arbeidsgiveravgiftssatser fram til ordningen revideres
31.12.2013. Kommunene forutsetter at den nye kommunen får kompensert sine
ekstrautgifter dersom ikke overgangsordningen kommer på plass.
18. Kommunene søker med hjemmel i inndelingslovens § 17d, om unntak fra reglene om
eiendomsskatt, slik at eiendomsskatten i gamle Mosvik kan beholdes i en overgangsperiode
fram til 31.12.2013.
19. Det søkes staten om et omstillingsfond for utvikling av nye Inderøy, pålydende kr 25
millioner.
Tillegg til pkt. 5 i Mandat for fellesnemnda:
Nytt pkt. n:

Fellesnemnda tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne i prosessen med
bygging av nye Inderøy.

PS 22/10 Tilsetting av prosjektleder for sammenslåing av Mosvik og Inderøy
kommuner
Ordførers innstilling:
1. Jon Arve Hollekim tilsettes som prosjektleder for gjennomføring av sammenslåingen fra
15.juni 2010 og fram til rådmann i ny kommune er tilsatt.
2. Prosjektleder gis følgende mandat fram til Fellesnemnda er konstituert:
a. Forberede saker til konstituerende møte i fellesnemnda herunder delegasjonsreglement.
b. Etablere administrativ prosjektgruppe herunder tilsette prosjektmedarbeider i prosjektet
c. Utarbeide skisse til prosjektplan med hovedvekt på organisering, budsjett og framdrift i
prosessen.
Behandling i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010:
Rådmannen fratrådte møtet under behandlingen av saken.
Protokoll fra drøftingsmøte med Utdanningsforbundet Inderøy og Fagforbundet Inderøy,
datert 10.06.10, ble delt ut i møtet.
Avstemming:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Inderøy kommunestyre - 14.06.2010
1. Jon Arve Hollekim tilsettes som prosjektleder for gjennomføring av sammenslåingen fra
15.juni 2010 og fram til rådmann i ny kommune er tilsatt.
2. Prosjektleder gis følgende mandat fram til Fellesnemnda er konstituert:
a. Forberede saker til konstituerende møte i fellesnemnda herunder delegasjonsreglement.
b. Etablere administrativ prosjektgruppe herunder tilsette prosjektmedarbeider i prosjektet
c. Utarbeide skisse til prosjektplan med hovedvekt på organisering, budsjett og framdrift i
prosessen.

