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Saker til behandling
PS 29/10 Politisk hovedmodell nye Inderøy kommune
Prosjektleders forslag til vedtak
Politisk hovedmodell for ny kommune vedtas som vist i vedlegg 1 med kommunestyre,
formannskap, to hovedutvalg og kontrollutvalg.
Fellesnemndas arbeidsutvalg oppnevnes som politisk styringsgruppe for det videre arbeid med
organisering av øvrige politiske nemnder, råd og utvalg, utforming av delegasjonsreglement og
reglement for politiske utvalg.
Arbeidet skal være avsluttet innen 1.juni 2011.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Politisk hovedmodell for ny kommune vedtas som vist i vedlegg 1 med kommunestyre,
formannskap, to hovedutvalg og kontrollutvalg.
Fellesnemndas arbeidsutvalg oppnevnes som politisk styringsgruppe for det videre arbeid med
organisering av øvrige politiske nemnder, råd og utvalg, utforming av delegasjonsreglement og
reglement for politiske utvalg.
Arbeidet skal være avsluttet innen 1.juni 2011.
Behandling i Fellesnemnda - 16.12.2010
Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda - 16.12.2010
Politisk hovedmodell for ny kommune vedtas som vist i vedlegg 1 med kommunestyre,
formannskap, to hovedutvalg og kontrollutvalg.
Fellesnemndas arbeidsutvalg oppnevnes som politisk styringsgruppe for det videre arbeid med
organisering av øvrige politiske nemnder, råd og utvalg, utforming av delegasjonsreglement og
reglement for politiske utvalg.
Arbeidet skal være avsluttet innen 1.juni 2011.

PS 30/10 Planstrategi for valgperioden 2012- 2016
Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for nye Inderøy kommune.
Planstrategien gjelder for valgperioden 2012-2016 og må vedtas innen 31.12.2012.
Fellesnemndas arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe for arbeidet.
Etter valget høsten 2011, overtar formannskapet i nye Inderøy kommune som styringsgruppe
for arbeidet.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Fellesnemnda vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for nye Inderøy kommune.
Planstrategien gjelder for valgperioden 2012-2016 og må vedtas innen 31.12.2012.
Fellesnemndas arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe for arbeidet.
Etter valget høsten 2011, overtar formannskapet i nye Inderøy kommune som styringsgruppe
for arbeidet.
Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
Fellesnemnda vedtar oppstart av arbeidet med planstrategi for nye Inderøy kommune.
Planstrategien gjelder for valgperioden 2012-2016 og må vedtas innen 31.12.2012.
Fellesnemndas arbeidsutvalg fungerer som styringsgruppe for arbeidet.
Etter valget høsten 2011, overtar formannskapet i nye Inderøy kommune som styringsgruppe
for arbeidet.

PS 31/10 Rådmann i 1756 Inderøy kommune fra 1.1.2012
Leder av fellesnemndas forslag til vedtak
Jon Arve Hollekim tilsettes/innplasseres som rådmann i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i

Inderøy kommune (1729), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.
Det delegeres til leder i fellesnemnda å inngå tilsettingskontrakt med rådmann.
Lars Daling tilsettes/innplasseres som kommunalsjef i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Mosvik kommune (1723), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.

Behandling i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg - 15.12.2010
Prosjektleder fratrådte møtet grunnet inhabilitet jf. forvaltningslovens § 6, 1.ledd bokstav a.
Avstemming
Enstemmig.

Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg 15.12.2010
Jon Arve Hollekim tilsettes/innplasseres som rådmann i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Inderøy kommune (1729), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.
Det delegeres til leder i fellesnemnda å inngå tilsettingskontrakt med rådmann.
Lars Daling tilsettes/innplasseres som kommunalsjef i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Mosvik kommune (1723), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Prosjektleder fratrådte møtet grunnet inhabilitet jf. forvaltningslovens § 6, 1.ledd bokstav a.
Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Jon Arve Hollekim tilsettes/innplasseres som rådmann i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Inderøy kommune (1729), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.
Det delegeres til leder i fellesnemnda å inngå tilsettingskontrakt med rådmann.

Lars Daling tilsettes/innplasseres som kommunalsjef i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Mosvik kommune (1723), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.
Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010
Prosjektleder fratrådte møtet grunnet inhabilitet jf. forvaltningslovens § 6, 1.ledd bokstav a.
Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
Jon Arve Hollekim tilsettes/innplasseres som rådmann i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Inderøy kommune (1729), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.
Det delegeres til leder i fellesnemnda å inngå tilsettingskontrakt med rådmann.
Lars Daling tilsettes/innplasseres som kommunalsjef i Inderøy kommune, kommunenummer
1756, med virkning fra 1.1.2012. Lønns- og arbeidsvilkår ved tiltredelse i tråd med vilkår i
Mosvik kommune (1723), og i h.h.t AML bestemmelser i kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter
ved virksomhetsoverdragelse.

PS 32/10 Fastsetting av valgdag og åpningstid valgting - Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2011
Prosjektleders forslag til vedtak
I 1756 Inderøy kommune avholdes Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 mandag 12.
september 2011. Valglokalenes åpningstid er kl 1000 til kl 2100.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
I 1756 Inderøy kommune avholdes Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 mandag 12.
september 2011. Valglokalenes åpningstid er kl 1000 til kl 2100.

Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
I 1756 Inderøy kommune avholdes Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 mandag 12.
september 2011. Valglokalenes åpningstid er kl 1000 til kl 2100.

PS 33/10 Antall stemmekretser - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011
Prosjektleders forslag til vedtak
I 1756 Inderøy kommune skal kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 foregå i Framverran,
Mosvik, Sandvollan, Røra, Lyngstad, Utøy og Sakshaug krets.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
I 1756 Inderøy kommune skal kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 foregå i Framverran,
Mosvik, Sandvollan, Røra, Lyngstad, Utøy og Sakshaug krets.
Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
I 1756 Inderøy kommune skal kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 foregå i Framverran,
Mosvik, Sandvollan, Røra, Lyngstad, Utøy og Sakshaug krets.

PS 34/10 Oppnevning av valgstyre - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
Prosjektleders forslag til vedtak
Valgstyret ved kommunestyre-/fylkestingsvalget 2011 i Inderøy og Mosvik er Fellesnemndas
arbeidsutvalg.
Valgstyret velger selv leder og nestleder.
Valgstyret delegeres all myndighet i henhold til valgloven og forskrift, herunder valg av representanter
til stemmestyrer.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Valgstyret ved kommunestyre-/fylkestingsvalget 2011 i Inderøy og Mosvik er Fellesnemndas
arbeidsutvalg.
Valgstyret velger selv leder og nestleder.
Valgstyret delegeres all myndighet i henhold til valgloven og forskrift, herunder valg av representanter
til stemmestyrer.

Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
Valgstyret ved kommunestyre-/fylkestingsvalget 2011 i Inderøy og Mosvik er Fellesnemndas
arbeidsutvalg.
Valgstyret velger selv leder og nestleder.
Valgstyret delegeres all myndighet i henhold til valgloven og forskrift, herunder valg av representanter
til stemmestyrer.

PS 35/10 1756 Inderøy kommune - medlemskap i KS
Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda vedtar at 1756 Inderøy kommune søker medlemskap i Kommunesektorenes
interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med virkning fra 1.1.2012.

Behandling i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg - 15.12.2010
Avstemming
Enstemmig.

Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg 15.12.2010
Fellesnemnda vedtar at 1756 Inderøy kommune søker medlemskap i Kommunesektorenes
interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med virkning fra 1.1.2012.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Fellesnemnda vedtar at 1756 Inderøy kommune søker medlemskap i Kommunesektorenes
interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med virkning fra 1.1.2012.
Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
Fellesnemnda vedtar at 1756 Inderøy kommune søker medlemskap i Kommunesektorenes
interesse og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med virkning fra 1.1.2012.

PS 36/10 Organisering av lensmannskontorene i Leksvik/Mosvik og Inderøy - uttalelse
Prosjektleders forslag til vedtak
Fellesnemnda ser positivt på politimesterens forslag om en felles lensmann for kommunene
Leksvik og 1756 Inderøy. En forutsetning for en slik løsning er at servicegraden og
tilstedeværelsen av politi i hele 1756 Inderøy kommune opprettholdes på dagens nivå.
Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Fellesnemnda ser positivt på politimesterens forslag om en felles lensmann for kommunene
Leksvik og 1756 Inderøy. En forutsetning for en slik løsning er at servicegraden og
tilstedeværelsen av politi i hele 1756 Inderøy kommune opprettholdes på dagens nivå.
Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
Fellesnemnda ser positivt på politimesterens forslag om en felles lensmann for kommunene
Leksvik og 1756 Inderøy. En forutsetning for en slik løsning er at servicegraden og
tilstedeværelsen av politi i hele 1756 Inderøy kommune opprettholdes på dagens nivå.
PS 37/10 Økonomiplan 2011-2014
Rådmannens forslag til vedtak
1. Fellesnemnda har ingen merknader til budsjett 2011 for kommunene Mosvik og Inderøy
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedretningslinjene i forslag til økonomiplan 2012-2014.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.12.2010
Prosjektleder la fram et tilleggsnotat til vedlegg 2, som viste fordeling av driftsrammene på
hovedområder. Prosjektleder foreslo at notatet innarbeides i konsolidert økonomiplan kap. 3.
Harald Ness forslo at målsettinger i intensjonsplan kommunesammenslåing og prosjektet
Inderøy 2020, innarbeides i konsolidert økonomiplan.

Avstemming
Enstemmig som prosjektleders forslag til vedtak med tillegg av forslag fremmet i møtet.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 02.12.2010
1. Fellesnemnda har ingen merknader til budsjett 2011 for kommunene Mosvik og Inderøy
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedretningslinjene i forslag til økonomiplan 2012-2014.

Behandling i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg - 15.12.2010
Prosjektleder gjennomgikk hovedtrekkene i økonomiplan 2012-2014.
Avstemming
Enstemmig.

Vedtak (uttalelse) i Fellesnemnda - partssammensatt utvalg 15.12.2010
1. Fellesnemnda har ingen merknader til budsjett 2011 for kommunene Mosvik og Inderøy
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedretningslinjene i forslag til økonomiplan 2012-2014.

Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010
Gunnar Viken (H) fremmet følgende forslag:
 Eiendomsskatten ønskes ikke videreført i planperioden.
 Det nye kommunestyret vurderer konsekvensene og tidspunktet for avvikling av
eiendomsskatten.
Harald Ness (Ap) fremmet følgende forslag:
 Frigjorte ressurser som følge av selve kommunesammenslåingen benyttes til å
opprettholde og sikre kvalitet på tjenester og forsterket satsing på samfunnsutvikling.
 Prosjektleders henvisning til framtidige frie egeninntekter (s. 58), fristilles for det
framtidige kommunestyret å ta stilling til.
Maria Aune (KrF) foreslo at de framlagte forslag ble endringer til pkt. 2 i arbeidsutvalgets
innstilling.
Avstemming
Det ble avholdt prøvevotering. Det ble først stemt over forslag fra Gunnar Viken. Vikens forslag
falt med 14 mot 4 stemmer. Harald Ness sitt forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Ved endelig votering ble arbeidsutvalget innstilling med forslag fra Maria Aune og Harald Ness
enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
1. Fellesnemnda har ingen merknader til budsjett 2011 for kommunene Mosvik og Inderøy
2. Fellesnemnda slutter seg til hovedretningslinjene i forslag til økonomiplan 2012-2014 med følgende
endring:
 Frigjorte ressurser som følge av selve kommunesammenslåingen benyttes til å opprettholde og
sikre kvalitet på tjenester og forsterket satsing på samfunnsutvikling.
 Prosjektleders henvisning til framtidige frie egeninntekter (s. 58), fristilles for det framtidige
kommunestyret å ta stilling til.

PS 38/10 Møteplan politiske møter 2011
Prosjektleders forslag til vedtak
Møteplan 2011 for etablering av nye Inderøy kommune, vedtas i henhold til vedlegg 1.

Behandling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Innstilling i Fellesnemndas arbeidsutvalg - 16.12.2010
Møteplan 2011 for etablering av nye Inderøy kommune, vedtas i henhold til vedlegg 1.
Behandling i Fellesnemnda 16.12.2010

Avstemming
Enstemmig som forslag.

Vedtak i Fellesnemnda 16.12.2010
Møteplan 2011 for etablering av nye Inderøy kommune, vedtas i henhold til vedlegg 1.

PS 39/10 Prosjektleder orienterer - Referatsaker
Leder Ole Tronstad orienterte om møte med både politisk og administrativ ledelse i flere
departementer.
Prosjektleder orienterte om:


KRD har bevilget kr. 457.447,- til utredning i forkant av
kommunesammenslåingen. Ordførerne søker Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om
dekning av det resterende beløp gjennom skjønnsmidler.



KRD har bevilget kr. 5,0 mill. i forskudd til dekning av kostnader
kommunesammenslåing.



Søknad til KRD om tilskudd til samfunnsutvikling i den nye kommunen.
Forslag fra Harald Ness: Fellesnemndas leder gis fullmakt til å utforme og
underskrive søknad, eventuelt i samråd med fellesnemndas arbeidsutvalg.
Vedtak: Enstemmig som forslag fra Harald Ness.

RS 2/10 Prosjektnr 620 - Utredning kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy - Nye
Inderøy - økonomi sammenslåingsprosessen
RS 3/10 Kommunenummer for Inderøy fra 1. januar 2012
RS 4/10 Søknad om dekning av engangskostnader ved sammenslåing av Mosvik og
Inderøy kommune.

