Vi bygger nye Inderøy kommune
Inderøy kommune

Mosvik kommune

Informasjon om kommunesammenslåing av Mosvik og Inderøy.
Når dette leses har forhåpentligvis Kongen i statsråd fattet vedtak om sammenslåing av
Mosvik og Inderøy kommune fra 1.januar 2012. Dette vedtaket gir den formelle bekreftelse
på at kommunesammenslåingen er endelig.
Navnet på den nye kommunen blir Inderøy, og kommunestyret i den nye kommunen vil bestå
av 31 representanter. Nytt kommunestyre blir valgt ved valget neste høst, og inntil da er det
en politisk nemnd – fellesnemnda – som styrer prosessen med sammenslåing av kommunene.
I praksis vil mer og mer av det politiske arbeidet flyttes over i fellesnemnda etter hvert som
tidspunktet for formell sammenslåing nærmere seg.
Fellesnemnda består av 11 politikere fra Inderøy og 8 fra Mosvik kommunestyre. Ole
Tronstad er valgt til leder og Carl Ivar von Køppen nestleder i fellesnemnda.
En politisk arbeidsgruppe har kommet godt i gang med arbeidet med politisk og administrativ
modell for den nye kommunen. En annen politisk arbeidsgruppe arbeider med tiltak for
kulturbygging og felles identitet i ny kommune.
Jon Arve Hollekim er tilsatt som prosjektleder for kommunesammenslåingen og Arnfinn
Tangstad er fra 1.august tilsatt som prosjektmedarbeider. Ansatte fra begge kommuner er i
gang med å registrere status og utfordringer knyttet til sammenslåingen. Dette arbeidet vil
danne grunnlag prioritering og planlegging av hva som skal gjennomføres før kommunene
kan slå seg sammen. Kartleggingen vil også få fram kostnadstall for endelig søknad til
Kommunal- og regionaldepartementet om dekning av engangskostnader til sammenslåingen.
Under overskriften ”Vi bygger en ny kommune” vil det bli lagt ned et betydelig arbeide i å
gjennomgå våre tjenesteområder med sikte på forbedring. Dette arbeides gjennomføres i et
tett samarbeide mellom de to kommunene på alle organisasjonsnivåer.
Det er etablert en egen hjemmeside med adresse www.nyeinderoy.no som vil gi oppdatert
informasjon om prosessen framover. Alle interesserte anmodes om å følge med her.
Jon Arve Hollekim
Prosjektleder

