Arbeidet med kommunesammenslåingen er i godt gjenge !
Kongen i statsråd fattet 5.november 2010 vedtak om sammenslåing av Mosvik og Inderøy
kommune fra 1.januar 2012. Den nye kommunen har fått tildelt kommunenummer 1756.
Mosvik har i dag kommunenummer 1723 mens Inderøy har 1729.
Fellesnemnda, som styrer prosessen med sammenslåing av kommunene, har vedtatt politisk
og administrativ hovedstruktur for 1756 Inderøy. Hovedutvalgsmodellen er valgt som politisk
styringsredskap og i tillegg til kommunestyre med 31 representanter, består modellen av et
formannskap med 9 repr. og to hovedutvalg med 9 repr. i hvert samt et kontrollutvalg med 5
repr. hvorav 4 repr. skal komme fra kommunestyret. Alle de 31 representantene i
kommunestyret vil således få plass i ett av utvalgene.
Et politisk arbeidsutvalg skal nå se på fordeling av ansvar og oppgaver mellom de politiske
utvalgene, navn på hovedutvalgene og om det er rådmannen eller folkevalgte som skal
innstille i saker til hovedutvalgene. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1.juni 2011.
Fellesnemnda har bestemt at det skal avholdes valg til nytt kommunestyre i 1756 Inderøy,
mandag 12.september 2011. Fellesnemnda har opprettet et valgstyre bestående av Ole
Tronstad, Carl Ivar von Køppen, Maria Aune, Harald Ness og Margareth Halle. Fellesnemnda
har også vedtatt at valgkretsene beholdes som ved siste valg i de to kommunene, og at
åpningstiden valgdagen blir fra kl. 10.00 – 21.00.
Fellesnemnda har vedtatt at en tilnærmet to-nivåmodell skal legges til grunn for den
administrative organiseringen av 1756 Inderøy. Modellen består av et rådmannsnivå med
rådmann og to kommunalsjefer samt 14 enheter med hver sin enhetsleder. Mosvik skole og
barnehage er den eneste nye enheten i 1756 Inderøy.
Jon Arve Hollekim er ansatt som rådmann og Lars Daling ansatt som kommunalsjef i den nye
kommunen. Rådmannen er nå i gang med å innplassere/tilsette enhetsledere.
13 ulike prosjektgrupper arbeider nå med planlegging av sammenslåingen. En av gruppene
har fått spesielt ansvar for bygging av samhold og identitet i ny kommune. Her vil det etter
hvert komme oppfordring til felles arrangement med muligheter for å søke økonomisk støtte
til gjennomføring.
Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget 5,0 mill. kr. i forskudd til dekning av
engangskostnader med kommunesammenslåingen. Vi forventer endelig svar på søknaden om
økonomisk støtte i løpet av våren 2011.
Arbeidet med sammenslåing av kommunene er absolutt i godt gjenge, men både store og små
brikker skal på plass før den nye kommunen er ferdig bygd. Vi oppfordrer pånytt våre
innbyggere til å følge med på hjemmesiden www.nyeinderoy.no, som vil gi oppdatert
informasjon om hva som skjer i prosessen fremover.
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