Kommunesammenslåingen - kommunevåpen og rammer for profilering avklart
Fellesnemnda (politisk styringsorgan for kommunesammenslåingen) har enstemmig valgt
Inderøy kommune sitt kommunevåpen som kommunevåpen for den nye kommunen. Det er
gitt en ny begrunnelse for kommunevåpenet med fire gullflyndrer:
”Motivet symboliserer fjordkultur fra tidligere historiske tider og fram til i dag – fra flatfisk
på helleristningene i Kvennavika, til det tradisjonsrike flyndrefisket i Børgin.
I tillegg symboliserer motivet de fire opprinnelige kommunene Mosvik, Inderøy, Sandvollan
og Røra”.
Samtidig er Skarnsundbrua, Mosvik sitt slagord ”Best i lag” og kommuneblomsten løvetann,
valgt som viktige elementer i profilering av 1756 Inderøy. En egen prosjektgruppe er nå i
gang med å utforme detaljene for det profileringsmateriell som skal benyttes.
Fellesnemnda har videre gitt rådmannen fullmakt til å forhandle med Mosvik Vannverk SA,
om ny driftsavtale, alternativt fremforhandle avtale om overtagelse av vannverket.
Fellesnemnda foreslår også at 1756 Inderøy beholder dagens inndeling i grunnkretser,
kirkesokn og postnummerområde.
1756 Inderøy vil bestå av de fire kirkesognene Salberg, Sandvollan, Sakshaug og Mosvik.
Dersom ikke Posten Norge bestemmer noe annet, vil 7670 Inderøy og 7690 Mosvik være de
to postnumrene i ny kommune.
Når det gjelder inndeling i skolekretser foreslår fellesnemnda at det gjøres en tilpasning i
samsvar med gjeldende praksis, slik at Mosvik og Framverran skolekrets slås sammen til en
skolekrets fra 1. januar 2012. Den nye kommunen vil da ha 6 skolekretser; Røra, Sandvollan,
Sakshaug, Lyngstad, Utøy og Mosvik.
Rådmann Jon Arve Hollekim har nå tilsatt nye enhetsledere og sentrale rådgivere i 1756
Inderøy. Lederne er nå i gang med å organisere egne enheter og innplassere tjenesteledere og
fagpersoner.
Fra 1.april 2011 vil de nye enhetslederne/rådgiverne også overta ansvaret for ledelse av både
gamle Mosvik og gamle Inderøy kommune. Hensikten med dette er å starte samkjøringen av
enhetene i de to kommunene så tidlig som mulig, for å være godt rustet til å yte gode tjenester
allerede fra 1.januar 2012. I overgangsperioden - fram til den formelle sammenslåing 1.januar
2012 - vil ledere og rådgivere ha kontordager både i Inderøy og Mosvik.
Nytt administrasjonsbygg er på det meste ferdig, og fra mandag 11.april vil Inderøy Rådhus,
Vennalivegen 7, 7670 Sakshaug, være administrasjonssenter for både gamle og nye Inderøy
kommune. Mosvik kommunehus vil fortsatt være administrasjonsbygg for gamle Mosvik
kommune fram til 31.desember 2011.
Vi minner til slutt om hjemmesiden for kommunesammenslåingen www.nyeinderoy.no, hvor
vi gir oppdatert informasjon om hva som skjer i prosessen med kommunesammenslåing.
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