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1. Presentasjon av erfaringer fra sammenslåingen av 
Inderøy og Mosvik kommuner v/ordfører Ida 
Stuberg, Inderøy kommune 

 

Stuberg gjennomgikk prosessen i de to kommunene og de ulike fasene:  

 Utgangspunkt status og utviklingstrekk for Mosvik og Inderøy 

 Motivene for Mosvik kommune (850 innbyggere) som initierte kontakten 

med Inderøy 

 Motivene for Inderøy kommune (5900 innbyggere).  

 Milepælene fra ide i 2009 til sammenslåing 2012 

 Utredningen (Telemarksforskning) 

 Intensjonsplanen 

 Folkeavstemming i Mosvik 

 Hovedmålene for sammenslåingen 

 Kostnadskompensasjonen fra Staten 

 Økonomiske effekter hittil 

 Erfaringene før, under og etter sammenslåingen. 

 

Spørsmål og diskusjon. 

 

Det vises til presentasjonen fra Stuberg som ligger i dokumentarkivet i Dropbox.  
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2. Innspill/spørsmål og presentasjon om reformen fra 
rådmannen 

 

Mandat 

Kommunestyret vedtok 15.09.14 at formannskapet med tillegg av en fast 

representant for hvert av de øvrige partiene i kommunestyret, oppnevnes som 

styringsgruppe for kommunereformen. Rådmannen er sekretær for 

styringsgruppen. 

 

Styringsgruppen skal overfor kommunestyret utarbeide forslag til målsettinger, 

omfang, avgrensninger, prosessplan og mandat for kommunens utredningsarbeid i 

tråd med tidsplanen for kommunereformen. Involvering av innbyggerne og øvrige 

berørte vil være en del av det styringsgruppen skal avklare.  

 

Sentrale elementer i reformen 

Gjennomgang av:  

 Tidsrammene for reformen 

 Nye elementer/milepæler som er kommet til  

 Ulike faser i kommunesammenslåing 

 Utredningsrapport av 17.11.14 fra utvalg som har sett på fylkes-

/regionnivået. Ulike aktuelle modeller beskrevet.  

 Sentrale overordnede mål for reformen 

 Utredningsansvaret – ulike kriterier og elementer å vurdere, jfr. 

ekspertutvalgets første rapport. 

 Arbeidsform og arbeid med prosessplan i styringsgruppen. 

 Involvering ansatte/tillitsvalgte og øvrige, her under ungdom (jfr. innspill 

fra ungdomskonferansen i NT 26.-27.10.14 om ønsket involvering). 

 Milepæler og tidsplan for kommunestyrets beslutninger.  

 Ulike mulige utredningsalternativer som innspill til diskusjon. Ulike antall 

kommuner og innbyggertall. 

 Pendlingsstrukturer i Namdalen. 

 Økonomiske konsekvenser ved sammenslåing 

o Inndelingstilskuddet. Eksempel hvis sammenslåing av MNS-

kommunene (inndelingstilskuddet ca 49 mill. kr. utgjør ca 4,7 % av 

disse kommunenes frie inntekter). 

o Engangstilskudd (dekning av engangstilskudd og reformstøtte).  

 

3. Prosessplan og videre framdrift drøftet 
 

Styringsgruppen drøftet uklarheten i rammebetingelsene for reformen, her under 

blant annet oppgaver, regionalt nivå og framtidig inntektssystem.  

 

Enighet i styringsgruppen om at en ønsker en bred inngang til reformen, hvor flere 

ulike alternativer vurderes før endelig utredningsalternativer besluttes.  
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Det ble ikke tatt stilling til hvilke alternativer styringsgruppen mener bør utredes 

videre. Tema på neste møte 1. desember. 

 

Enighet i styringsgruppen om at Overhalla vil gå for et utredningsløp som munner 

ut i en beslutning i kommunestyret våren 2016. 

 
Møte i styringsgruppen i tilknytning til hvert formannskapsmøte framover. Neste 

møte 1. desember. Sette av mer tid til styringsgruppemøtene enn på første møte. 

 

Referater til kommunestyret, ansatte, samarbeidspartnere og øvrige. Lage nærmere 

plan for informasjonsarbeidet i reformprosessen. Egen mappe på Dropbox med 

samling alle dokumenter fra styringsgruppen og om reformen generelt.  

 

Sak til kommunestyret i februar skal munne ut i avlevering av statusrapport til 

fylkesmannen. Innhold og beslutningspunkter i kommunestyresaken drøftes på 

neste møte. 

 

4. Involvering 
 

Enighet i styringsgruppen om at gruppen utvides med en representant for ansattes 

organisasjoner (tillitsvalgt). Gjøres fra og  med neste møte.  

 

Enighet om å invitere inn leder i ungdomsrådet som deltaker i styringsgruppen. 

Ønsker nærmere prosess med ungdomsrådet og andre 

nemnder/råd/utvalg/organisasjoner. 

 

 

 

 

18.11.14 

Trond Stenvik 


