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U. off. §5, 1. ledd.
VEDTAK OM SAMMENSLÅING AV MOSVIK OG INDERØY KOMMUNER,
NORD-TRØNDELAG FYLKE
Kommunal- og regionaldepartementet legger med dette frem en sak om vedtak og
iverksetting av sammenslåing av Mosvik og Inderøy kommuner i Nord-Trøndelag fylke til
én kommune.
Lov av 15. juni 2001 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
(inndelingslova) § 4 gir Kongen fullmakt til å gjøre vedtak om sammenslåing når
kommunene som saken gjelder har sluttet seg til forslaget om sammenslåing.
Inndelingslova § 17 gir Kongen fullmakt til å gi nærmere regler for å sikre gjennomføring
av vedtak om sammenslåing. Når det blir regnet som nødvendig for å gjennomføre vedtak
om sammenslåing, kan Kongen dessuten gjøre unntak fra gjeldende regler i lov eller
forskrift.
Vedtak fattet i Mosvik og Inderøy kommunestyrer og Nord-Trøndelag fylkesråd
Mosvik kommunestyre og Inderøy kommunestyre fattet 14. juni 2010 vedtak om at
kommunene skal slås sammen til en kommune. Mosvik kommune hadde 810 innbyggere
pr. 1. januar 2010, mens Inderøy kommune hadde 5 879 innbyggere. I Mosvik ble det
avholdt rådgivende folkeavstemning om sammenslåingsspørsmålet forut for
kommunestyrebehandlingen. Resultatet ble et flertall på 58 prosent for sammenslåingen. I
Inderøy ble det gjennomført en opinionsundersøkelse som viste at 77 prosent av et
representativt utvalg av innbyggerne var for sammenslåingen.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag holdt 14. juni 2010 et felles kommunestyremøte med de
to kommunene der sakene nevnt i § 25 i inndelingslova ble drøftet. I etterkant av møtet ble
det fattet likelydende vedtak i de to kommunestyrene om at sammenslåingsdatoen bør
settes til 1. januar 2012, og at navnet på den nye kommunen foreslås å være Inderøy
kommune.
Begge kommunestyrene ønsker at det nye kommunestyret skal ha 31 medlemmer. Valg av
kommunestyre for den nye kommunen avholdes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i
september 2011. Funksjonstiden for de sittende kommunestyrene i Mosvik og Inderøy
kommuner forlenges til 31. desember 2011.
I henhold til inndelingslova § 9 har fylkestinget uttalerett i saker som gjelder
sammenslåing. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag behandlet saken 31. august 2010 og fattet
følgende enstemmige vedtak:
1. Den foreslåtte kommunesammenslåingen mellom Mosvik kommune og Inderøy
kommune støttes.
2. Vedtaket fattes etter tildelt myndighet i kommunelovens § 13 (utvidet myndighet i
hastesaker).

Departementet vil bemerke:
Tidspunkt for sammenslåingen
I tråd med kommunestyrevedtak i Mosvik og Inderøy kommuner av 14. juni 2010, vil
departementet foreslå at kommunene slås sammen fra 1. januar 2012.
Navnet på den nye kommunen
Etter kommuneloven § 3 nr. 3 er det Kongen som vedtar endring i kommunens navn.
Det foreligger forslag fra begge kommunestyremøtene 14. juni 2010 om at Inderøy skal
være navnet på den nye kommunen. Departementet foreslår i tråd med likelydende vedtak
fra kommunestyremøtene 14. juni 2010 at navnet på den nye kommunen skal være
Inderøy.
Antall representanter i kommunestyret
Kommunestyrene har foreslått at tallet på medlemmer i det nye kommunestyret blir fastsatt
til 31. Departementet vil derfor foreslå at representanttallet blir 31.
Kommunestyrevalg
Det skal holdes valg av kommunestyre til den nye kommunen ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget i september 2011. Det holdes ikke kommunestyrevalg til
kommunestyrene i nåværende Mosvik og Inderøy kommuner i september 2011.
Funksjonsperiode
Funksjonsperioden for de nåværende kommunestyrene i Mosvik og Inderøy kommuner
forlenges inntil tidspunkt for iverksetting av sammenslåingen, jf. inndelingslova § 27 andre
ledd.
Funksjonsperioden til fellesnemnda opphører når kommunestyret for den nye kommunen
er konstituert høsten 2011, jf. inndelingslova § 26 åttende ledd.
Kommunale vedtekter og planer
Det nye kommunestyret må vedta lokale vedtekter, forskrifter og planer for kommunen og
få disse godkjent på vanlig måte. I de tilfeller der det ikke er fattet vedtak om nye
forskrifter før 1. januar 2012, gis en særskilt overgangsbestemmelse. Denne bestemmelsen
innebærer at de lokale vedtekter, forskrifter og planer som i dag gjelder i Mosvik og
Inderøy kommuner fortsatt skal gjelde for vedkommende områder innen den nye
kommunen, inntil nye felles vedtekter trer i kraft. Departementet foreslår at fristen for å
fastsette nye vedtekter settes til 30. juni 2012, jf. inndelingslova § 13. Kommuneplanene
etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen, gjelder inntil det nye
kommunestyret har vedtatt en plan for den nye kommunen.
Arbeidsgiveravgiftssoner
Mosvik og Inderøy tilhører ulike soner for arbeidsgiveravgift. Foretak i Inderøy kommune
svarer i dag arbeidsgiveravgift med en ordinær sats på 14,1 prosent, og den tilsvarende
ordinære satsen i Mosvik kommune er 10,6 prosent. Kommunestyrene ønsker at området
som utgjøres av nåværende Mosvik kommune kan få beholde dagens
arbeidsgiveravgiftssatser fram til ordningen med differensierte satser revideres med
virkning fra 1. januar 2014. Departementet foreslår at dagens satser for arbeidsgiveravgift
opprettholdes i de geografiske områdene som utgjøres av henholdsvis nåværende Mosvik
og Inderøy kommuner i perioden 1. januar 2012 – 31. desember 2013. EFTAs
overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) har etter henvendelse fra
Finansdepartementet gitt sin tilslutning til en slik ordning i brev av 29. juli 2010 til

Fornyings-, administrasjons-, og kirkedepartementet. Ordningen gjennomføres ved en
endring i Stortingets årlige vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2012
og 2013.
Fellesnemnd - fullmakter og sammensetning
Etter § 26 i inndelingslova skal det opprettes en fellesnemnd for å samordne og forberede
sammenslåingen av kommunene. Fellesnemnda skal sammensettes slik at den avspeiler
innbyggertallet i de enkelte kommunene, men det skal likevel være minimum 5
medlemmer fra hver kommune med i nemnda.
I tråd med kommunestyrevedtakene i Mosvik og Inderøy av 14. juni 2010 foreslår
departementet at medlemmene i formannskapene utgjør fellesnemnda, sammen med tre
representanter fra Mosvik og to representanter fra Inderøy for de partier som ikke er
representert i formannskapene. Det betyr at elleve medlemmer kommer fra Inderøy og åtte
medlemmer kommer fra Mosvik. Dette forslaget gir Mosvik kommune en
overrepresentasjon i forhold til innbyggertallet, noe som krever unntak fra § 26 i
inndelingslova.
Fellesnemnda skal utøve de funksjoner den er gitt etter § 26.
Det opprettes et partsammensatt utvalg underlagt fellesnemnda som består av leder og
nestleder for administrasjonsutvalgene fra begge kommunene, samt en tillitsvalgt fra hver
av kommunene.
Valg av revisjonsenhet
Etter ønske fra kommunene skal KomRev Trøndelag IKS forestå revisjon av etablering av
ny kommune.
Eiendomsskatt
Mosvik har eiendomsskatt på verker og bruk med en skattesats på 7 promille. Inderøy har
eiendomsskatt på 2 promille i hele kommunen. Kommunene ønsker å beholde
eiendomsskatten slik den er i området som utgjøres av nåværende Mosvik kommune fram
til 31. desember 2013.
Departementet foreslår at det gjøres unntak fra lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt
til kommunane (eigedomsskattelova) § 12, bokstav e, slik at det kan vedtas ulik skattesats i
den nye kommunen fram til 31. desember 2013.
Foreleggelse
Ukast til kgl. resolusjon sendes på foreleggelse til samtlige departementer.
Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:
Med hjemmel i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni
2001 (inndelingslova), vedtar Kongen sammenslåing av Mosvik kommune og Inderøy
kommune i Nord-Trøndelag fylke med virkning fra 1. januar 2012. Navnet på den nye
kommunen skal være Inderøy kommune. Det fastsettes bestemmelser og gjøres unntak fra
valglov, kommunelov og enkelte særlover i samsvar med vedlagte forslag.

