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TIDLIGERE  RÅDMANN INDERØY KOMMUNE OG PROSJEKTLEDER 
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Min bakgrunn

Rådmann ”gamle” og ”nye” Inderøy kommune 2006 til 2015

Administrativt ansvarlig kommunesammenslåingen 
Inderøy kommune og  Mosvik kommune gjennomført 
2012

 Tidligere økonomidirektør ved St. Olavs Hospital. Tilsvarende funksjoner ved Haukeland sykehus og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune

 7 års periode i konsulentmarkedet.

 P.T.  Delvis pensjonist med et registrert personlig selskap. 



Mitt tema – kommunesamenslåing...og arkiv

 Historien om en etableringen av 1756 Inderøy kommune

 Litt om fusjonen av arkivtjenestene

 Generelt om kommunereform og kommunesammenslåing...om det 

blir tid









Motiv fra Straumen med Nils Aas 

Kunstverksted i front



Inderøy og Mosvik – en frivillig 

sammenslåing
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• Des 2009 Vedtak utredning                1723 Mosvik     1729 Inderøy

• Mars 2010  Intensjonsplan 

• Mai 2010   Folkeavstemning Mosvik

• Juni 2010     Vedtak om sammenslåing m/

• etablering av politiske og administrative

• styringsorganer.  14 prosjektgrupper

• November 2010 Kongelig resolusjon

• April 2011 – Enhetlig administrativ ledelse på

• enhetsnivå

• 01.01.2012 og fremtid

1756

Inderøy

Inderøy 2020



Utgangspunkt

Inderøy Mosvik

 Innbyggere 5900 850

 Folketall Stabilt Fallende

 Areal 146 km2 219 km2

 Lokalisering sentralt Innherred Mellom 
Innherr. og Fosen

 Arbeidsplassutvikling Positiv Negativ

 Tjenestesamarbeid Inn-Trøndelag Fosen

 Kommuneøkonomi Akseptabel Anstrengt



Motivene – 1729 Inderøy:
En - i folketall - mediankommune blir tross alt noe større 
og tydeligere i kommunelandskapet

En viss styrking av fagmiljøene

Kulturelt fellesskap – felles historie. Felles ungdomsskole 
for eksempel

1962 – lansert som en aktuell sammenslåing !

Aldri aktuelt for Inderøy ikke å gå inn i dette 
prosjektet. 



Motivene – 1723 Mosvik

Fallende folketall og konstant press på økonomien. (tross 
småkommunetilskudd og konsesjonskraft)

2008/2009 – konkrete behov for reduksjon i tjenestetilbud. 
Skolenedlegginger.

Behov for betydelig kjøp av tjenester og kommunesamarbeid –
ressurskrevende. (Fosen)

Liten innflytelse og tjenesteandel i Fosen-samarbeidet

Leksvik hovedsamarbeidspartner – stor avstand. (3 mil)

Små egne fagmiljøer.

Habilitetsutfordringer – både politisk og administrativt !

Politisk resignasjon – styringsslitasje !? 





Mulige besparelser 19 mill. kroner

Større fagmiljøer –

økt rettsikkerhet 

økt kompetansenivå

mindre sårbarhet

reduserte habilitetsproblemer

Styrker mulighetene for å bedrive nærings og 

samfunnsutvikling

Telemarksforskning –

- hovedresultater?



Intensjonsplan

• Mål for kommunesammenslåinga

• Kommunenavn og kommunevåpen

• Hva skal kommunesenteret inneholde?

• Prinsipper for organisering av den nye kommunen.

• Tjenesteenheter i Mosvik

• Ansatte



Intensjonsplanen 

• Hovedmål:

• Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i 
hjertet av Innherred.

• Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til 
innbyggerne.



Intensjonsplanen - stillingsgaranti 

• En viktig målsetting med kommunesammenslåinga er 

en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med 

attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. 

• Kommunestyrene gir garantier for at ingen ansatte skal 

sies opp som følge av prosessen. Eventuelt overtallige 

skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen.



Folkeavstemning Mosvik 

 Rådgivende folkeavstemming 30.- 31.mai 2010

JA: 295 stemmer   58 %

Nei: 214 stemmer 42 %
 3 blanke stemmer

 Frammøte ved folkeavstemmingen: 76,5 %



En innbyggerundersøkelse



VI BYGGET NYE INDERØY KOMMUNE !

FRA 1723 MOSVIK OG 1729 INDERØY TIL 

1756 INDERØY

Fra et kommunesammenslåingsprosjekt til et 

tjenesteutviklingsprosjekt !



Den minste avgjør....



VEDTAK I STATSRÅD 5.NOVEMBER 2010:

”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.” 



Mosvik og Inderøy blir 
en....ordførerne i arbeid

Privat bilde/Nrk



Politisk styring av 

sammenslåingsprosessen

Fellesnemnda

Partssammensatt utvalg Fellesnemndas arbeidsutvalg



1721Mosvik

1756 Inderøy kommune

1729 Inderøy



Mosvik og Inderøy blir en 

Rådmennene i arbeid



Administrativ organisering....

Prosjektleder

Administrativ
styringsgruppe



P2 Kultur

P3 Skole, barnehage og SFO

P4 NAV nye Inderøy

P5 Bistand/pleie og omsorg

P6 Helse, rehabilitering og barnevern 

P7 Kommunalteknikk/FDV

P8 Næring og plan

P9 Servicetorg og støttefunksjoner 

P10 Økonomi og lønn

P11 Personal

P13 Helse- og sosialplan

P14 Ekstern kulturbygging

Prosjektgrupper



Virksomhetsoverdragelse. 

 Virksomhetsoverdragelse

 Stillingsgarantien

 Tjenester berørt – endrede stillingsbeskrivelser. 

 Ansettelsesprosesser - dublikater

 Lønnsmessige «tilpasninger» og utfordringer.



Ledere og stab

 Parallell organisering  fra tidlig 2011

 Rådmann og enhetsledere ansatt fra samme tidspunkt – dog 

slik at rådmennene i de to kommunene fungerte fram til 

årsskiftet

 Enhetsledere rapporterte til to rådmenn ut 2011

 Utfordringer rundt byggingen av nye ledelses- og stabsstruktur



Nedbemanning og utfordringer

Strategien har vært og ta ut synergier.

Uttak innenfor – administrasjon, helse og skole.

Skole – i praksis tilpasninger til nye budsjettrammer for Mosvik skolen. 

Utfordringer - nedbemanning



Effektene av 

kommunesammenslåingen ....

To eller flere politiske og administrative ledelsesfunksjoner blir en

Alle tjenesteområder blir nyorganisert og redimensjonert

Tjenestestandarder blir harmonisert 

Avgifter, brukerbetalinger mv harmonisert

Lønns og arbeidsbetingelser harmonisert

Planverket reformuleres



Liten kommunesammenslåing !?
• Folketallsmessig – ja !

• Prosessmessig – i en viss forstand like stor som andre !

• Norske kommuner er generalistkommuner. 
Samtlige tjenesteområder må i prinsippet 
nyorganiseres, redimensjoneres og 
”kvalitetssikres”. 

• Sjekk Kommuneforlagets tjenestekatalog !!



Etter tre år

 Positiv befolkningsutvikling – i alle fall relativt sett

 Det organisasjonsmessige klima godt . Gode resultater siste 
medarbeiderundersøkelse. 

 Det politiske landskapet fremstår samarbeidsorientert. Den sterke 
samarbeidsviljen gjennom sammenslåingsprosessen vedvarer – selv med 
nye kommunestyrer.

 Knapt debatt om kommunesammenslåingen i ettertid 

 Tatt ut rundt 7,5  mill. kroner (+/-) i synergieffekt. (normert potensiale 16 
mill. kroner)

 Naturlig avgang en mulig utfordring ! Har gått raskere enn egentlig 
forventet



Kritiske suksessfaktorer

 Gode ledelsesrelasjoner – romslig lederskap 

– politisk og administrativt!

 Den største enheten må gi noe ! Hvor mye ?

 Involver organisasjonene – en gang for mye 

!

 Bruk sammenslåingspenger på kultur – støtte 

til små og store kulturprosjekter



Lysshow over Skarnsundbrua



Blå himmel over Mosvik....

MOSVIK (VG) Det er blå himmel over Mosvik. 

Petter Northug har flyttet hjemmefra, men 

flere har kjørt flyttebilen motsatt vei etter 

partnerskapet med nabokommunen Inderøy 
for tre år siden.



Mitt  forhold til arkiv ?

 Det formelle ansvar som rådmann 

 Kontinuerlig irritasjon over akkurat sånn passe brukervennlige IKT-baserte 
arkivsystemer 

 Viktig å dyrke forholdet til arkivmedarbeidere ! Reddende engler ?

 Hyggelige og lærerike besøk fra fagfolk fra IKA og som minner en på 
hva som skjer om ikke arkivet holdes i orden, brannsikres etc

 Betydelig frustrasjon over det skal koste over 2 mill. kroner og ordne å 
deponere en 417 meter med gammelt papir.  



Ble arkiv et sentralt tema i 

kommunesammenslåingen ? 

 På politisk ledelsesnivå – Nei ! Ikke noe egentlig tema i noen 
fase før deponeringskostnaden ble tatt i 
budsjettsammenheng

 På administrativt ledelsesnivå – Ja. I prosjektplanleggingen og 
i den praktiske gjennomføringsfasen.

Aldri noen strategisk sak. 



Fra Statsarkivets hjemmeside..

Hva skjedde med arkivene i 
Petter Northugs 
hjemkommune?



Statsarkivet i Trondheim var på tilsyn i Inderøy 
kommune i januar i 2013. Et år etter 
sammenslåingen var man på ingen måter ferdig 
med det arbeidet man skulle ha gjort før 
opprettelsen av ny kommune. Arkivperiodene til de 
gamle kommunene sto fortsatt åpne, og på langt 
nær alle saker var avsluttet. Her var det fortsatt 
fullt mulig å endre i basene. Det sto også mange 
inngående dokumenter med restanse. Dette gjorde 
det umulig for kommunen å deponere de 
elektroniske arkivene i depot, som ble påpekt som 
et avvik.

Statsarkivet på tilsyn...



Og fra Statsarkivets videre omtale av saken ?

Er vi på statsarkivet i Trondheim bekymret? Først og fremst 
er vi nå spente på om Norge tukter svenskene i stafetten. Vi 
ser av laguttaket at det er tre trøndere på laget, så om 
oslogutten Glørsen gjør sin del av jobben, er vi sikre på at 
Mosviks store sønn går først over målstreken. Men vi kan 
love deg det Petter, at om du gjør din del av jobben, skal vi 
på statsarkivet jobbe hardt i samarbeid med kommunen og 
IKA Trøndelag for å sikre at arkivene fra gamle Mosvik blir 
bevart for ettertiden. Ja, faktisk lover vi å gjøre det om det 
blir sølv også. Vi skal følge opp Inderøy kommune nå i 
mars, og tidligere tilbakemeldinger viser på at de allerede er 
godt i gang med å lukke flere av de avvikene som ble 
påpekt etter vårt tilsyn.
Lykke til med stafetten!



Avvik – alt var liksom ikke gjort like 

perfekt

Det viste seg at over 400 hyllemeter med gamle 

kommunearkiv sto igjen i to fraflyttede 

kommunehus. Rådmann Jon Arve Hollekim sier at 

de har utsatt i det lengste å ta kostnaden med å 

avslutte arkivene. Nå er det satt av 2,2 millioner 

kroner på budsjettet for 2015 for å få jobben gjort 

hos IKA Trøndelag.



Uventet – fra Tas oppslag 2014

Gamle kommunearkiv representerer en ukjent 

kostnadsbombe når det dras nye 

kommunegrenser. Det har Inderøy erfart.

Gamle kommunearkiv må tas 

vare på – for Inderøys del koster 

det 2,2 millioner kroner



Sammenslått tjeneste...

 Arkivtjenesten i så måte omfattet av en relativt betydelig 

nyorganisering. Relativt mange involvert

 Organisert under en intern servicefunksjon også tillagt servicekontor, 

politisk sekretariat, IKT, informasjons- og hjemmesidefunksjonen mv.

 Betydelig konkurranse om drifts- og utviklingsressurser innad.

 Tverrfaglige stillinger 



Kostnadsbildet arkiv

 Eksterne kostnader (kjøp)

 Deponering (IKA)

 Overføring av databaser. (Fosen til Inn-Trøndelag)

 Interne kostnader (bemanningskostnader)

 Generelle ”organisatoriske” kostnader ved sammenslåing

 Kostnader knyttet til planlegging/etablering av ”nytt arkiv” 

 Opplæringskostnader (begge kommunene hadde Ephorte)

 Merkostnader drift i en overgangsperiode. (henting av historiske data fra 
flere databaser)

 Direkte og indirekte kostnader  - grov indikasjon rundt 4 mill. kroner.



Arkivansvarliges egne erfaringer...
 Planleggingsperioden var god og spennende. ”Vi visste hva vi skulle 

gjøre ...”

 Gjennomføringen – for lite ledelseskraft. (les - rådmannen var ikke tett 
nok på....)

 Overføringen av databasene tok uforholdsmessig lang tid. 

 Arbeidet med å forberede for deponering av gamle arkiver kom for sent i 
gang.

 For lite kraft i arbeidet med å få på plass en ny arkivplan

 Meroppgaver drift og omorganiseringen av tjenesten tatt mer ressurser 
enn forventet. Utviklingsarbeidet nedprioritert.

 IKA – de beste skussmål som rådgivere. Sikkert også som trøstere en 
periode...Jeg har fått beskjed om å hilse !



Er det fornuftig å slå sammen 

kommuner ?





Kommunereformens utstillingsvindu

Alt gikk som det skulle da Mosvik og Inderøy slo seg 

sammen

Vg – aug 2015/Yngve Kvistad



Takk for meg !


