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NY KOMMUNESTRUKTUR - NYTT KIRKELIG FELLESRÅD
Som kjent foreligger en samarbeidsavtale mellom kommune Fosnes, Namsos og Namdalseid der de
har besluttet og søkes sammenslutning til en kommune fra 01.01.2020, med navnet Namsos
kommune.
Parallelt, og som en konsekvens av dette får vi et nytt kirkelig fellesråd.
Dagens fellesrådsorganisering knyttet til samarbeid mellom fellesrådene i de fire kommunene
Namsos, Overhalla, Fosnes og Flatanger ble godkjent som en fast ordning fra og med 01.01.2014 i
medhold av tredje ledd i § 5 i Kirkeloven.
Overgangen fra forsøk til fast ordning må forstås slik at dette ikke lenger er å forstå som et frivillig
avtalebasert samarbeid. Terskelen for at ordningen skal avsluttes er dermed lagt ganske høyt. Det
antas at en eventuell avslutning på denne faste ordningen vil forutsette ny behandling og eventuelt
et nytt vedtak i departementet. Departementet vil da trolig be om at et eventuelt opphør har en god
begrunnelse, at et opphør er grundig utredet (bl.a. mht konsekvenser for tilsatte, økonomi, eiendeler
mv), og at det foreligger uttalelser fra alle sentrale aktører som viser at grunnlaget for at ordningen
videreføres er klart svekket.
KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter v/Øystein Dahle skriver følgende i
sakens anledning:
Det kan være grunnlag for at en slik fast samarbeidsordning må vurderes på nytt hvis vesentlige
forutsetninger for samarbeidet er endret.
I denne saken vil noe av premissene for samarbeidet bli endret hvis det etableres en ny kommune
bestående av Namsos, Fosnes og Namdalseid. To nye menighetsråd vil komme inn i samarbeidet,
og avtaleforholdet til 2 av de 4 kommunene vil måtte erstattes med avtale med 1 ny og større
kommune. Jeg tror likevel ikke at dette vil være så vesentlig endring av premissene for ordningen
at det i seg selv tilsier at ordningen må avsluttes. Jeg vil derfor foreslå at dere legger til grunn at
samarbeidsordningen i utgangspunktet fortsetter etter en kommuneendring, med mindre flere
sentrale parter i nåværende samarbeidsordning (menighetsråd og/eller kommunestyrer) krever at
samarbeidsordningen opphører.
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Dagens fellesrådssamarbeid har nå pågått i vel 10 år og er gjennomprøvd grundig. En antar derfor at
det er mulig å kunne ta en beslutning om evt. uttreden uten noen form for særskilt evaluering.
Med henvisning til ovennevnte ber jeg om at de berørte fatter en beslutning på om det er ønskelig å
tre ut av fellesrådssamarbeidet.
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