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Sammendrag
Midtre Namdal samkommunestyre vedtok å igangsette en utredningsprosjekt for å vurdere
konsekvensene av avvikling av samkommunen for eierkommunene og utarbeide en plan for
avviklingen. En prosjektgruppe/avviklingsstyre bestående av rådmennene og to tillitsvalgte
ble nedsatt for å gjøre dette arbeidet. I tillegg har 8 arbeidsgrupper gjort en
konsekvensutredning på eget ansvarsområde.
Rapporten har tre deler. Innledningsvis i kap. 1, 2 og 3 presenteres oppgaven og organisering
av arbeidet, lov- og avtalegrunnlaget, samt egne og andres erfaringer med samkommune og
ulike former for interkommunalt samarbeid. I del to (kap. 4-11) presenteres arbeidsgruppenes
svar på sine delutredninger (jfr. mandat gjengitt i kap. 1.2.4). Vurderinger og anbefalinger i
disse kapitlene står for arbeidsgruppenes regning alene og må ikke oppfattes som
avviklingsstyrets vurderinger og anbefalinger. Gruppearbeidet har vært viktig som
kunnskapsinnhenting, men også for å ivareta medinnflytelse og for å få fram de ansatte og
ledelsens erfaringer og anbefalinger. Avviklingsstyrets vurderinger og anbefalinger står i del 3
(kap 12).
Samkommunestyrets har kun en formell rolle i forhold til avviklingen av MNS og kan kun gi
anbefalinger til Overhalla og Nye Namsos om videre samarbeid. Samtidig vil beslutningene
om videre samarbeid være svært viktig for omfanget av den oppgaven samkommunestyret får
for selve avviklingen. Utredningen danner grunnlag samkommunestyrets vedtak om for
avviklingsstyrets videre arbeid. Utredningen oversendes Nye Namsos og Overhalla for videre
behandling av spørsmålet om videre samarbeid.
Avviklingsstyrets anbefalinger i kap. 12 gjengis punktvis her.
Om avviklingsstyrets videre arbeid
 Avviklingsstyret bemyndiges ansvar for den praktiske gjennomføringen av avviklingen
etter de retningslinjer som samkommunestyret vedtar for overføring av ansatte, gjeld og
verdier.
 Sammensetningen i avviklingsstyret endres fra 01.01.18 med at prosjektleder for Nye
Namsos Inge Ryan erstatter rådmennene i Fosens, Namdalseid og Namsos i
avviklingsstyret.
Om regionale samarbeidsorgan
 Det opprettes ikke et eget regionråd i Midtre Namdal. Region Namdal må utvikles til et
funksjonelt og godt regionråd som også kan ta geografiske og temamessige hensyn.
 Prosjektgruppen anbefaler at samarbeidsfora på ordfører-, rådmanns- og fagsjefnivå
opprettholdes der dette er formålstjenlig for å ivareta tjenestesamarbeidet som er begrenset
til samarbeidskommunene.
Om prinsipper for virksomhetsoverdragelsen
 Dersom alle samarbeidsområder avvikles, fordeles personalet mellom Nye Namsos og
Overhalla etter ansvarsnøkkelen i budsjettet for MNS for 2019.
 Dersom det avtales fortsatt samarbeid på en eller flere virksomhetsområder, følger
personalet med til vertskommunen for ordningen.
 Dersom det vedtas ikke å videreføre samarbeidet på ett eller noen områder, fordeles
personalet etter ansvarsnøkkelen på det aktuelle området.
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Dersom ansatte skal fordeles mellom kommunene skal dette gjøres etter følgende
prinsipper og prioritet:
o Dersom flere enn et samarbeidsområde skal avvikles, sees fordelingen av personalet i
sammenheng.
o Det skal gjennomføres en avklaringssamtale med hver enkelt der den ansatte får gi
uttrykk for ønsket ny arbeidsgiver. Dersom ønsker stemmer overens med aktuell
fordeling mellom kommunene, brukes dette som grunnlag for
virksomhetsoverdragelsen.
o Dersom ønskene og aktuell fordeling ikke stemmer overens skal binding til tidligere
arbeidsgiver før 2004 (2005) og i neste omgang før 2014 legges til grunn. For de som
kun har hatt MNS som arbeidsgiver, foretas en intern utlysningsprosess.

Om prinsipper for deling av gjeld, fond og verdier
 Fremtidige kostnader til pensjonsforpliktelser (reguleringspremien) fordeles mellom
Overhalla og Namsos etter beregnet deltageransvar i budsjett for MNS i siste driftsår
(2019) knyttet til konkrete personer.
 MNS sier opp alle sine leieavtaler med virkning fra 01.01.20. Kommunene må vurdere om
de vil tre inn i kontraktene, reforhandle dem eller om de skal fases ut med oppløsningen
av MNS.
 Kontorutstyr (pc telefon, stol, bord og lignende) overføres til arbeidsgiverkommunen
sammen med den ansatte.
 Ved fortsatt samarbeid innenfor tjenesteområdet tilfaller dette utstyret det tjenesteområdet
i vertskommunen den ansatte tilhører.
 Låneporteføljen fordeles mellom Overhalla kommune og Nye Namsos etter
fordelingsnøkkelen for finans. Ved eventuelle regnskapsmessige overskudd i
driftsregnskapet (der tiltaksbudsjettene holdes utenfor) i 2018 og 2019 skal det vurderes
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
 Fond som i MNS-regnskapet er splittet på kommune (viltfond, boligtilskudd etc.)
overføres til eierkommunen.
 Fond knyttet til pågående prosjekter overføres til den kommunen som skal stå ansvarlig
for prosjektene etter 01.01.2020.
 Den andelen av regionalt utviklingsfond som har bindinger i vedtak om fremtidig
utbetaling overføres til den kommunen som skal ha ansvar for oppfølging av vedtaket.
 Ubenyttede midler i regionalt utviklingsfond fordeles på samme måte mellom
kommunene som midlene er tildelt fra fylkeskommunen.
 Avviklingskostnader som påløper etter 01.01.20 og som er kjent ved budsjettbehandlingen
for 2019, tas inn i budsjettet for MNS i 2019 i form av avsetning på fond.
Avviklingskostnadene fra 2020 føres i regnskapet til Nye Namsos. Avviklingskostnader
som ikke var kjent ved budsjettbehandling for 2019, fordeles mellom deltagerkommunene
etter deltageransvar i vedtatt budsjett for MNS i siste driftsår (2019).
Anbefalinger for fortsatt samarbeid
 Anbefalinger om videre samarbeid pr område
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Virksomhetsområde
NAV

Barnevern

PPT

Miljø og
landbruk

Utvikling

Kommuneoverlege inkl.
legevakt
Folkehelsekoordinator
Skatteoppkrever

Samarbeidet
avvikles
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b

Lønn og
regnskap

Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b

IKT

Sentralbord





Anbefaling
samarbeid
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 a eller
b (avklares senere)
Utredes videre i
Overhalla kommune
og Nye Namsos
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b

Vertskommune

Merknad

Nye Namsos

Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen

Nye Namsos

Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen

Nye Namsos

Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen

Nødvendig med
avklaring
mellom partene

Samarbeides utvides om mulig til å omfatte flere
kommuner.

Nye Namsos

Flatanger og Osen (kommuneoverlege og MNSlegevakt) og Namdalskommunene (LINA)
trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalene
Osen varsles om oppsigelse av
vertskommuneavtale
Flatanger, Høylandet, Lierne, Røyrvik og
Namsskogan trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen. Samarbeides utvides om
mulig til å omfatte flere kommuner.
Flatanger og Høylandet trekkes med i arbeidet
med vertskommuneavtalen. Samarbeides utvides
om mulig til å omfatte flere kommuner.
Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen. Samarbeides utvides om
mulig til å omfatte flere kommuner.
Samarbeides utvides om mulig til å omfatte flere
kommuner.

Nye Namsos

Nye Namsos

Nye Namsos

Nye Namsos

Av hensyn til de ansatte, anmodes Nye Namsos og Overhalla om å avklare spørsmålet om
videre samarbeid så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2.kvartal 2018 slik
framdriftsplanen beskriver.
Det skal utarbeides en leveranseavtale pr ordning som beskriver leveransen – kvalitet og
frister, krav til rapportering og dialog om resultatoppnåelse og beslutninger.
Betalingsnøkler etter selvkostprinsippet og med basis i de kostnadsnøkler som i dag
brukes i MNS, justert for infrastrukturkostnader.
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1 Innledning
Midtre Namdal samkommunestyre behandlet i sak 33/16 sak om avvikling av Midtre Namdal
samkommune. Følgende vedtak ble fattet:
1. Rådmannsgruppen med to tillitsvalgt oppnevnes som avviklingsstyre for MNS
2. Det igangsettes et utredningsprosjekt for å vurdere konsekvensene av avvikling av
samkommune
3. Utredningsprosjektet skal legge fram et forslag til plan for avviklingen
4. Rådmannsgruppen og to tillitsvalgt er styringsgruppe for utredningsprosjektet
5. Virksomhetene skal utarbeide en konsekvensanalyse for sin virksomhet. De tillitsvalgte
skal delta i arbeidsgruppene.
6. Rapport fra arbeidet skal framlegges til behandling i samkommunestyret 10.11.17

1.1 Målsettinger med utredningen
Målsettinger:
1. Avklare prinsipper for virksomhetsoverdragelsen.
2. Arbeide fram grunnlaget for nødvendige vedtak i kommunene.
3. Gi en anbefaling om hvilke virksomhetsområder som skal videreføres i
vertskommuneavtaler og om dette skal være et adm. vertskommunesamarbeid eller
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.
4. Vurdere hvordan regionrådsfunksjonen skal organiseres i Midtre Namdal når
samkommunen avvikles. Vurdere om etablering av Region Namdal som regionråd for
hele Namdalen fullt ut vil erstatte samarbeidsavtalens regionale målsettinger og den
samarbeidsplattformen som MNS har utgjort.
5. Innhente erfaringer fra andre regioner (herunder Værnes og Fosen) om organisering av
regionråd og interkommunalt samarbeid.
6. Vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av avvikling av samkommunen.

1.2 Organisering
1.2.1
Avviklingsstyre
Administrasjonssjef MNS Tor Brenne (leder)
Rådmann i Fosnes kommune Rønnaug Aaring
Rådmann i Namdalseid kommune Kjell Einvik
Rådmann i Namsos kommune Ketil Sørvig
Rådmann i Overhalla kommune Trond Stenvik
Tillitsvalgt Naturviterne Per Olav Meosli
Tillitsvalgt Delta Liv Anne Ristad
1.2.2
Referansegrupper
 MNS ledergruppe
 Kontaktutvalg MNS
1.2.3
Prosjektledelse
Prosjektleder: Tor Brenne
Prosjektmedarbeider: Hallvard Wågheim (delprosjekt IKT og lønn, regnskap og
skatteoppkrever)
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1.2.4

Arbeidsgrupper med mandat

1.2.4.1 NAV
Sammensetning:
Marthe Mosand Viken (leder)
Anne Therese Gansmo (Fagforbundet)
Tor Brenne
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale,
herunder se på hvordan samarbeidet i Nav er løst i Værnes-regionen.
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
d. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
e. Ev andre økonomiske eller administrative konsekvenser
1.2.4.2 Barnevern
Sammensetning:
Kirsti Myrvang (leder)
Silje Eriksen (FO)
Tor Brenne
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen herunder
i. Kommunenes rettslig ansvar for vedtak som er fattet av MNS.
ii. Arbeidsrettslige spørsmål for timelønte og midlertidige ansatte som fosterheimer,
besøksheimer, støttekontakter og tilsynsførere.
b. Forholdet til barnevernvakten.
c. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
d. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
e. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
f. Ev andre økonomiske eller administrative konsekvenser.
1.2.4.3 PPT
Sammensetning
Åse Kristiansen (leder)
Trine Ahlin (Utdanningsforbundet)
Tor Brenne
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
d. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
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e. Ev andre økonomiske eller administrative konsekvenser.
1.2.4.4 Miljø og landbruk
Sammensetning
Oddbjørn Riseth (leder)
Per Olav Meosli (Naturviterne)
Tor Brenne
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
d. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
e. Ev andre økonomiske eller administrative konsekvenser.
1.2.4.5 Utvikling
Sammensetning
Odd Arne Flasnes (leder)
Kjell Ivar Tranås (Naturviterne)
Tor Brenne
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
d. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
e. Ev andre økonomiske eller administrative konsekvenser.
1.2.4.6 Kommuneoverlegen
Sammensetning
Haldor Holien (leder)
Linn Therese Øseth (Norsk ergoterapiforbund)
Tor Brenne
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
i. Medisinskfaglig rådgiving etter helse- og omsorgsloven, smittevern og psykisk
helsevern.
ii. Miljørettet helsevern etter folkehelseloven.
iii. Legevakt og legevaktstelefon.
iv.
Folkehelsekoordinator.
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
d. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
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e. Ev andre økonomiske eller administrative konsekvenser.
1.2.4.7 Lønn, regnskap og skatteoppkrever
Sammensetning
Jan Arne Alstad (leder)
Gretha Sjursen
Liv Anne Ristad (Delta)
Tor Brenne
Hallvard Wågheim (prosjektmedarbeider)
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
i. Skatteoppkrever
ii. Lønn
iii. Regnskap
iv.
Innfordring
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet ev. også et
konkret forslag til vertskommuneavtale.
d. Gi en tilrådning om hvordan de ansatte skal overføres til ny arbeidsgiver(e) både i forhold
til videreføring av samarbeidet og en oppløsning av samarbeidet.
e. Andre økonomiske eller administrative konsekvenser herunder
i. Overføring av inngåtte leiekontrakter.
ii. Eierskap til løsøre (pc’er, kontorinventar, skrivere osv.)
iii. Fordeling av låneporteføljen
iv.
Overføring av fond.
v. Beregning av deltageransvaret
vi.
Ev andre konsekvenser
1.2.4.8 IKT
Sammensetning
Ivar Stenvik (leder)
Andreas Finstad (fagforbundet)
Tor Brenne
Hallvard Wågheim (prosjektmedarbeider)
Oppgave for arbeidsgruppen:
a. Vurdere konsekvenser av avvikling av samkommunen.
b. Vurdere fordeler og ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale.
c. Komme med en tilrådning om framtidig organisering og samarbeid på fagfeltet.
d. Andre økonomiske eller administrative konsekvenser
i. Overføring av inngåtte avtaler og kontrakter vedr. IT- og telefoni
ii. Eierskap til infrastruktur IT (servere, linjer, installasjoner osv.)
iii. Eierskap til databaser og backup
iv.
Sentralbord
v. Bruken og framtidig finansiering av fellesressurser
vi.
Ev andre økonomiske administrative konsekvenser

1.3 Framdrift
Prosjektperiode 15.11.16 – 15.11.17
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1. Arbeidsperiode for gruppene 15.mai – 15.september.
2. Avviklingsstyrets arbeidsperiode med sammenfatning, utredning og anbefalinger
15.september – 1.november.
3. 2. Behandling i samkommunestyret 10.november. Saken oversendes kommunestyret i
Overhalla kommune og fellesnemnda i Nye Namsos.
4. Behandling i kommunene ev. videre utredninger våren 2018.
5. Utarbeidelse av eventuelle vertskommuneavtaler med behandling i kommunestyrene
høsten 2018.
6. Avvikling av samkommunen 01.01.2020
1.3.1
Rapportens oppbygning
Rapporten er bygget opp i tre deler. Innledningsvis i kap. 1, 2 og 3 presenteres oppgaven og
organisering av arbeidet, lov- og avtalegrunnlaget samt egne og andres erfaringer med
samkommune og ulike former for interkommunalt samarbeid. Dette er et forsøk på å få fram
et felles forståelse for oppgaven, muligheter og begrensninger.
I del to (kap. 4-11) presenteres arbeidsgruppenes svar på sine delutredninger (jfr. mandat
gjengitt i kap. 1.2.4). Vurderinger og anbefalinger i disse kapitlene står for arbeidsgruppenes
regning alene og må ikke oppfattes som avviklingsstyrets vurderinger og anbefalinger.
Gruppearbeidet har vært viktig som kunnskapsinnhenting, men også for å ivareta
medinnflytelse og for å få fram de ansatte og ledelsens erfaringer og anbefalinger. Dette anses
som viktige bidrag til videre behandling av saken i kommunene.
Prosjektgruppens vurderinger og anbefalinger står i del 3 (kap 12). Disse gjengis også kort i
sammendraget.

2 Lov- og avtalegrunnlaget.
Regjerningen la i Prop. 45 L (2015 – 2016)1 fram forslag om avvikling av
samkommunemodellen. Forslaget ble vedtatt av Stortinget i Innst. 191 L (2015-2016)2.
Vedtaket i Stortinget innebærer at lovhjemmelen for samkommune i kommunelovens kap. 5 B
tas bort med virkning fra 01.01.2020. Samkommunesamarbeidet i Midtre Namdal er basert på
samarbeidsavtalen som trådte i kraft 01.01.20143. Samkommunen hadde da drevet etter
Forsøksloven fra 09.09.2009. Flere av virksomhetsområdene hadde vært interkommunalt
organisert allerede fra 2004, da etter forsøksloven eller som interkommunalt samarbeid etter
kommunelovens § 27. Endringen i kommuneloven betyr at Midtre Namdal samkommune må
være avviklet innen 01.01.2020.

2.1 Samarbeidsavtalen
2.1.1
Samarbeidsavtalens virkeområde
Samkommunen er en egen juridisk enhet med samkommunestyret som ansvarlig politisk
organ, egen administrasjonssjef og eget objekt for regnskap og revisjon. Kommunelovens
bestemmelser gjelder som for en kommune.
Samarbeidsavtalen regulerer ansvarsoverføring av følgende områder:
1

Link: Prop. 45 L (2015–2016) - regjeringen.no
Link: Innst. 191 L (2015–2016) - stortinget.no
3
Link: Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune. Samarbeidsavtalen følger også som vedlegg til
utredningen.
2
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1. Miljø og landbruk
2. Barnevern
3. Kommuneoverlege (medisinskfaglig rådgiver, smittevern, miljørettet helsevern og
folkehelsekoordinator)
4. Skatteoppkreving
5. Sosiale tjenester i NAV
6. PPT
7. Utviklingskontor
8. IKT
9. Lønn og regnskap
10. Sentralbord (Namdalseid kommune er leverandør)
I tillegg inneholder samarbeidsavtalen målsettinger om regionalpolitisk samarbeid, jfr. § 1-3.
MNS erstattet fra 09.09.2009 regionrådet for Midtre Namdal.
2.1.2
Deltakeransvaret
Deltakeransvaret ved oppløsning av samkommunen er regulert i samarbeidsavtalens § 5-3 der
det står i første ledd:
Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentdel av MNS’s forpliktelser.
Prosentdelene beregnes ut fra kommunens andel av samlet årlig tilskudd fra
deltakerkommunene til finansiering av MNS’s driftsbudsjett. Deltakeransvaret skal justeres
årlig pr 01.01. slik at det samsvarer med den innbyrdes fordelingen av det samlede tilskuddet
som kommunestyrene vedtar ved behandling av årsbudsjettet.
Dette deltakeransvaret er årlig beregnet i samkommunestyrets «Handlingsprogram med
økonomiplan» kap. 19.6 «Fordeling av kostnader mellom kommunene.» Dette
deltageransvaret er i 2017:
Namsos: 53,59%
Overhalla: 23,08%
Namdalseid: 14,75%
Fosnes: 5,58%
Deltageransvaret endres litt hvert år med endringer i grunnlagstall for de ulike ordningene
(folketall, antall barn, antall aktive gårdsbruk).
2.1.3
Juridiske forpliktelser for kommunene
Den enkelte kommune tar over enkeltvedtak som er fattet etter særlov. Disse vedtak vil gjelde
inntil ev. nye vedtak fattes. Den enkelte kommune er ansvarlig for ev. framtidige rettslig
ansvar for vedtak fattet av MNS for egne innbyggere (eller tidligere bosatte i kommunen).
Avtaler som MNS har inngått med leverandører kan dersom dette er regulert i kontrakten
overføres til en eller flere kommuner dersom det i videreføringen ikke er gjort vesentlige
endringer. MNS vil opphøre som juridisk enhet og som avtalepart avvikle alle avtaler innen
01.01.2020. I og med at tre av eierkommunene fra samme tidspunkt vil slå seg sammen, vil en
tilsvarende prosess med leverandøravtaler måtte gjennomføres med de gamle kommunene.
2.1.4
Kostnadsnøkler
Samarbeidsavtalens § 5-3 inneholder kostnadsnøkler for ordningene.
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Fordeles
i like
andeler
Utgiftsområde
Politikk og
administrasjon
Utvikling
Skatteoppkreveren
Barnevern
administrasjon
Barnevern tiltak
Miljø- og landbruk
Legevakt (MNS)
Kommuneoverlegen
IT
NAV administrasjon
NAV tiltak
Lønn og regnskap
Sentralbord
PPT

50

Utgiftsandel som fordeles
Fordeles
Fordeles etter
etter
antall aktive bruk
innbyggeri jordbruket pr
tall pr 01.07. 01.07.
50

50
10
10

50
90
90

40
40
50
10

25
60
60
50
90

Fordeles
etter
elevtall

Utgift finansieres av
den enkelte
deltakerkommune
der innbygger er
hjemmehørende

100
75

100
25
25
10

75
75
90

I budsjettet for 2017 framkommer følgende fordeling mellom Overhalla og
sammenslåingskommunene (Nye Namsos) fordelt på de ulike virksomhetene:
Budsjett 2017
Ordning
Politisk
Administrasjon
Skatteoppkrever
IKT
Sentralbord
Lønn- og regnskapsavd.
PP-tjenesten
Barnevernadm.
Barnevernstiltak
Legevakt
LINA
Kommuneoverlege
NAV, administrasjon
NAV, tiltak
Utviklingsavdeling
Miljø og landbruk
Rente og avdrag
Sum

Budsjett
MNS
841
815
2 284
7 954
922
8 123
9 306
14 877
32 027
1 767
0
1 741
8 629
8 171
3 200
6 889
1 300
108 846

Nye
Namsos
651
631
1 813
6 158
725
6 388
7 270
11 807
27 740
1 376
2 167
1 356
6 849
6 309
2 478
4 358
1 007
89 083

Sum
Budsjett
Overhalla tjenestesalg inkl. tj.salg
190
184
471
1 796
197
1 735
2 036
3 070
4 287
390
603
385
1 780
1 862
722
2 531
293
22 533

0
0
888
1 458
0
1 372
680
528
0
644
6 814
543
0
0
0
0
186
13 113

841
815
3 172
9 412
922
9 495
9 986
15 405
32 027
2 411
6 814
2 284
8 629
8 171
3 200
6 889
1 486
121 959

IKT omfatter driftsbudsjett for felles IKT og utgifter til lisenser (bl.a. Microsoftlisenser,
økonomisystem, sak-/arkivsystem, GIS, helse- og omsorgssystemer). For MNS er LINA (inkl.
legevaktstelefon) et netto nullbudsjett. Kostnaden fordeles på deltakerne etter egen
kostnadsnøkkel. For LINA er dette 50 % fordelt med like deler (13 deltakerkommuner) og 50
% etter folketall. For legevaktstelefonen er fordelingen 40% fordelt med like deler (15
deltakerkommuner) og 60 % etter folketall. I tabellen er Overhalla og Nye Namsos (summen
av tre kommuner) sin andel gjengitt.
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2.2 Økonomiske konsekvenser av lovendringer
Det er ikke innført en kompensasjonsordning for merarbeid eller merutgifter som avvikling av
samkommunen vil medføre. Namsos kommune har imidlertid fått tildelt 100 000 i
skjønnsmidler fra FMNT i 2016. Disse er overført MNS. Det kan om nødvendig søkes om
ytterligere skjønnsmidler. Størrelsen på kostnaden knyttet til selve avviklingen vil i stor grad
avhenge av om samarbeidet vil fortsette eller ikke.

2.3 Arbeidsrettslige sider
Oppløsning av samkommunen og tilbakeføring av virksomheten til deltakerkommunene er å
betrakte som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens kap 164. Hovedavtalens
regler i del B kap 1 om medvirkning skal følges. Også her vil en tilsvarende prosess skje
samtidig med de ansatte i hhv Fosnes, Namdalseid og Namsos kommuner i forbindelse med
etableringen av Nye Namsos kommune.
2.3.1
Parter i virksomhetsoverdragelsen
Pr nå er det ikke fremmet forslag om avvikling av samkommunene helt eller delvis før
01.01.2020. Dersom hele samkommunens portefølje opprettholdes vil det i praksis være
Overhalla kommune og Nye Namsos kommune som er parter i virksomhetsoverdragelsen og
dermed de ansatte. De vil også svare for sin andel etter samarbeidsavtalens § 5-3 som for Nye
Namsos sin del vil være summen av de tre sammenslåingskommunenes andel (pr. 2017
76,92%).

2.4 Videreføring av samarbeidet – ulike samarbeidsordninger.
Det er også kommunestyret i Overhalla og fellesnemnda i Nye Namsos som vil være
ansvarlig for beslutningen om de ordningene som i dag organiseres i MNS fortsatt skal
organiseres som interkommunale tjenester og hvilken avtalehjemmel som da eventuelt skal
brukes. Samkommunestyret kan gjennom behandling av denne rapporten gi en anbefaling om
videre samarbeid og administrasjonen i MNS kan gjennom en kartlegging og
konsekvensanalyse, arbeide fram et godt beslutningsgrunnlag samt bistå for å få til en god
prosess fram mot vedtak i kommunestyrene. Avvikling av samkommunen og etablering av
Nye Namsos åpner for en ny og individuell vurdering av alle samarbeidsområdene. Det kan
bety ulik vurdering av de ulike områdene både om videreføring av samarbeidet, hvilken
lovhjemmel som skal brukes for samarbeidet og kanskje også tidspunkt for avvikling. KS5 har
utarbeidet en oversikt over de formelle samarbeidsformene som finnes for kommunene.

4
5

Lovteksten er gjengitt i vedlegg 1.
Link: ks.introduksjonshefte-interkommunalt-samarbeid
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Kommuneloven gir hjemmel for to ulike former for vertskommuneavtale. Et administrativt
vertskommunesamarbeid kan avtales for oppgaver og for avgjørelse i saker delegert fra
samarbeidskommunen av sk. «ikke prinsipiell betydning». Vertskommunesamarbeid med
nemnd kan brukes for å utvide samarbeidet til også å gjelde vedtak av prinsipiell karakter.
Begrepet «saker av prinsipiell betydning» er innholdsmessig det samme som gjelder for
delegasjon til egen rådmann, jfr. koml. § 23. Bestemmelsen gir kommunestyret et vidt
spillerom til å bestemme hva de vil oppfatte som saker av prinsipiell karakter. Utgangspunktet
er om saksområdet/sakstypen har stor betydning, men delegasjon kan allikevel gis dersom det
er gjort vurderinger som viktige skjønnsmessige sider som er kartlagt gjennom tidligere
politiske vedtak eller fastsatt i instrukser eller nedfelt praksis. Det kan også finnes
bestemmelser i enkelte lover som gir begrensninger i delegasjonsmuligheten. Eks. kan enkelte
beslutninger etter Lov om motorferdsel i utmark ikke delegeres til rådmannen.
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Under presenteres en matrise som viser forskjellene mellom en vertskommuneløsning og den
samkommuneløsningen som vi har i dag.

Lovhjemmel
Type
kommunesystem
Beslutningsmyndighet av ikke
prinsipiell karakter

Beslutningsmyndighet av
prinsipiell karakter

Fleksibilitet med
hensyn til
arbeidsoppgaver og
partnere

Demokratisk
styringsløsning
Omfang av
samarbeid – formål
med regelverket

Vertskommunemodell
Kommunelovens Kap 5 A
Spesialistforvalting

Samkommunemodell
Kommunelovens Kap 5 B
Generalistforvalting

Delegasjon av beslutningsmyndighet kan
overføres til vertskommune med administrativ
beslutningsmyndighet. Myndighet utøves da
av vertskommunen på vegne av
samarbeidskommunen. (koml. § 28-1 b)
Administrativ vertskommuneløsning vil også
kunne brukes for å behandle prinsipielle saker,
men da må vertskommunen saksbehandle for
vedtak i politisk nemnd i hver kommune.
Delegasjon av beslutningsmyndighet kan
overføres til vertskommune med sektorvise
eller felles folkevalgt nemnd. Myndighet
utøves da av vertskommunen på vegne av
samarbeidskommunen, men i prinsipielle
saker etter vedtak i folkevalgt nemnd.
Folkevalgt nemnd kan ha ansvar for flere
områder. (koml. § 28-1 c)
Stor geografisk og oppgavemessig
fleksibilitet. En vertskommune kan
samarbeide med en eller flere kommuner om
en eller flere oppgaver. Antallet partnere kan
dermed variere fra område til område. Også
hvilken kommune som er vertskommune i et
distrikt kan variere.
Indirekte og asymmetrisk

Oppgaveoverføring til samkommunen
som egen juridisk enhet
(ansvarsoverføring). Eget
samkommunestyre som kan
videredelegere myndighet til
administrasjonen (koml. § 28-2 b)

Fokus på den enkelte oppgave og krav til en
eller flere samarbeidsavtaler. Hovedsakelig
tenkt å løse et begrenset antall oppgaver med
et begrenset antall kommuner som partnere,
men kan også være aktuelt der partnerskapene
er asymmetrisk mellom ulike ordninger

Oppgaveoverføring til samkommunen
som egen juridisk enhet.
Samkommunestyret tar avgjørelser i
saker av prinsipiell karakter. Politisk
ansvar samlet i samkommunestyret.
(koml. § 28-2 h)

Standardisert og mindre geografisk
fleksibelt. Alle kommuner deltar i alle
ordninger som er vedtatt lagt til
samkommunen. Men samkommunen
kan være vertskommune for andre
kommuner etter koml. § 28-2 g, pk 2.
Indirekte og symmetrisk

Eget rettssubjekt
utenfor partnerskapskommunene
Instruksjons- og
omgjøringsmyndighet for
partnerskapskommune for egne
innbyggere
Myndighetsutøvelse

Nei, oppgaven løses av vertskommunen

Omfattende samarbeid inkl. regulering
av samkommunens styrende organer
og en felles samarbeidsavtale for hele
ordningen. Modellen mest egnet for
omfattende samarbeid om lovpålagte
oppgaver og gjerne der flere
kommuner deltar.
Ja

Ja

Nei

Kan spres på flere kommuner eller samles i en
senterkommune

Politisk
representasjon

Krav til min. 2 repr. pr kommune i politisk
nemnd. (koml. § 28-1 c, pk. 4.)

Samlet til samkommunestyret og
utøves av samkommunen som egen
juridisk enhet.
Krav til min 3 repr. pr kommune i
samkommunestyret.
(koml. §28-2 h, pk. 1.)
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Rolleklarhet for
politikerne
Administrativt ansvar

Finansiering
Allokeringsmulighet
på interkommunalt
nivå
Kostnadskontroll og
økonomistyring

Vertskommunemodell
Normalt 3 politiske arenaer: kommunestyret,
regionråd og politiske nemnder (for områder
med vertskommuneløsning)
Ivaretas av vertskommunen

Vanligvis oppdelte rammer pr
samarbeidsordning med egne kostnadsnøkler
Nei.

Sektoriell oppfølging av vertskommunen med
dennes budsjett- og rapporteringsrutiner.

Forpliktelser og
stabilitet

Oppfattes som en mindre forpliktende form
for samarbeid. Har elementer av kjøp og salg
og kan derigjennom også blir mindre stabilt.

Arbeidsgiveransvar

I vertskommunen (ev spredd på flere
vertskommuner)
Regionråd og vertskommuner. Flere aktører,
mindre forpliktende og mer delt ansvar.

Ansvar for politisk
mobilisering og
regional utvikling
Robusthet over nye
oppgaver
Kontrollutvalg og
revisjon

Stor, men systemet kan fort bli uoversiktlig og
komplisert
Løses av vertskommunen

Samkommunemodell
To politiske arenaer: kommunestyret
og samkommunestyret.
Overført til samkommunen som
etablerer egen uavhengig og enhetlig
administrasjon
Samlet overføring til samkommunen
basert på sektorvise kostnadsnøkler
Ja, samkommunestyret kan
omprioritere innenfor rammen og gitte
oppgaver
Samkommunens ansvar gjennom
ordinære kommunale budsjett- og
rapporteringsrutiner.
Oppfattes som mer forpliktende og
alle partnere har samme eierforholdet
til ordningene. Kan oppfattes som mer
langsiktig og stabilt.
I samkommunen
En felles aktør i et mer forpliktende
felleskap.
Stor og med et avklart og lovregulert
Eget kontrollutvalg og revisjon.

Vertskommunens motpart(er) i vertskommuneavtalen kalles samarbeidskommune(r). Alle
involverte kommuner i vertskommuneavtalene på et område kalles deltakerkommuner.
Administrative vertskommuneavtaler er bilaterale (mellom to kommuner). En vertskommune
kan ha likelydende avtaler med flere kommuner. Samarbeidskommunen kan trekke tilbake
delegasjonen og utøve myndigheten selv.
Et vertskommunesamarbeid med nemnd som omfatter mer enn en kommune må ha
likelydende avtaler med samarbeidskommunene. Alle samarbeidskommunene må delegere
den samme myndighet til nemnda. Nemnda kan i sin tur delegere videre til administrasjonen.
Den enkelte deltakerkommune kan fastsette retningslinjer for saker vedrørende sin kommune
både i forhold til hva som skal oppfattes som saker av prinsipiell karakter og hvordan
myndighetsutøvelsen skal utøves for saker som kun berører denne kommunen og dens
innbyggere. Ingen kommune har vetorett i nemnda. Kommunen kan ikke situasjonsbestemt
trekke tilbake myndighet uten at alle gjør det samme. Alternativet er å tre ut av samarbeidet.
Dersom vertskommunen trer ut av samarbeidet oppløses det. Det er mulig å opprette en felles
nemnd for flere ordninger forutsatt at alle kommunene er med på alle ordningene. Er det flere
vertskommuner må det opprettes en nemnd for hver vertskommune. Det kan imidlertid være
gjennomgående representasjon i disse nemndene.
Loven stiller krav til utforming av samarbeidsavtalen i koml. § 28-1 e pk. 2 og 3:
2. Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om:
a) angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen
b) hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen
c) tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet
d) underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen
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e) det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen
f) nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet
g) annet som etter lov krever avtale
3. I avtale om vertskommunesamarbeid med felles nemnd skal avtalen også inneholde
bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker.
KRD ga i 2011 ut en veileder om vertskommunemodellen som presenterer modellen mer
inngående.6
MNS driver tjenesteyting på lovpålagte oppgaver som innebærer myndighetsutøvelse på en
rekke områder. Disse er PPT, barnevern, NAV, oppgavene knyttet til kommuneoverlegen med
unntak av folkehelsekoordinator, miljø og landbruk, utvikling (dersom forvaltning av
nøringsfond legges dit) og skatteoppkreveren. En videreføring av samarbeidet på disse
områdene kan kun skje gjennom vertskommuneavtaler. Alternativet til en
vertskommuneavtale for de virksomheter som ikke driver myndighetsutøvelse, dvs. IKT og
Lønn og regnskap, er §27-samarbeid og IKS. Et § 27 samarbeid betinger at det opprettes et
eget styre for ordningen. Samarbeidet kan omfatte to eller flere kommuner. Samarbeid etter
koml. § 27 kan være et eget rettssubjekt (med bl.a. arbeidsgiveransvar for ansatte). Det må
utarbeides vedtekter for styret. Det har til nå ikke kommet noen signaler på at dannelse av nye
IKS’er kan være en aktuell organisasjonsform for videreføring av samarbeid i Midtre Namdal.
Regjeringen har laget NOU 2016:4 «Ny kommunelov»7 startet en prosess med fornying av
kommuneloven. NOU’en har vært ute til høring og regjeringen legger opp til en behandling
med virkningsdato før 01.01.2020. Kap. 18 i NOU 2016:4 omhandler interkommunalt
samarbeid og inneholder konkrete forslag til endringer i loven. Det foreslås at det lages en
overordnet bestemmelse om interkommunalt samarbeid (Kap. 17 i ny lov). Hjemmelen i § 27
(dagens lov) foreslås opphevet. Det innføres i stedet egne bestemmelser for hhv. regionråd
(kap. 18 i ny lov) og for kommunalt oppgavefellesskap (Kap. 19 i ny lov). Den siste er ment å
være en enkel samarbeidsform der det ikke er behov for delegasjon av ansvar for enkeltvedtak
i forvaltningen (myndighetsutøvelse). Kommunalt oppgavefellesskap skal ha et
representantskap bestående av folkevalgte representanter. Det kommunale
oppgavefellesskapet kan være et eget rettssubjekt. Alle deltakerkommuner skal være
representert i representantskapet. Gjeldende rett for vertskommunesamarbeid (både med
nemnd og administrativt) foreslås videreført i ny kap. 20.
I MNS-porteføljen kan kommunalt oppgavefelleskap være en alternativ organisasjonsform for
IKT, lønn, regnskap, innfordring, skatteoppkreving og kanskje også
legevakt/legevaktstelefon.

2.5 Forholdet til MNS sine vertskommuneavtaler.
Ev. videreføring av vertskommuneavtaler som MNS har i dag må også reforhandles med nye
vertskommuneavtaler.
Tabellen under viser en oversikt over vertskommune- og samarbeidsavtaler:

6
7

Link: Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg. - regjeringen.no
Link: NOU 2016: 4 - regjeringen.no
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Skatteoppkreveren

Lønn

X

X

X

X

X
X
X
X

X

Deltjenester

NAV8

X

IKT

Fullintegrert

PPT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Barnevern

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Namdal legevaktstelefon

X

X
X

Legevakt natt (LINA)

Legevakt kveld/helg

X
X

Folkehelsekoordinator

Medisinskfaglig rådgiver,
miljørettet helsevern og
smittevern

Kommune
Flatanger
Osen
Høylandet
Lierne
Røyrvik
Namsskogan
Grong
Nærøy
Vikna
Leka
Bindal
N-T fylke

Regnskap og innfordring

Lønn og
regnskap

Kommuneoverlegen

X
X

X

X

Tjenestesalg til nabokommuner basert på langsiktige avtaler utgjør i 2017 13,9 mill. kr. De
fleste avtalene har en regulering av betaling med statsbudsjettets deflator for
kommunesektoren. I tillegg er det tatt forbehold om endringer i kostnadsbildet. I tillegg selger
flere avdelinger tids- eller oppgavebegrensede tjenester til nabokommuner.
Flatanger og Høylandet kommuner har i møter signalisert at de gjerne vil fortsette
samarbeidet med nye vertskommuneavtaler på de områdene de i dag har samarbeid.
Høylandet kommunestyret har behandlet sak om hovedsamarbeidsretning og vedtatt at de
ønsker å utvikle samarbeidet med kommunene i Midtre Namdal og redusere tilsvarende i
Indre Namdal. Legevaktsamarbeidet er det også gjennom høring og behandling av utredninger
vedr. legevakt signalisert ønske om fortsetter som i dag, men da med Nye Namsos som
vertskommune.

3 Erfaringskartlegging.
3.1 Egne erfaringer fra tiden før samkommunen
Midtre Namdal utviklet det interkommunale samarbeidet med basis i Midtre Namdal
regionråd fra 2002 og framover. På mange måter var samarbeidet likt det vi i dag ser i Fosen
og i Værnesregionen. Tiden i starten av 2000-tallet var preget av stor tro på interkommunale
8

Gjeldsrådgiving og ledelse. Ingen formell avtale mellom Flatanger og MNS. Flatanger og NAV stat har
samarbeidsavtale.
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løsninger og stor iver etter å finne nye løsninger i fellesskap og gjerne hjemlet i forsøksloven.
Midtre Namdal ble av mange sett på som i front av utviklingen og fikk både anerkjennelse og
respekt fra både sentrale myndigheter, regionale myndigheter, andre kommuner/regioner og
fra forsknings- og utredningsmiljøer9. Midtre Namdal etablerte i denne perioden samarbeid
om barnevern, miljø og landbruk, utviklingskontor, skatteoppkrever, IKT, kommuneoverlege
og legevakt. Flere av samarbeidsordningene var etablert med egne styrer. NIVI Analyse var
engasjert i den evalueringsprosess som førte fram til etableringen av samkommunen i 2009.
De laget en evalueringsrapport10 som bl.a. baserte seg på to evalueringsrapporter som TFU
hadde utarbeidet for hhv. barnevern og landbruk og miljø11. Erfaringene ble i saksutredningen
til Midtre Namdal regionråd og kommunestyrene oppsummert slik:







Bedre tjenester og i hovedsak fornøyde brukere
Større kompetanse, mindre sårbare kompetansemiljøer og bedre forutsetninger for
rekruttering i etablerte MNR-ordninger
Bedre ressursbruk og økonomisk innsparing på viktige områder
Økt ressursbruk på områder som tidligere underdimensjonert /ikke i tråd med
lov/forskrifter i flere av kommunene
I hovedsak god ivaretakelse av lokal tilgjengelighet, fordelingsmessige problemstillinger
og hensynet til de ansatte i omstillingsprosessene
En rekke positive sideeffekter av det etablerte samarbeidet for alle fem kommunene som
følge av en god infrastruktur og gode samarbeidsforhold på politisk, administrativt og
faglig nivå

Når en løsning med samkommune allikevel ble valgt var følgende hovedbegrunnelser anført:
 Svarer best på dokumenterte utfordringer knyttet til styring, demokrati og effektivitet
 Et samlet styringsgrep, samme styringssystem interkommunalt som i kommunene
 Oversiktlig og enkelt for kommunene og innbyggerne
 Mer demokratisk representasjon, normale beslutningsprinsipper
 Mer effektiv administrasjon og saksforberedelse
 Robust i forhold til nye oppgaver
 Godt grunnlag for samordnet mobilisering – politikk, administrasjon
og fag
 Bedre grunnlag for samhandling med andre kommuner, staten og fylkeskommunen – om
alle typer spørsmål
Erfaringene med egne styrer for hver virksomhet var blandet. De utviklet seg lett til
sektorstyrer uten den nødvendige kontakt med kommunestyrene. Mange av de samme
svakheter knyttet til eiers styring som beskrives med IKS’er og kommunalt eide AS’er ble
beskrevet i evalueringen.
Ambisjoner om regionalpolitisk samarbeid ble nedfelt i samarbeidsavtalens § 1-3.
Samkommunen ble for øvrig følgeevaluert av TFoU i perioden 2010 til 2013 for KRD12.
Rapportene ble også en del av grunnlaget for utredningen om samkommunen som permanent
organisering av det interkommunale arbeidet i 2013.
9

Se bl.a. NIVI Analyse, rapportene 2016:3, 2012:3, 2012:2 og 2010:3 (link: Publikasjoner )
NIVI-rapport 2008:5: «Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre
Namdal» link: (som note 9)
11
TFoU rapporter 2008:8 og 2008:9 Link: Arkiv for Publikasjoner - Trøndelag Forskning og Utvikling
12
TFoU rapporter 2011:19 og 2013:5 Link: (som note 11)
10
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3.2 Innherred samkommune
Innherred samkommune (ISK) med Verdal og Levanger som deltakerkommuner var landets
første samkommune, etablert i 2004. ISK dokumenterte i 2010 at de hadde spart sine
deltakerkommuner for ca. 30 mill. kr. ISK organiserte i større grad intern tjenesteproduksjon
og i mindre grad forvaltningstjenester til innbyggerne. Verdal og Levanger kommuner har
valgt å avvikle sin samkommune allerede fra 01.01.2018. De laget i 2016 en utredning der de
beskriver konsekvensene av avvikling med ulike scenarier. De har estimert kostnadene med
full oppsplitting til ca. 34 mill. kr.
Etter at prosessen nå er gjennomført har de besluttet å fortsette samarbeidet på områder som
er driftsorientert og med lav mulighet for skjønnsutøvelse. De har valgt å opprette tre ulike §
27-samarbeid med egne styrer. De samarbeidsordningene som er videreført er regnskap,
fakturering, innfordring, lønn, IKT, kemner, innkjøp, kommuneadvokat og brann og redning.
Styret for to av § 27-samarbeidene består at de to rådmennene. De tilsatte i disse avdelingene
blir overført til den kommunen der virksomheten har kontoradresse. Brann og redning vil bli
behandlet særskilt, og de vil arbeide med å etablere et § 27-samarbeid som egen juridisk enhet
som også kan ha arbeidsgiveransvar for de ansatte.
Levanger/Verdal har avviklet samarbeid om arkiv, personaladministrasjon, budsjett og
styring, rådgiving, plan, analyse og rapportering (med unntak av kommuneadvokat), HMS,
informasjonsvirksomhet, sikkerhet, kommuneoverlege, folkehelsekoordinering,
samhandling/helsekoordinering, byggesak, arealplanlegging, miljøforvaltning,
landbruksforvaltning, utmarksforvalting, oppmåling og eiendomsforvatning. Prosessen med
de ansatte knyttet til disse virksomhetene ble startet med at kommunene definerte sine behov
for stillinger og et spørreskjema til de ansatte der de fikk ønske arbeidsgiver og stilling. Alle
ansatte fikk innfridd sitt ønske om ny arbeidsgiver og dermed ble ikke plan b for fordeling
iverksatt. Plan b var at avviklingsstyret (som består av rådmennene) fordelte de ansatte.

3.3 Værnesregionen
Samarbeidet i Værnesregionen utviklet seg sterkt fra 2010 og framover. De valgte ikke
løsningen med samkommune, men forsøkte å bygge opp et system med en kombinasjon av
administrative vertskommunesamarbeid og felles politiske nemnder for flere ordninger knyttet
opp til regionrådet. Styringssystemet har vært komplisert. Systemet ble i praksis avviklet i
2016 og er evaluert bl.a. i egen forskningsrapport fra Bygdeforskning13 som uhensiktsmessig
bl.a. pga. kompleksiteten i styringsstrukturen (beskrives som «overmøblert»), svakheter i
vertskommuneavtalene, sviktende legitimitet blant politikerne og sviktene tillit til
samarbeidet, uklare styringslinjer på i administrasjonen. Værnesregionen arbeider f.t. med å
finne ny styringsform.

4 Arbeidsgruppe NAV
4.1 Om samarbeidet
4.1.1
Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
Samarbeid om felles NAV tjeneste er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom Fosnes,
Namdalseid, Overhalla og Namsos. Gjeldende avtale trådte i kraft 01.01.14. I avtalen er
følgende lovverk ansvarsoverført fra kommunene til samkommunen:
13

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen - Forskning - Bygdeforskning
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Lov om sosiale tjenester i Arbeids og velferdsforvaltningen
Lov om bostøtte - gjelder kun Overhalla kommune

4.1.2
Kort om historien
Med bakgrunn i utredning fra NIVI (2009) og vedtak i samkommunestyre ble NAV tjenesten
overført MNS fra 01.01.11. Intensjonen bak overføringen var å sikre et mer robust
kompetansemiljø med fagmiljø på tvers av de 4 kommunene i tillegg til styringsmessige
fordeler med en enhetlig politisk styring innenfor tjenesten.
NAV MNS utarbeidet i 2011, som første kommuner i landet, en felles sosialpolitisk plan for
de fire kommune. Det ble lagt ned et grundig arbeide med å kartlegge og analysere trekk i
utviklingen i MNS kommunene som kan skape eller opprettholde sosiale problemer. Planen
ble rullert i 2016 og gjeldende plan for perioden 2016 – 2019 ble vedtatt i Midtre Namdal
samkommunestyre 17.06.16. Planen inneholder konkrete tiltak og prioriteringer som skal
forebygge sosiale problemer i MNS kommunen og er et viktig styringsdokument for
virksomheten.
I løpet av perioden NAV har vært i MNS er det tilsatt 2 gjeldsrådgivere som jobber med
gjeldssaker i de 4 kommunene. Dette med bakgrunn i utviklingen av gjeldssaker i
kommunene samt en ønsket satsning på gjeldsrådgivning som et viktig tiltak for å forebygge
sosiale problemer. Kommunene hadde ikke denne spesialist kompetansen hver for seg.
NAV består av både kommunale og statlige tjenester. Partnerskapet mellom kommune og stat
er et av hovedgrepene i NAV-reformen, som skal gi brukerne én dør inn til de offentlige
velferdstjenestene. Gjennom partnerskapet har stat og kommune felles ansvar for driften av
NAV-kontoret og skal sikre et samordnet tjenestetilbud til brukerne. Partnerskapet er
likeverdig. Det betyr at ingen av partene kan gi hverandre pålegg. Stat og kommune har
fortsatt selvstendig ansvar for hver sine tjenester. Partnerskapet utøves på ledernivå i møte
mellom rådmann og fylkesdirektør. Kommune og stat har imidlertid et selvstendig ansvar for
sine tjenester og de formelle beslutninger tas i den respektive styringslinje. Partnerskapet
reguleres av den lokale samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og NAV`s
fylkesdirektør. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om hvordan staten og
kommunen skal drive kontoret sammen, og hvilke kommunale tjenester som skal inngå. Som
følge av partnerskapet har NAV-kontoret to eiere, og lederen ved NAV-kontoret får
styringssignaler fra både rådmannen og fylkesdirektøren, og rapporterer tilbake til begge.
Partnerskapsavtalen mellom stat og kommunene gjør at det allerede er en komplisert
organisasjon og en komplisert styringsstruktur i NAV. Den statlige delen av NAV har av
denne grunn tydelig ytret ønske om utstrakt bruk av vertskommunesamarbeid i NAV for å
harmonisere med styringsstrukturen i staten. De anbefaler at Midtre Namdal organiserer seg
slik som Værnes regionen med et administrativt vertskommunesamarbeid.
4.1.3
Gjeldende planverk
Sosialpolitisk plan 2016 – 2019
4.1.4
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
NAV har utstrakt samhandling med øvrig hjelpeapparat i kommunene samt andre eksterne
samarbeidspartnere. Det foreligger samarbeidsavtaler med de fleste samarbeidspartnerne som
regulerer og konkretiserer samhandlingen. Det rapporteres gjennom samkommunens
dokumenter i årsberetning, årsregnskap og tertialrapportering samt at leder for NAV deltar i
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jevnlige rådmannsmøter. NAV er et partnerskap mellom stat og kommunene og to ganger i
året er det partnerskapsmøter mellom partene.
4.1.5
Vertskommuneavtaler med andre kommuner.
Det eksisterer pr i dag ingen vertskommuneavtaler for MNS. Det er imidlertid et samarbeid
med Flatanger kommune innenfor de kommunale tjenestene i NAV uten at det er formalisert i
en avtale. Samarbeidet innebærer at kommunalt ansatte i Flatanger nyter godt av for eksempel
fagmøter, kompetansehevingstiltak etc. på lik linje med øvrige kommunalt ansatte i MNS
kommunene. På statlig side eksisterer det en samarbeidsavtale med Flatanger kommune.
4.1.6
Bemanning og ressurser
Ved inngåelse av MNS samarbeidet var det 11,2 årsverk i tjenesten. NAV MNS har i dag 12,5
årsverk. Det er i perioden tilsatt to gjeldsrådgivere som følge av økt behov i befolkningen for
denne tjenesten. I 2017 er husbankordninger for samkommunen (- Overhalla) overført
Namsos boligkontor og tilsvarer en reduksjon på 0,8 årsverk.
Driftsbudsjett for NAV MNS er kr. 8 629 000,- for 2017, hvorav 6 216 313,- er
lønnskostnader.
Dersom samkommunen avvikles uten videreføring av samarbeid mellom kommunene må
ansatte fordeles på kommunene. Dersom man legger fordelingsnøkkelen for kostnadsdeling til
grunn medfører dette at Overhalla har ansvar for 2,58 årsverk og nye Namsos har ansvar for
9,93 årsverk. Ressursen for Overhalla tilsvarer det de gikk inn i samarbeidet med mens
ressursen for "Nye Namsos" utgjør 1,1 stilling mer enn hva de tre kommunene samlet gikk
inn i samarbeidet med.
Dersom nåværende kompetanse skal fordeles på to kommuner vil det være noen oppgaver
som i dag er spesialisert som må gjøres parallelt i begge kommunene og det vil være behov
for ny kompetanse på området, eksempelvis gjeldsrådgivning.
De som var ansatt ved opprettelsen av samkommunen i 2014 har anledning til å kreve
ansettelsesforhold i den kommunen de var ansatt i ved opprettelsen av samarbeidet. Dette
gjelder en person i Namdalseid og fem personer i Namsos

4.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
Ved avvikling av samkommunen er det naturlig å se for seg to hovedscenario.
1. Oppdeling
2. Fortsatt samarbeid
Ved fortsatt samarbeid er vertskommune det mest fremtredende men "Felles ledelse" uten
ansvarsoverføring kan også være mulig og beskrives som en alternativ samarbeidsform.
Arbeidsgruppen har valgt å se på fordeler og ulemper med henholdsvis samarbeid og
oppdeling i stort først. Deretter vil vi se på fordeler og ulemper med de to samarbeidsformene
som er nevnt ovenfor.
1. Oppdeling
Fordeler:
 Tettere kobling og samarbeid med øvrige tjenester i den enkelte kommune
 Tettere på ledelsen i den enkelte kommune
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Ulemper:
 Svekket fagmiljø
 Større sårbarhet
 Mindre anledning til spesialisering, for eksempel gjeldsrådgivning for de små kommunene
2. Fortsatt samarbeid
Fordeler:
 Enhetlige tjenester for brukerne - lik behandling og lik forståelse - unngår at brukere
flytter mellom kommunene på grunn av ulikt regelverk
 Større og mer robuste kompetansemiljø
 Større mulighet for spesialisering – bedre samlet kompetanse
 Mindre sårbart ved fravær
 Samsvar med statlig styringsstruktur – en leder for statlig og kommunalt NAV i regionen
 Brukerne får tilgang på en større "verktøykasse" og et større arbeidsmarked. Kommunene
i Midtre Namdal har felles bo- og arbeidsmarkedsregion og kan derfor være en fornuftig
enhet å organisere NAV tjenester rundt
Ulemper:
 "Nærheten" til samarbeidspartnere og ledelse i den enkelte kommune
 Reduserer den enkelte kommunes mulighet til å utvikle lokal sosialpolitikk
Ved fortsatt samarbeid kan man se for seg to alternativer:
A. Vertskommune
NAV har god erfaring med samarbeid i årene som samkommune og vertskommune vil være
mest lik en samkommune organisering. Tjenesten har fått tilgang til en større "verktøykasse"
som har bidratt til å sikre tjenesten faglig og økonomisk bærekraft i utvikling av NAV
tjenester. Et større fagmiljø har gitt bedre betingelser for å utvikle og forbedre tjenesten på å
møte ulike lovkrav og arbeidsoppgaver. Samarbeid muliggjør et robust og attraktivt fagmiljø
som vil kunne tiltrekke seg kompetent arbeidskraft som tjenesten har behov for. Et
vertskommunesamarbeid kan organiseres på to måter, enten administrativt eller med en felles
folkevalgt nemd. Et administrativt samarbeid innebærer at det avtales at en vertskommune
skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av
prinsipiell betydning. Værnes har en administrativ vertskommuneløsning. Arbeidsgruppen vil
ikke anbefale vertskommune med folkevalgt nemd. Dette på grunn av at det produseres svært
få politiske saker (alle vedtak i enkeltsaker avgjøres av administrasjon med fylkesmannen
som klageinstans). Et argument for vertskommune med folkevalgt nemd vil være at man får
en felles politisk arena for diskusjon og vedtak om sosialpolitikk, inkludert felles
sosialhjelpssatser. Ved vertskommuneløsning tilføres vertskommunen nødvendig myndighet,
kompetanse og økonomiske ressurser gjennom avtale mellom deltakerkommunene.
Vertskommunen må være arbeidsgiver for de ansatte som inngår i ordningen. Overtakelsen av
ansatte vil være en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven som gir de ansatte
bestemte rettigheter. Det vil i utgangspunktet være vertskommunen som bestemmer
organiseringen av fagkompetansen, men det er naturlig at hovedtrekkene i organiseringen
fastlegges i samarbeidsavtalen. Arbeidsgruppa vurderer Namsos som den naturlige
vertskommune p.ga sin størrelse.
B. Felles ledelse
Arbeidsgruppen har valgt å ta med felles ledelse uten ansvarsoverføring som en alternativ
samarbeidsform. En slik samarbeidsform vil innebære at kommunene blir enige med
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hverandre og staten om en felles leder men uten at ansvaret overføres en annen kommune.
Arbeidsgiveransvaret for leder blir da i staten mens arbeidsgiveransvaret for de kommunalt
ansatte blir i den enkelte kommune. Ansatte vil ha ansvaret for kommunale oppgaver i sin
egen kommune. Det vil være mindre mulighet for samarbeid på tvers av kommuner på det
kommunale området ved en slik løsning da det utfordrer dagens taushetspliktsbestemmelser. I
tillegg kan man ikke fortsette ordningen med felles arkiv/database (Ephorte og Socio). NAV
Indre Namdal og Flatanger i Midtre Namdal har en slik løsning pr. i dag.

4.3 Oppsummering og arbeidsgruppens anbefalinger.
Det vil i NAV oppfattes som et stort tilbakeskritt om samarbeidet oppløses og det tilsettes
egne kommunale NAV ledere i de tre kommunene. Felles ledelse uten en
vertskommuneavtale vil heller ikke bli en fullgod ordning. Arbeidsgruppa vil derfor anbefale
en administrativ vertskommune modell etter kommunelovens § 28-1b med "Nye Namsos"
som vertskommune. Flatanger kommune bør inviteres med på en tilsvarende avtale.

5 Arbeidsgruppe barnevern
5.1 Om samarbeidet
5.1.1
Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
Samarbeidsavtalen § 6-4 omhandler barnevern og ansvarsoverfører den myndighet og de
oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om
barnevernstjenester overføres til samkommunen og leder av barneverntjenesten i
samkommunen. Kostnadsnøkkelen er regulert i § 5-4 og av administrasjonskostnader skal 10
% av kostnaden fordeles med like andeler pr kommune og 90% etter folketall.
5.1.2
Kort om historien
Samarbeidet startet i 2004 med en forsøksordning som § 27 samarbeid med et eget styre. Da
var også Flatanger med i samarbeidet. Fra 2009 ble barnevernet overført til MNS. Flatanger
valgte da å forlate samarbeidet. De har senere gått inn i samarbeidet igjen (fra 2012).
5.1.3
Gjeldende planverk
Barnevernet får årlig oppdatert mål og strategier i handlingsprogrammet for MNS.
5.1.4
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
Barnevernet rapporterer årlig måloppnåelse i årsmelding. Det rapporteres om regnskapsstatus
i tertialrapporter. Det er også de siste 3 årene blitt utarbeidet en statusrapport til
samkommunestyrets septembermøte. Der presenteres utviklingstrekk og utfordringsbildet
bl.a. med basis av kostratall. Komite barn, helse og velferd har i perioder hatt fulgt
barnevernet tett. Rådmannsgruppen har jevnlig orienteringer og drøftinger om status og
aktuelle saker. Barnevernet rapporterer månedlig aktivitetstall og prognoser for økonomien
direkte til samarbeidskommunene. Barnevernleder informerer administrasjonssjef og aktuell
rådmann løpende om aktuelle saker som kan ha økonomiske konsekvenser eller er av spesiell
karakter. Alle disse aktivitetene er en del av det kvalitetssystemet som er utviklet som del av
det utviklingsarbeidet som ble gjennomført i 2012 til 2014.
5.1.5
Avtaler med andre kommuner.
MNS har med virkning fra 01.01.2012 en vertskommuneavtale med Flatanger kommune
barneverntjenester. Lovgrunnlaget er litt spesielt på barnevernsområdet bl.a. pga. at
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barnevernleder er tillagt ansvar loven (ikke delegert via administrasjonssjef som er det
normale). Avtalen ble i sin tid utarbeidet sammen med jurister i KMD og vil kunne fungere
som mal for eventuelle senere vertskommuneavtaler. Det økonomiske oppgjøret mellom
kommunene er litt spesielt i og med at Flatanger «ble premiert» av Fylkesmannen med
øremerket stilling fra styrkingsmidler som del av finansieringen.
MNS har sammen med alle barneverntjenester i Nord-Trøndelag en vertskommuneavtale med
Steinkjer kommune (vertskommune) om barnevernvakt.
MNS har i dag en samarbeidsavtale med BUF-etat og HNT om akuttplasser ved Sykehuset
Levanger BUPA, for ungdom med sammensatt problematikk (barnevern – psykiske helse).
5.1.6
Bemanning og ressurser
Antall årsverk i barneverntjenesten er i dag 25,30. Av dette er en 100% stilling knyttet til
avtalen med Flatanger. I tillegg leier barneverntjenesten inn ressurser tilsvarende tre årsverk
som arbeider med endringer i omsorgssituasjonen til barna i deres heim. Barneverntjenesten
er organisert i team. Mottak og undersøkelsesteam som mottar meldinger for gjennomgang og
undersøker disse. Videre har tjenesten et tiltaksteam som følger opp tiltak der barnet bor
hjemme hos familien. Tiltaksgruppa er en del av tiltaksteam og jobber i tett samarbeid med
kontaktperson på tiltaksteamet med endringsarbeid i heimen til barnet. Tjenesten har også et
omsorgsteam følger opp alle saker der barnet har blitt flyttet ut av egen heim. Hvert team har
en egen teamleder som inngår i tjenestens ledelsesteam der leder, nestleder og kontorsjef
inngår.
Driftsbudsjettet for tjenesten for 2017 er 14 877 000 fordelt med 3 070 000 kr for Overhalla
og 11 278 000 tilsammen for de tre «nye Namsos»-kommunene. Resten av driftsbudsjettet er
tjenestesalg. MNS barnevern har til sammen 4,95 stillinger finansiert med direkte tilskudd fra
statsbudsjettet. 0,7stilling er knyttet til Flatanger og gitt i forbindelse med deres inntreden i
samarbeidet. Tiltaksbudsjettet totalt for MNS barnevern for 2017 er 32 027 000
tiltaksbudsjettet fordelt til kommunene etter brukerens bostedsadresse. I 2017 utgjorde dette
4 287 000 for Overhalla og 27 740 000 for de tre andre til sammen.

5.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
Det er to mulige scenarier som kan drøftes:
1. Fortsatt samarbeid
2. Oppbygging av egne tjenester i hhv. Nye Namsos og Overhalla.
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Fordeler
Fortsatt
 Viderefører et samarbeid som har
samarbeid
fungert siden 2004. Kommunene
har sammen fra 2012 arbeidet seg
opp fra en dyp bølgedal.
 God kompetanse på
utfordringene vedr. barnevern i
alle kommunene.
 Robusthet og økt samlet
kompetanse.
 Rekruttering av personer med
fagkompetanse og
spesialkompetanse.
 Kan utvikle spisskompetanse og
tiltaksarbeidet i egen regi. Vil på
lang sikt være økonomisk gunstig
fordi det kan forebygge dyre
omsorgsovertagelser og at vi
arbeider systematisk for å få til
endringer som avgrenser
barneverntiltaket i tid.
 En avtale om barnevernvakt
 Bedre beredskap i akuttsaker.
Egen
 Nærhet til kommuneledelse og
tjeneste i
det øvrige hjelpeapparat.
hver
Mulighet for å utvikle egne
kommune
samarbeidsrutiner og egen
metodikk for hjelpetiltak for
utsatte barn og i det
forebyggende arbeidet.
 Forenkler samarbeidsstrukturene
innad i egen kommune.

Ulemper
 Nærhet til kommuneledelse og de
øvrige hjelpeinstansene spesielt for
samarbeidskommunen
 Styringslinjer og eierskap til tjenesten
for samarbeidskommunen
 BV-tjenesten må forholde seg til
mange system og mange
nøkkelpersoner.
 Usikkerhet i forhold til langsiktighet.
En vertskommuneavtale har et element
av kjøp og salg.

 Overhalla vil etter arbeidsgruppens
mening ha for liten kritisk masse for å
kunne etablere en robust tjeneste for
egen kommune. Vil få en svekket
samlet kompetanse. Vil bli avhengig av
innkjøp av kapasitet og kompetanse.
 Rekrutteringsutfordringer spesielt for
en liten tjeneste som den i Overhalla vil
bli.
 Fragmentering av opparbeidet
kunnskap gjennom flere år med
samarbeid.
 Må forvente økte kostnader for å
opprettholde kompetanse og kapasitet
for begge tjenestene, bl.a. til
barnevernvakt og som beredskap for
akuttsaker. Erfaringene med alvorlige
og omfattende saker som f.eks.
drapssaken i Overhalla, viser at alle
kommuner, store og små, må ha en
beredskap for å takle omfattende og
alvorlige saker.
 Økte kostnader i forhold til
administrering av tjenesten.
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5.2.1
Personell
Dersom personalet skal fordeles mellom Overhalla og Nye Namsos etter fordelingsnøkkelen
vil personalet fordele seg med 5,0 stilling (herav 0,88 stilling med statstilskudd) til Overhalla
og 21,3 stilling (herav 3,27 stilling med statstilskudd) til nye Namsos. Da er en 100% stilling
(herav 0,7 stilling med statstilskudd) knyttet til vertskommuneavtalen med Flatanger regnet
med i Nye Namsos sin andel. Overhallas portefølje i 2017 har variert mellom 60 og 70 barn.
Nye Namsos + Flatangers portefølje har vært mellom 280 - 300 barn.
Gruppens anbefaling for bemanning i en ny enhet i Overhalla vil være minimum en leder i
100% stilling og en merkantil funksjon tilsvarende en halv stilling. Videre må de 60 -70 barna
fordeles på 5 saksbehandlere for å ivareta oppgavene samtidig ha muligheter til å ta nye saker.
En av saksbehandlerne må ha færre saker og inneha en stedfortrederfunksjon for leder ved
dennes fravær. Det vi si for å ivareta dagens oppgaver i en egen enhet i Overhalla kreves en
bemanning på 6,5 årsverk.
Gruppens anbefaling for bemanning i Nye Namsos er å opprettholde dagens organisering på
administrasjonsnivå. Det vil si en leder og en nestleder, 2 årsverk på merkantil/støtte samt en
jurist. En faglig anbefaling er også at organiseringen i team opprettholdes. For å ivareta den
daglige oppfølgingen overfor barna kreves 21 årsverk. Det vil si for å ivareta dagens oppgaver
i Nye Namsos kreves en bemanning på 26 årsverk.
Kompetanse som innehas av jurist og kontorsjef kan ikke deles opp ved oppsplitting av
tjenestene og kompetansen må innehas av ny leder i Overhalla.
5.2.2
Avtaler med eksterne parter
Flatanger har signalisert at de ønsker å videreføre en vertskommuneavtale med Nye Namsos.
Gruppen anbefaler dette først og fremst fordi Flatanger er for liten til å ha egen tjeneste.
Gruppen anbefaler at Nye Namsos gjør en tilsvarende vertkommuneavtale med Steinkjer om
barnevernvakt som MNS i dag har. Dersom Overhalla og Nye Namsos skulle velge å opprette
egne barneverntjenester, anbefaler gruppen at begge tjenestene gjør vertskommuneavtaler
med barnevernvakten. Å gå tilbake til egen barnevernvakt pr kommune oppfattes som både
faglig uforsvarlig og personalpolitisk lite ønskelig. Dersom en egen barnevernvakt skal
etableres etter hovedtariffavtalens bestemmelser (som f.eks. brannvesenet er i dag) vil dette
bli svært kostbart.
Gruppen anbefaler at Nye Namsos tar over samarbeidsavtalen med BUF-etat og HNT om
akuttplasser ved Sykehuset Levanger.
5.2.3
Tilbudet til brukerne
Stor sannsynlighet for at opparbeidet kjennskap til og kompetanse om barna i kommunen ikke
overføres godt nok da det er usikkert om personell blir med over i ny tjeneste. Fordel med
oppsplitting vil være en økt følelse av nærhet fra hjelpeapparatet
5.2.4
Andre konsekvenser
Ved en egen enhet for barnevern i Overhalla Kommune må det kjøpes inn egnet fagprogram
for tjenesten. Det anbefales at Familia som fagprogram fra Visma kjøpes inn på grunn av
kompatibel programvare og dermed enklere overføring av barna fra samkommunen til ny
kommune. Her vi det være en etablererkostnad og en driftskostnad for egen tjeneste. Det må
også påregnes en merkostnad vedrørende oppdeling av mobilt barnevern. Ved oppdeling av
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tjenesten må det påregnes kostnader vedrørende oppsplitting av felles digitalt arkiv (både
historisk og dagens) og eventuelt opprettelse av eget arkiv i egen kommune. Dette gjelder
opparbeidet papirarkiv i årene med MNS barnevern og digitalt arkiv etter 3 februar 2017.

5.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
En videreføring av samarbeidet kan kun skje gjennom et vertskommunesamarbeid etter kap.
5A. Både administrativt samarbeid og samarbeid med nemnd kan være aktuelt. Barnevernet
produserer ikke saker med enkeltvedtak til behandling i politisk nemnd. Vedtaksmyndigheten
i enkeltsak ligger til barnevernleder med fylkesmannen og tingrett som overliggende organ.
Situasjonen etter tilsynssaken har understreket verdien av å ha tett kontakt med det politiske
nivået også for barnevernet og kan tale for et samarbeid med nemnd. Erfaringen med eget
styre fra forsøksperioden taler derimot ikke for samarbeid med nemnd. Gruppen anbefaler
derfor et administrativt vertskommunesamarbeid. Det blir barnevernleders og rådmennenes
ansvar å informere og involvere politikerne i sine respektive kommuner. Det understrekes
viktigheten av å ha et rådmannsforum for samarbeidskommunene å samhandle med.
Det er naturlig at Nye Namsos som utgjør 75% av befolkningsgrunnlaget blir vertskommune.

5.4 Oppsummering og gruppens anbefalinger.
1. Arbeidsgruppen anbefaler at samarbeidet fortsetter som et administrative
vertskommunesamarbeid etter kommelovens § 28-1 b med nye Namsos som
vertskommune og Overhalla og Flatanger som samarbeidskommuner.
2. Arbeidsgruppen anbefaler at nye Namsos gjør en vertskommuneavtale med Steinkjer
kommune om barnevernvakt, tilsvarende den MNS har i dag.
3. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres strukturer som sikrer tett kontakt mellom
barnevernet og rådmennene i samarbeidskommunene. Det bør innarbeides rutiner på årlig
rapportering til hvert enkelt kommunestyre utover det som skjer i årsmeldinger. Vi må
forsøke å bevare eierforholdet til barnevernet slik vi har det i dag.

6 Arbeidsgruppe PPT
6.1 Om samarbeidet
PPT ivaretar i dag de lovpålagte oppgavene i MNS og betjener i tillegg Flatanger Kommune
og Nord Trøndelag Fylkeskommune. Nord Trøndelag Fylkeskommune har avtale om levering
av tjenester til Olav Duun videregående skole og Spillumheimen Barneverninstitusjon.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt tjeneste som hver kommune og
fylkeskommune skal ha. PPT kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med
Fylkeskommunen. PPT skal hjelpe skole og barnehage i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling, og sørge for utarbeidelse av lovpålagte sakkyndige vurderinger.
(Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19 c) PPT har et faglig råd som består av
oppvekstansvarlige i hver kommune og rektor på Olav Duun videregående skole. Rådet har
jevnlige møter, og handlingsplaner og budsjetter skal behandles i Faglig råd før de vedtas i
Samkommunen
6.1.1
Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
PPT MNS ble etablert 1 januar 2014 etter likelydende vedtak i kommunestyrene i Fosnes,
Namdalseid, Overhalla og Namsos. Fagkomité for tjenesten ble komité helse, barn og velferd.
En vedtok en kostnadsfordelingsmodell med 10% fordelt med like deler og 90% fordelt etter
elevtall. Det var en målsetting at PPT fortsatt skulle gi tjenester til Flatanger og Olav Duun
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videregående skole. Noe tjenesten fortsatt gjør. I henhold til opplæringsloven er hver enkelt
kommune juridisk ansvarlig for sin tjeneste og sitt tilbud til innbyggerne. Det er da ikke
foretatt en ansvarsoverføring etter kommunelovens § 28 a og b. Lovgrunnlaget for tjenesten er
hjemlet i Opplæringsloven og Barnehagelovens, og forvaltningslovens saksbehandlingsregler
utfyller saksbehandlingsreglene i disse lovene.
Opplæringslovens § 5-6 – Pedagogisk-psykologisk teneste
Kvar kommune og kvar fylkeskommune 1 skal ha ei pedagogisk - psykologisk teneste. Den
pedagogisk - psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre
kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for
elevar med særlege behov. Den pedagogisk - psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir
utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. 2 Departementet kan gi forskrifter om dei
andre oppgåvene til tenesta.
Barnehageloven § 19 c – Pedagogisk-psykologisk tjeneste
Kommunens pedagogisk - psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om
spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk - psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir
utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Den pedagogisk - psykologiske tjenesten skal
bistå barnehagen i arbeidet med kompetanse - og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge
barnehagetilbudet for barn med særlige behov. Departementet kan gi forskrift om andre
oppgaver for den pedagogisk - psykologiske tjenesten.
I opplæringsloven er det og beskrevet at en i begrepet tjeneste legger at tjenesten må kunne
være identifiserbar som en tjeneste med en viss kontinuitet over tid og med kjent personale,
rutiner og organisering. Dette indikerer og at en må ha en viss størrelse på tjenesten. PP- tjenesten
skal være et faglig uavhengig organ med høy faglig integritet. Dette understrekes som særlig
viktig fordi tjenesten er lovpålagt å utarbeide sakkyndige uttalelser knytet til retten til
spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp og til veiledning og oppfølging av barn, unge
og voksne med særskilte behov.
Sentrale styringsdokumenter for PP-tjenesten er:
 Opplæringsloven
 Læreplanverket for Grunnskole og Videregående skole
 Rammeplan for barnehager
 St.meld.nr.23 (1997-98): ”Om opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov”.
 St.meld.nr.30 (2003-04): ”Kultur for læring”.
 St.meld. nr. 16 (2006-07): ”Tidlig innstas for livslang læring…”
 Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (2009).
 I Stortingsmelding 18 (2010–11) presenteres fire forventninger til PP-tjenesten.
Første forventning
PP-tjenesten skal være tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng.
Tilgjengelighet vil handle om å bidra med kompetanse, veiledning, råd og hjelp til brukere av
PP-tjenesten. Barnehager, skoler, foreldre, barn og elever skal også vite hvordan man skal
kunne få hjelp og når man kan forvente å få den. I tillegg vil det være viktig å ha muligheten
til å påvirke og gi tilbakemelding om kvaliteten på det tilbudet som er gitt.
Andre forventning
PP-tjenesten skal arbeide forebyggende.
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PP-tjenesten skal arbeide forebyggende slik at barnehagen og skolen kan komme i forkant av
problemer og lærevansker. Det vil da være viktig at PP-tjenesten har kompetanse til å hjelpe
barnehager og skoler ved særskilte problemer i forhold til barn og elevers utvikling og læring.
Det vektlegges at PP-tjenesten skal være tettere på skoler og barnehager. Dette innebærer at
PP-tjenesten bidrar med råd og veiledning når det gjelder klasseledelse og pedagogisk ledelse,
læringsmiljø og spesialpedagogiske didaktiske spørsmål (NOU 2009:18). Hustad &
Tredje forventning
PP-tjenesten skal bidra til tidlig innsats i barnehage og skole.
Tidlig innsats beskrives både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv og tidlig inngripen
når problemer oppstår. Det vektlegges at PP-tjenesten skal bidra til at det settes inn tiltak raskt
når barn og elever er henvist til PP-tjenesten. Ventetid ordinære tilpassete opplæring. I tillegg
fremheves at PP-tjenesten skal hjelpe skoler med å vurdere hvorvidt læringsmiljøet bidrar til
læringsproblemer, slik at man eventuelt raskt
Fjerde forventning
PP-tjenesten skal være en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. PPtjenestens sakkyndige vurderinger må være av god kvalitet som grunnlag for enkeltvedtak om
spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning eller for iverksetting av tiltak innenfor rammen
av tilpasset opplæring. Behovene for kompetanseutvikling i PP-tjenesten er store, ettersom det
spesialpedagogiske feltet er i stadig utvikling. I henhold til kvalitetskriteriene for PP-tjenesten
skal tjenesten i et samarbeid med skoleeier og barnehageeier utvikle en felles forståelse for og
utarbeide felles rutinger for tjenestetilbudet til barn og unge i kommunen.
6.1.2
Kort om historien
PP-tjenesten har en lang historie med interkommunalt samarbeid med ulik organisering. En
har vært organisert med et interkommunalt styre og som en tjeneste i Namsos kommune med
salg av fullverdige tjenester til Fosnes, Overhalla, Namdalseid og Flatanger. I landet for øvrig
er det og ulike måter å organisere tjenesten på. Den kan være organisert som en selvstendig
enhet eller del av en større virksomhet med flere hjelpetjenester. Den kan også være
kommunal eller interkommunal, delt på kommunalt og fylkeskommunalt nivå eller
aldersgjennomgående (kommunal og fylkeskommunal sammenslått). De siste årene før
overgangen til MNS var PP-tjenesten organisert som en tjeneste i Namsos kommune som
solgte en fullverdig tjenester til kommunene Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes.
Dette var regulert i samarbeidsavtaler og leveringsavtaler. Leveranseavtalen regulerte
organisering, juridisk ansvar og økonomiske forhold.
6.1.3
Gjeldende planverk
Målsettinger i handlingsplanen revideres årlig i samarbeid med Faglig Råd.
6.1.4
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
PP-tjenesten samarbeider med avdelinger for oppvekst i kommunene gjennom Faglig råd. Det
er nødvendig for PPT å være forankret i oppvekstsektoren for å kunne ivareta sine oppgaver i
forhold til lovverk og kvalitetskriterier for tjenesten. Årsmelding, budsjett og
virksomhetsplaner behandles i Faglig Råd før det behandles i samkommunen/kommunene.
PP-tjenesten rapporterer årlig til Fylkeskommunen v/Olav Duun gjennom evaluering av
måldokumentet. Økonomirapportering gjøres årlig i budsjettbehandling og i tertialrapporter.
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6.1.5
Vertskommuneavtaler med andre kommuner.
Tjenesten har en vertskommuneavtale med Flatanger kommune, og med Nord Trøndelag
Fylkeskommune.
6.1.6
Bemanning og ressurser
MNS PPT har i 2017 et netto budsjett på ca. 9,3 mill. kr. Av dette er lønnsbudsjettet på ca. 7,5
mill. kr. og 1,8 mill. kr. er knyttet til driftskostnader. PP-tjenesten har et stillingsbudsjett på
11,9 stilling, hvorav 9,9 er fagstillinger, en sekretær og en leder. 7,5 av fagstillingene er
knyttet til skole, 1,4 til barnehager og 1,0 til Olav Duun og Spillumheimen
Barneverninstitusjon. Fordeling av fagstillinger er beregnet slik;
Kommune
Namsos kommune
Overhalla
Namdalseid
Flatanger
Fosnes
Sum
Førskole
Olav Duun
Sum

stilling skole
4,29
1,54
0,71
0,59
0,37
7,50
1,40
1,00
9,90

6.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
6.2.1
Personell
Alle ansatte ved PPT var ved overgangen til MNS ansatt i Namsos Kommune. Fordeling av
ansvar for personale ved overtakelse av vertskommuneavtaler vil være 2,26 for Overhalla og
9,64 for Nye Namsos. Uten videreføring av vertskommuneavtaler vil ansvar for Overhalla
være 2,6 stilling og Nye Namsos 9,3 stilling.
Konsekvensen for tjenesten om en deler den inn i flere mindre tjenester er at selv den største
tjenesten vil være en relativt liten tjeneste. De minste tjenestene vil det kunne stilles spørsmål
ved om de kan tilfredsstille kravene til å være en egen tjeneste med de kriterier som er
beskrevet i loven. Det vil medføre at det vil være et behov for opprettelse av flere stillinger.
PPT MNS er, i likhet med alle tjenester i landet organisert på en måte som må ivareta både
geografiske hensyn, hensyn til kompetanse og aldersspesifikke tilbud. Når det gjelder
geografiske hensyn kan nærheten bli bedre ivaretatt i en kommunal tjeneste, men
kompetansekravene er så vidt omfattende at få personer ikke kan dekke dette behovet. Både
aldersspesifikke krav – fra små barn til voksne og kravet om ulik og omfattende
fagkompetanse tilsier at tjenesten må være av en viss størrelse. Slik vi ser det er tjenesten i
dag av en størrelse som er nødvendig for å innfri kravene. Dette for å kunne tilfredsstille
behov både innen førskoleområdet, grunnskolen, videregående og for voksne. I tillegg er det
barn, elever og voksne som har sammensatte vansker, fagvansker eller vansker knyttet til
læringsmiljø som må møtes med ulik tilnærming. Å møte flerspråklige barn, elever og voksne
sine behov i opplæringssituasjonen er og et eget kompetanseområde, og her trenger tjenesten
også nå både kompetanseheving og øking i ressurser. Om en PP–tjeneste blir på under tre
personer vil en kunne stille spørsmål ved om det kan være en tjeneste som tilfredsstiller
lovens krav.

side 35

6.2.2
Avtaler med eksterne parter
Om tjenesten organiseres i Nye Namsos kommune anbefales å videreføre avtaler med
Overhalla, Flatanger kommune og Fylkeskommunen. Statped som er den statlige tjenesten
som tilbyr spesialistkompetanse i forhold til mange av våre brukere anbefales det og å
videreføre avtaler med.
6.2.3
Tilbudet til brukerne
Det som av betydning for tilbudet er størrelsen på fagmiljøet og at en har en tjeneste som er
faglig uavhengig og med høy integritet og god kompetanse.

6.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
Det er lovpålagt at alle kommuner og Fylkeskommuner skal ha en Pedagogisk psykologisk
tjeneste, men en kan organisere tjenesten i samarbeid med kommuner og Fylkeskommuner.
De alternative muligheten for fremtidig organisering er noe avhengig av hvordan Trøndelag
Fylkeskommune velger å organisere sin PP-tjeneste for videregående skole og
barneverninstitusjoner. Det pågår her en behandling av om hvorvidt en ønsker å være
organisert i en Fylkeskommunal enhet i hele Fylket eller om en vil ha ulike måter å organisere
på innad i Trøndelag Fylke. Det betyr da at en også i fremtiden kan organiseres som en
gjennomgående enhet. Det er ennå ikke tatt endelig stilling til organisering. Fagenhet for
videregående opplæring i Sør Trøndelag vil i et samarbeid med en arbeidsgruppe og
Ledernettverk for PPT i Sør og Nord –Trøndelag arbeide frem at forslag til fremtidig
organisering. Når det gjelder det kommunale samarbeidet er det en mulighet at en organiserer
PPT som en tjeneste i en kommune og at de øvrige kommunen kjøper fullverdige tjenester.
Dette er den samme organisering som en hadde frem til januar 2014. En slik ordning krever
ikke myndighetsoverføring. Flatanger kommune har signalisert at de er interessert i en slik
løsning. Dette vil da være en organisering etter kommunelovens §28-1 b.

6.4 Oppsummering og gruppens anbefalinger.
Arbeidsgruppen ser at det kan være flere samarbeidsmodeller tjenesten kan organiseres etter.
Både etter et § 27 samarbeid og et administrativt vertskommunesamarbeid. Arbeidsgruppen
anbefaler et samarbeid etter kommunelovens § 28-1 b, hvor Nye Namsos er vertskommune.
Arbeidsgruppen anbefaler også at det samarbeides mellom oppvekstledere i eventuelle
deltakerkommuner i et Faglig Råd. Tidligere formulering som sier at; «Dersom et flertall av
fagrådets medlemmer ber om det skal handlingsplaner bringes inn for deltakerkommunene til
behandling i de respektive kommunestyrene», ønskes videreført.
Behovet for et samarbeid i vår tjeneste er særlig begrunnet i at det er nødvendig for en tjeneste
som har så vidt omfattende krav til kompetanse at en har et fagmiljø som er robust og kan
ivareta kompetansekrav innen de områdene loven tillegger tjenesten å gi til innbyggerne. I
tillegg har en samdriftsfordeler ved at en har felles leder og sekretær som betjener hele
virksomheten. Det er derfor ikke noen stor administrasjon i tjenesten.
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7 Arbeidsgruppe miljø og landbruk
7.1 Om samarbeidet
7.1.1
Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
Samarbeidet om felles landbrukskontor er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom
Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla kommune. Gjeldende avtale trådte i kraft
01.01.2014. I følge avtalen er følgende lovverk ansvarsoverført fra kommunene til
samkommunen.












lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt
lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk
lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet
lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord
lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk
lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten
lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom
lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting
lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjon

I tillegg forvaltes en del lover og forskrifter som er direkte delegert fra statsforvaltningen.
Dette gjelder blant annet vedtak i areal/kartsaker og forvaltning av økonomiske virkemidler i
landbruket. Dette er likt i landbruksforvaltningen i andre kommuner. Det er i stor grad statlige
føringer for hvordan lovverket skal praktiseres og hvordan forvaltningsoppgavene skal
utføres. Fylkesmannen er både faglig overordnet og ankeinstans på en stor del av
forvaltningsoppgavene. Innen lovverket som er ansvarsoverført fra kommunene til MNS er
avgjørelsesmyndighet delegert slik at det fattes administrative vedtak i kurante saker. En del
av disse sakene er gjort kurant ved at det er fattet vedtak om lokale retningslinjer som utdyper
lovverket. I andre saker er det fattet vedtak i MNS som blir førende, og som danner
grunnlaget for administrative vedtak i tillegg til lover og forskrifter. For en del av lovverket er
det lokale forskrifter som dels er vedtatt av kommunene og dels av Fylkesmannen og ulike
departementer.
7.1.2
Kort om historien
Overhalla, Namsos, Fosnes og Namdalseid kommune har hatt felles landbruksforvaltning
siden 2004. I det første samarbeidet var det en forsøksordning der det ble etablert et eget styre
for miljø og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal. Vedtaksmyndighet på lovverk ble
delegert fra kommunene til styret. Etablering av samkommunen medførte formelt sett en
vesentlig forandring i og med at aktuelt lovverk ble ansvarsoverført fra kommunene til Midtre
Namdal Samkommune. Ved oppstarten av samarbeidet var det en god del skepsis, både fra
ansatte, en del politikere og en stor del av brukerne. Skepsisen ble raskt borte. Gjennom
evalueringer har MNS miljø og landbruk fått svært gode tilbakemeldinger på tjenesten fra
både brukere, ansatte og politikere, og også fra regionale offentlige og private aktører.
7.1.3
Gjeldende planverk
Etter etablering av felles landbruksforvaltning og overføring av lovverk fra kommunene til
samkommunen ble det etablert felles politikk, planverk og prioriteringer for de fire
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kommunene i samkommunen. Strategisk plan for landbruks- og naturforvaltningen i MNS
2015 – 2019 er det førende planverket for MNS miljø og landbruk. Planen omfatter først og
fremst utviklingsarbeidet i MNS miljø og landbruk, men gir også styringssignaler til arbeidet
knyttet til forvaltning av ulike lovverk og tilskuddsforvaltning. En felles landbrukspolitikk for
de 4 kommunene oppfattes av forvaltningen som viktig for å kunne framstå entydig både i
forvaltning og utvikling.
Visjon for landbruks- og naturforvaltningen er «Næring og trivsel på naturens premisser».
Hovedmålet med strategisk plan er å bidra til en positiv utvikling i landbruket i Midtre
Namdal.
Mål for planperioden:
1. Bidra til å utnytte ressursene på gården.
2. Satse på kompetanseutvikling i landbruket.
3. Satse på klima og miljø.
4. Videreutvikle landbrukets positive omdømme.
5. Sikre rammevilkårene for landbruket i Midtre Namdal.
Med utgangspunkt i den strategiske planen utarbeides det årlige arbeidsplaner i samarbeid
med landbruksforum og komite for næring, landbruk og miljø.
7.1.4
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
Det er forholdsvis tett kontakt med politisk nivå om utviklingsaktiviteter. Dette gjelder
spesielt ordførerne og komite for næring, landbruk og miljø. Det er ellers mye samhandling
med plan og byggesak i eierkommunene, både på enkeltsaker og om kommunale planer. Det
rapporteres hovedsakelig gjennom Samkommunens samledokumenter i årsberetning,
årsregnskap og tertialrapporter. MNS miljø og landbruk gir tilbud om årlig temamøte
landbruk til kommunestyrene. Det har også vært temamøter i samkommunestyret. MNS miljø
og landbruk er det fagfeltet som har hatt flest saker til behandling i samkommunestyret. I
perioden juni 2016 til mai 2017 har det vært 17 saker fra miljø og landbruk til behandling i
samkommunestyret, og 18 saker er referert til samkommunestyret etter behandling i
hasteutvalget.
7.1.5
Vertskommuneavtaler med andre kommuner.
Det er ingen vertskommuneavtaler for fagområdet miljø og landbruk. MNS miljø og landbruk
selger imidlertid tjenester til noen nabokommuner innenfor kartarbeid og SMIL, spesielle
miljøtiltak i landbruket etter behov. Det er samarbeid mellom alle kommunene i Namdalen
om skogpådriverprosjekt.
7.1.6
Bemanning og ressurser
I MNS miljø og landbruk er det 9 årsverk. Per i dag er det 9 ansatte. En ansatt arbeider i 80%
stilling, resten er heltidsstillinger. Det leies inn 20% stilling fra administrasjonen i MNS.
Netto budsjett for MNS miljø og landbruk er på ca. 6,9 mill. kr. i 2017. Av dette er ca. 5,7
mill. kr. knyttet til lønn, og 1,2 mill. kr. er netto driftskostnader. Det er en del kostnader og
inntekter som føres mot viltfond og statlig finansierte prosjekter. Dette kommer i tillegg.

7.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
I intensjonsavtale for kommunene Namdalseid, Fosnes og Namsos angående Nye Namsos
kommune er det skrevet følgende om interkommunale tjenester;
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Den nye kommunen skal levere tjenester til sine innbyggere selv. Når det er nødvendig eller
hensiktsmessig, kan oppgaver løses sammen med naboer som interkommunale tjenester. Den
nye kommunen skal tilby sine nabokommuner vertskommunetjenester når det er naturlig og
hensiktsmessig.
Videre er det lagt følgende føringer til fellesnemda for plassering av stedsuavhengige
tjenester;
Landbruk og naturforvaltning lokaliseres til Namdalseid. En samlet nærings- og
samfunnsutviklingsavdeling som omfatter dagens avdelinger for miljø og landbruk og
utvikling utredes.
Ut fra dette tolker vi det slik at miljø og landbruk enten skal splittes opp ved avvikling av
samkommunen, eller evt. at Nye Namsos kommune kan selge tjenester til Overhalla og evt.
andre kommuner gjennom en vertskommuneløsning.
7.2.1
Personell
I MNS miljø og landbruk er det 9 ansatte. Av disse har 3 personer Namdalseid som
arbeidssted, og 6 har Overhalla som arbeidssted. Hvis samkommunen avvikles uten
videreføring av samarbeid mellom kommunene skal ansatte fordeles på kommunene. Ut fra
fordelingsnøkkelen for kostnadsdeling i 2016 medfører dette at Overhalla har ansvar for 3,3
stilling og nye Namsos har ansvar for 5,7 stilling.
Ved opprettelsen av samarbeidsordningen ble det tatt ut en effektiviseringsgevinst på ca. 2
årsverk, og i tillegg ble det satt høyrere ambisjoner for blant annet utviklingsarbeid enn det
tidligere hadde vært i kommunene. Dette var mulig som følge av spesialisering på
arbeidsoppgaver og ved at en del saker som ble behandlet i 4 kommuner nå blir behandlet i 1
kommune. Oppgaver som for eksempel forvaltning av økonomiske ordninger, kartarbeid,
hydrotekniske tiltak, SMIL, veier i skogbruket, deler av miljøforvaltning og
jordlovsbehandling, samt ledelse er eksempler på områder som er blitt spesialisert i
samkommunen. Hvis nåværende kapasitet og kompetanse skal fordeles på 2 kommuner blir
det en del arbeidsoppgaver som skal gjøres parallelt i kommunene, og kommunene må ha ny
kompetanse på en del områder. Begge kommunene må ha kompetanse både innen miljø, skog
og utmark og jordbruk. Det antas det at det er behov for mellom 1 og 2 nye årsverk for at
begge kommunene skal opprettholde tilsvarende ambisjoner på kompetanse, kvalitet og
kapasitet som samkommunen har i dag. Ut fra dagens kostnadsfordeling er det først og fremst
i Overhalla kommune det må forventes at det må ansettes mer personell enn det kommunen
har ansvar for i det felles landbrukskontoret.

MNS miljø og landbruk
Nye Namsos
Overhalla

Ansatte
9
6
4,5

Driftskostnad
1,2
Dagens organisering
0,8
Anslått behov
0,6
Anslått behov

De som var ansatt ved opprettelsen av samkommunen i 2014 har anledning til å kreve
ansettelsesforhold i den kommunen de var ansatt i ved opprettelsen av samarbeidet. Dette
gjelder 4 ansatte, 2 i Overhalla og 2 i Nye Namsos. Den direkte følgen for personell ved
avvikling av samkommunen er at noen må skifte arbeidssted fra Overhalla til Namdalseid, og
at noen får ny arbeidsgiver.
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7.2.2
Avtaler med eksterne parter
Det er avtale om leie av lokaler hos Norsk Landbruksrådgiving, NLR i Overhalla. I følge
avtalen har NLR 12 måneders oppsigelse til huseier, og den binder også opp MNS. På
Namdalseid leier MNS miljø og landbruk kontorer av Namdalseid kommune. I henhold til
avtalen med Namdalseid kommune er det gjensidig oppsigelsestid på 6 mnd.
7.2.3
Tilbudet til brukerne.
1. Konsekvenser hvis nye Namsos og Overhalla skal ha hver sin landbruksforvaltning
a. Felles landbrukskontor har gjort det mulig med både spesialisering og overlapping av
arbeidsoppgaver. Splitting i to vil gi mindre anledning til spesialisering på
arbeidsoppgaver og dermed på sikt dårligere kompetanse på mange felt for begge
kommunene.
b. Hvis landbruksforvaltningene går videre med samme total bemanning får begge
forvaltningene dårligere samlet kapasitet på grunn av dobbeltarbeid og mindre
mulighet for spesialisering. Det gir dårligere muligheter for å ivareta arbeidsoppgaver
ved ferie og fravær, og mindre mulighet for å arbeide med utviklingsoppgaver.
c. Det er et nært samarbeid med aktører i landbrukets fagsenter i Overhalla, og dette er
bra både for forvaltningen, for gårdbrukerne og for de andre aktørene i landbrukets
fagsenter. Hvis MNS miljø og landbruk blir delt i 2 og nye Namsos kun har kontor på
Namdalseid vil nye Namsos miste effektene av denne samlokaliseringen, og det
samlede landbruksmiljøet i landbrukets fagsenter bli mindre.
d. Ved en oppsplitting er det mulig å etablere tettere kobling til teknisk, plan og utvikling
som en del av en nærings- og samfunnsutviklingsetat i kommunene. Dette kan gi bedre
samordning av samfunnsutvikling og arealforvaltning i kommunene.
2. Hvis nye Namsos og Overhalla skal ha felles landbruksforvaltning videre.
a. Får opprettholdt kompetanse og kapasitet forutsatt samme bemanning.
b. Hvis det blir etablert vertskommunesamarbeid kan det også tilbys deltakelse fra flere
kommuner, for eksempel Grong, Høylandet, Flatanger, Osen.
c. Det må etableres gode rutiner i et vertskommunesamarbeid og avklares hvor mye
kommunene ønsker å delegere administrativt til vertskommunen eller til en felles
folkevalgt nemd. Det må opprettes leveranseavtaler med rapporteringspunkt og faglig
styringssignaler.
7.2.4
Andre konsekvenser
Norsk landbruksrådgiving (NLR) er slått sammen til NLR Trøndelag, og er i endring. Dette
har ført til at bemanningen på rådgiversiden er redusert fra 7 til 3 i Namdalen de senere årene.
Landbruket i Namdalen har behov for et kraftsentrum på rådgiversiden, og en samlet
kommunal landbruksforvaltning er en viktig brikke i dette. For å kunne opprettholde et sterkt
landbruksfaglig rådgiverapparat i Namdalen hadde det vært bedre at kommunene arbeidet for
å samle enda mer krefter i et namdalsk landbrukssenter enn at kommunene splitter opp sitt
forvaltningsapparat. Et samlet landbrukskontor med kapasitet og kompetanse er en viktig
aktør for å kunne arbeide med samlokalisering med andre aktører som har rådgivere for
primærnæringen. For videre utvikling av landbruksnæringa i Namdalen er det viktigere å få
samlokalisering i et sterkt namdalsk landbrukssenter enn hvor landbrukskontoret skal være og
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hvem som evt. skal være vertskommune. Andre aktører som er ønsket i en evt.
samlokalisering er Tine, Nord, NLR, Namdal landbrukstjenester, Allskog, SB skog,
Skogselskapet, mattilsyn, SNO mv.

7.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
Det er en del kommuner rundt om i landet som samarbeider om landbrukskontor. Et videre
samarbeid på fagfeltet kan i henhold til kommuneloven enten organiseres som et
administrativt vertskommunesamarbeid eller et vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd.
7.3.1
Administrativt vertskommunesamarbeid:
De fleste kommuner som har felles landbrukskontor har valgt modellen med administrativt
vertskommunesamarbeid, slik det er hjemlet i kommunelovens § 28-1 b.
Kommunestyrene delegerer vedtaksmyndighet i kurante saker og saker uten prinsipiell
betydning til rådmannen i sin kommune, som delegerer videre til rådmannen i
vertskommunen som har administrativt ansvar for felles landbrukskontor. Landbrukssjefen får
delegert myndighet fra rådmannen i vertskommunen. Saker som skal behandles politisk
behandles i den kommunen saken gjelder. Hvis det skal vedtas felles retningslinjer for
administrativ behandling må disse vedtas likelydende i alle deltakerkommunene.
Noen samarbeid har et administrativt styre for kontoret, som behandler årsmelding, regnskap,
budsjett, tertialrapporter og andre saker som angår driften og samarbeidet, før det legges fram
til politisk behandling i kommunene. Det er ikke noe felles politisk organ for et administrativt
vertskommunesamarbeid.
7.3.2
Vertskommunesamarbeid med felles nemnd:
Noen kommuner har organisert felles landbrukskontor som vertskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemd, slik det er hjemlet i kommunelovens § 28-1. c. Eksempel på dette er
landbrukskontoret for Bjugn og Ørland kommuner. De har felles landbrukskontor med Ørland
som vertskommune. Videre har de landbruksnemd med 4 representanter fra hver av
kommunene. Nemda er formelt plassert som et utvalg i vertskommunen.
7.3.3
Vurdering av alternativer:
Uansett valg av modell kan en stor del av sakene behandles administrativt slik det blir gjort i
dag. Dette forutsetter at det er vedtatt klare felles retningslinjer for viktige saksområder, slik
at en har avklarte føringer på saker som ellers oppfattes som prinsipielle. Samarbeidet om
felles landbrukskontor i Midtre Namdal har vist at det uansett blir en god del saker hvor det er
ønskelig eller lovpålagt med politisk behandling. Dette gjelder både høringer, motorferdsel,
enkelte jordlovssaker mv. I følge kommuneloven kan også saker av prinsipiell betydning
delegeres til felles nemd. Det betyr at de fleste sakene som nå blir behandlet av
samkommunestyret vil kunne behandles av en felles landbruksnemd hvis kommunestyrene
ønsker å delegere myndighet til å treffe vedtak i saker av prinsipiell betydning. De fleste saker
innen motorferdsel kan også delegeres. Saker av overordnet betydning slik som strategiske
virksomhetsplaner, lokale forskrifter, budsjett, regnskap og årsmeldinger må behandles i
samarbeidskommunene. Både for administrasjonen og for politikerne kan det i mange tilfeller
være ønskelig med politisk behandling for en del saker. Dette både sikrer at administrasjonen
fatter vedtak som er i tråd med politikernes ønsker og det bidrar til et politisk fokus på
fagområdet. Dette er mulig både med felles nemnd og med administrativt
vertskommunesamarbeid. Ved administrativt vertskommunesamarbeid er den største ulempen
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for administrasjonen at det må skrives en del saker til flere forskjellige samarbeidskommuner,
av og til også for samme sak. Det er større mulighet for at de enkelte kommunene utvikler
hver sin landbrukspolitikk, noe som kan være vanskelig å kommunisere til brukere av
tjenestene. Den største fordelen er at dette gir politisk involvering av langt flere politikere enn
modellen med felles nemnd. Ved vertskommunesamarbeid med felles nemd er den største
ulempen at det blir et fåtall politikere fra hver kommune som styrer landbrukspolitikken. Den
største fordelen for samarbeidet er at det er enklere administrasjon av ordningen som
muliggjør mer effektiv drift, og at det i større grad blir en felles lokal landbrukspolitikk.
Landbruksforum i Midtre Namdal Samkommune har uttalt seg til saken. Hovedpunktet i
uttalelsen er at de ønsker en videreføring av dagens landbrukskontor etter avvikling av
samkommunen. Uttalelsen følger vedlagt.

7.4 Oppsummering og gruppens anbefalinger.
1. Dagens organisering med felles landbrukskontor for 4 kommuner fungerer godt og gir god
kompetanse og kapasitet til beste for utvikling av landbruket i området. Med dagens
kompetanse og kapasitet er felles landbrukskontor også en viktig del av landbrukets
fagsenter som bidrar med viktig kompetanse for utvikling av landbruket i Namdalen. Ut
fra dette anbefales det at samarbeidet videreføres i en vertskommuneløsning etter
avvikling av samkommunen.
2. Både administrativt vertskommunesamarbeid og vertskommunesamarbeid med felles
folkevalgt nemnd vil kunne fungere bra for ordningen.
3. Gruppen anbefaler at det opprettes vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd
ut fra at det er ønskelig at det sikres i størst mulig grad en felles politikk, prioriteringer og
retningslinjer for behandling av sakene.
4. Gruppen mener det også bør åpnes for at flere kommuner kan delta i ordningen hvis de
ønsker det, og at det arbeides for å få samlokalisert rådgiverkompetanse fra andre aktører
sammen med felles landbruksforvaltning etter samme modell som dagens landbrukets
fagsenter.

8 Arbeidsgruppe utvikling
8.1 Om samarbeidet
8.1.1
Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
Samarbeidet om felles utviklingsavdeling er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom
Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla kommune. Gjeldene avtale trådte i kraft
01.01.2014. Grunnen til at det ble etablert en felles utviklingsavdeling for Midtre Namdal er
at vi har en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
8.1.2




Kort om historien

Kommunene Namsos, Fosnes, Overhalla og Namdalseid etablerte Utviklingskontoret
01.10.2004 etter en grundig prosess blant de ansatte og i Regionrådet i Midtre Namdal.
Organiseringen var ikke en del av en forsøksordning fordi virksomheten ikke forvalter et
lovverk som krever behandling i de respektive kommunestyrer. Virksomheten var
organisert med et eget styre etter § 27.
Formålet med ordningen er å løse lokale og regionale kommunale oppgaver med
næringsutvikling og samfunnsutvikling. Fra 2009 ble det igangsatt en forsøksordning der
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virksomheten ble innlemmet i Midtre Namdal samkommune og virksomheten endret navn
til MNS Utvikling.
MNS Utvikling er næringsavdelingen til Namsos, Fosnes, Namdalseid og Overhalla. Vi er
diskusjonspartner og bidrar med veiledning, forretningsutvikling og rådgivning i
forbindelse med etablering av bedrift eller i utvikling av eksisterende bedrift. I tillegg er vi
kommunenes verktøy i næringslivsøyemed. Vi forvalter også Regionalt næringsfond for
Midtre Namdal. Vi jobber også med ulike prosjekter innen næringsutvikling,
bedriftsutvikling og infrastruktur.

8.1.3
Gjeldende planverk
Utviklingsplan for MNS 2015 – 2019 er et planverktøy for MNS Utvikling, men er også et
redskap for alle aktører som jobber med regional utvikling. Samarbeidet med andre parter
utgjør en strategisk allianse, og aktørenes virkemiddelbruk og utviklingsarbeid understøtter en
samlet utviklingspolitikk for regionen. Visjon for Utviklingsplan for Midtre Namdal 2016 –
2020 er «Midtre Namdal – attraktiv og vekstkraftig». Hovedmålet er at det innen 2020 skal
skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å: styrke konkurransekraft og vekst i
etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer.
Satsningsområdene i Utviklingsplanen er:
 Klynge og nettverksutvikling
 Entreprenørskap og utviklingskraft
 Rekruttering og kompetanseheving
 Infrastruktur
 En attraktiv region for innbyggerne, tilflyttere og turister
Oppfølging av tiltakene i Utviklingsplanen skjer fortløpende i tillegg til møter annenhver
måned der samarbeidspartnerne som utgjør den strategiske alliansen gjennomgår status.
8.1.4
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
Det er utstrakt kontakt med politisk og administrativt nivå i forhold til oppgaver som til
enhver tid skal utføres. Kontakt med ordfører skjer hyppig og det er løpende dialog med
rådmennene i enkeltsaker og i form av orienteringer og dialogmøter. Komiteen benyttes i stor
grad i forbindelse med planarbeid og endringer av gjeldende praksis samt som
diskusjonspartner. Det rapporteres til Samkommunestyret gjennom årsberetning, årsregnskap
og tertialrapporter, men det blir også orientert om arbeidet som utføres samt forvaltningen av
det regionale næringsfondet. I og med at det er delegert myndighet og virksomheten i mindre
grad er et forvaltningsorgan, blir det færre saker til behandling i Samkommunestyret enn
andre virksomheter. Den enkelte kommune benytter seg av saksbehandlingsressursene til
enhver tid.
8.1.5
Vertskommuneavtaler med andre kommuner
Det er for tiden ingen vertskommuneavtaler for fagområdet Utvikling. Det er samarbeidet om
Heimkjær for hele Namdalen der MNS Utvikling har hatt arbeidsgiveransvar og deltakelse i
arbeidsgruppen.
8.1.6
Bemanning og ressurser
Ved MNS Utvikling er det i dag 3,4 årsverk i faste stillinger i tillegg til ett årsverk som
prosjektstilling fram til 2020 fordelt på 5 ansatte. Virksomheten deler sekretærressurs med
administrasjonen. Netto budsjett for MNS Utvikling er på 3.2 mill. kr i 2017.
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8.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
8.2.1
Personell
Ved MNS Utvikling er det 3,4 årsverk i faste stillinger i tillegg til ett årsverk som
prosjektstilling fram til 2020 fordelt på 5 ansatte. Hvis samkommunen avvikles uten en
videreføring av samarbeid mellom kommunene skal ansatte fordeles på kommunene. Ut fra
fordelingsnøkkelen for kostnadsdeling medfører dette at Overhalla kommune har ansvar for
en 75 % stilling som medfører at avdelingen blir splittet. Dette gir redusert kapasitet,
robusthet, kompetanse, økonomisk ressurs og ny organisasjonsstruktur med usikkerhet knyttet
til jobbsituasjon.
Ulemper:
 Avdelingen mister en ressurs til Overhalla kommune
 Begge kommunene mister kompetanse, erfaring, nettverk og kapasitet.
 Begge kommunene blir mindre robuste med færre ansatte.
 Får ikke utnyttet stordriftsfordelene.
Fordeler:
 Overhalla kommune får tilgang på sin andel av regionalt næringsfond.
 Står fritt til å formulere sin egen næringspolitikk.
 Mindre avstand mellom kommuneledelsen og næringsansvarlig.
8.2.2
Avtaler med eksterne parter
MNS Utvikling har en avtale om leie av lokaler med administrasjonen og oppsigelsestiden er
1 år. MNS Utvikling har de senere årene solgt tjenester i form av daglig ledelse til Visit
Namdalen SA. Vi har tidligere leid ut en medarbeider til Høylandet kommune, som
Næringsansvarlig.
8.2.3
Tilbudet til brukerne
Konsekvenser ved deling av virksomheten i to:
Mindre spesialisering av arbeidsoppgaver og dermed på sikt dårligere kompetanse i forhold til
fagområdet for begge kommunene. En viktig årsak til at kommunene valgte å etablere en
felles utviklingsavdeling var å oppnå et bedre fagmiljø til nytte for næringslivet i regionen og
kommunene, samt utnytte tilgjengelige ressurser bedre ved felles ledelse. Ved å ha en offensiv
og kompetent utviklingsavdeling har behovet for å måtte kjøpe konsulenttjenester for å løse
oppgaver vært minimal. Det sier seg selv at en person ikke kan inneha bred nok kompetanse
innen alle fagområder til enhver tid.
8.2.4
Ressursbehov for å klare oppgavene:
Nye Namsos kommune:
Konsekvenser ved å opprettholde en felles utviklingsavdeling:
 Det må etableres gode rutiner i et vertskommunesamarbeid (etter kap. 5 § 28-1) og
avklares hvor mye kommunene ønsker å delegere administrativt til vertskommunen.
 Får opprettholdt kompetanse og kapasitet forutsatt samme bemanning.
 Et etablert vertskommunesamarbeid muliggjør tilbud til flere kommuner om å delta i et
vertskommunesamarbeid (Grong, Høylandet, Flatanger, Osen).
 Rasjonelt og effektiv bruk av personell med felles ledelse, for eksempel ved
møtedeltagelser der en person drar på vegne av avdelingen.
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Fordeler med vertskommunesamarbeid:
 Inntjeningsmulighet ved salg av tjenester
 Utviklingsmuligheter (større geografisk arbeidsområde og flere oppgaver)
 En mer robust enhet.
Ulemper med å fortsette samarbeidet i en vertskommuneavtale:
 Uforutsigbarhet i arbeidsoppgaver og økonomi da avtaler gjelder for en periode og kan
sies opp.
Overhalla kommune:
Om kommunen mener det er viktig å ha fagpersonell med god kunnskap om næringsliv og
kunne opptre som en profesjonell medspiller for næringslivet i kommunen, trengs det
minimum en person på administrativt plan for å kunne tilby dette. Dersom tilbudet med
kommunale næringsfond opprettholdes, krever dette ressurser i administrasjonen i tillegg til
nevnte fagperson. Å sette ut administrasjonen av et kommunalt næringsfond til næringslivet
vil medføre habilitetsutfordringer og anbefales ikke. Et budsjett på 1,5-2 mill. kroner vil være
nærliggende å anslå. Da er lønn, drift av kontor, reiser etc. tatt med.
I dag bidrar Overhalla kommune med 720.000 kr til MNS Utvikling der avdelingen er
bemannet med 4 rådgivere med kompetanse innen de fleste fagområder samt en ressurs som
ivaretar fondsadministrasjon.

8.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
8.3.1
Målsetninger for MNS Utvikling
Målet for MNS Utvikling og sannsynligvis alle avdelingens interessenter og
samarbeidspartnere er:
 Økt sysselsetting gjennom vekst og utvikling i næringslivet
 Gjennomføring av aktiviteter som tilstreber å være i forkant med «det grønne skiftet» og
«det digitale skiftet»
 Dyktig på samhandling og koordinering i fellesprosjekter
 Offensive, kompetente, mulighetsorienterte og positive ansatte
 En avdeling med innovasjons – og entreprenørskapstankegang
 Ryddig og effektiv forvaltning av / kommunalt/regionalt næringsfond
8.3.2
MNS Utviklings fokusområder nå og i Nye Namsos:
a) Økt innovasjons – og entreprenørskapsfokus
Bistå store som små bedrifter med å skape nyskapning gjennom forretningsmodellering
Ha økt fokus på forsknings- og utviklingsprosjekter til bedrifter dette er aktuelt for.
b) «Det teknologiske skiftet»
Vi skal ha fokus på dette og gjerne delta i / initiere til prosjekter med våre
samarbeidspartnere, kunder og andre kompetansemiljø, slik at vår region er frempå når det
gjelder nye løsninger for innbyggere, næringsliv og kommunen selv.
c) «Det grønne skiftet»
Vi skal ha fokus på dette og gjerne delta i / initiere til prosjekter med våre
samarbeidspartnere, kunder og andre kompetansemiljø, slik at vår region er frempå når det
gjelder nye og mer klimavennlige løsninger for innbyggere, næringsliv og kommunen selv.
d) Synlighet og tilgjengelighet
 Mediestrategi
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 Bedriftsmøter og samhandlingsprosjekter med våre samarbeidspartnere
e) Se på muligheter for å hente flere offentlige arbeidsplasser til kommunen.
f) Kompetanseheving for å gjennomføre pkt. 1, 2 og 3
Vi må stadig holde oss oppdatert og tilegne oss mer kompetanse på disse områdene slik at vi
best mulig kan veilede bedriftene fremover. For at næringslivet i regionen skal være
konkurransedyktige på sikt, blir de nødt til å forholde seg til ny teknologi, miljøkrav og nye
måter å innovere på i forretningsmodellen. Vi ser for oss egen kompetanseheving, samarbeid
med eksperter på området eller rekruttere medarbeidere med denne spesialkompetansen.
 Innhente mer kunnskap og erfaringer fra andre regioner i inn – og utland
 Kurs og utdanning for ansatte
 Engasjere nye prosjektmedarbeidere
8.3.3
Konsekvenser ved fortsatt samarbeid:
Ulemper:
 Kommunene får ikke råderett over sin andel av regionalt næringsfond.
 Kommunene må forholde seg til felles Utviklingsplan.
 Kommunene må forholde seg til den andres særinteresser.
 Større avstand mellom kommuneledelse og næringsansvarlig.
Fordeler:
 Alle ressursene er under felles ledelse.
 Opprettholder kompetanse, erfaring, nettverk og kapasitet.
 Begge kommunene blir mere robuste med flere ansatte.
 Bedre utnyttelse av stordriftsfordelene.
 Opprettholder det gode og målrettede arbeidet som er etablert, gjennom felles
utviklingsplan og målsettinger.

8.4 Oppsummering og gruppens anbefalinger
Kort oppsummering:
Dagens organisering med felles utviklingsavdeling for 4 kommuner fungerer godt og bidrar
med kompetanse og kapasitet til beste for utvikling av næringslivet i regionen. Gjennom
utviklingsavdelingen med felles ledelse har kommunene hatt stordriftsfordeler. Med dagens
kompetanse og kapasitet er utviklingsavdelingen en viktig del av utviklingsmiljøene i
Namdalen. I dette dokumentet er det vurdert fordeler og ulemper i forhold til 2 scenarier:
1)
Avvikling av samarbeidet
2)
Vertskommunesamarbeid med en eller flere kommuner.
Ut i fra dette anbefales følgende:
 Med en ambisiøs målsetting i Utviklingsplanen om 1000 flere arbeidsplasser innen 2020,
må dagens bemanning og ressurser styrkes. Vi anbefaler derfor at gjeldende
Utviklingsplan videreføres.
 Det anbefales at samarbeidet videreføres i en vertskommuneløsning etter avvikling av
samkommunen.
 Det anbefales at det opprettes vertskommunesamarbeid. Dette fordi det er ønskelig å sikre
en felles politikk, prioriteringer og retningslinjer for behandling av saker ved kontoret.
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Dersom Overhalla kommune (og ev andre) velger å kjøpe tjenester innen fagfeltet av Nye
Namsos kommune, bør ¾ årsverk videreføres i Nye Namsos kommune.
Dersom Overhalla kommune (og evt. andre, som f.eks. Flatanger, Høylandet, Grong og
Osen) ikke kjøper tjenester innen fagfeltet bør det vurderes å videreføre ressursen i Nye
Namsos kommune for å beholde kompetanse, kapasitet og økonomisk ressurs.
Arbeidsgruppen mener det også bør åpnes for at flere kommuner kan delta i ordningen.

9 Arbeidsgruppe kommuneoverlegen
9.1 Om samarbeidet
9.1.1
Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
Kommuneoverlegetjenesten skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller
instruks. Dette omfatter:
 Miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap. Herunder deltakelse i
kommunal kriseledelse.
 Legevakttjeneste – faglig og administrativt ansvarlig, herunder klagesaksbehandling.
o MNS legevakt - dag, kveld, helg
o Lina legevakt –natt
o Legevaktstelefon 24/7
 Folkehelsekoordinator
 Helsestatistikk og epidemiologi
 Organisasjon, ledelse og kvalitetssikring
 Sosialmedisinske funksjoner (enkeltindivid/grupper)
 Kunnskap om og anvendelse av helsenettet
 Medvirkning og rådgivning i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og
folkehelseloven
 Lov om etablering av og gjennomføring av psykisk helsevern (ny forskrift fra 01.09.)
Samarbeidet om felles kommuneoverlege er regulert i samarbeidsavtalen §§ 6-5, 6-6, 6-7 og
6-8. Følgende lovhjemler er ansvarsoverført:
 Smittevern: Lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer herunder
kommunelegens oppgaver og myndighet i medhold av smittevernlovens § 7-2. Herunder
beredskapsoppgaver smittevern.
 Kommunelege – medisinskfaglig rådgiving: Den myndighet og de oppgaver som
deltakerkommunene har etter lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 5-5. Ansvar for kontroll av dødsmeldinger.
 Miljørettet helsevern: Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter
lov av 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern.
Herunder også beredskapsoppgaver.
 Psykisk helsevern: Kommunelege i deltakerkommunene etter lov av 2. juli 1999 nr. 62 om
etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, § 1-3.
9.1.2
Kort om historien
Samarbeid om kommuneoverlegen inkl. miljørettet helsevern ble etablert fra 01.01.04 som et
§ 27 samarbeid med eget styre. Virksomhetsområdet ble overført til MNS fra 09.09.09.
Kommunene i Namdalen har samarbeidet i en 20-års periode om legevakt. Ansvar for MNS
legevakt ble overført til MNS fra 09.09.09 sammen med det faglige ansvaret for LINAlegevakt. Fra 2013 ble også det administrative ansvaret for LINA overført til MNS og nye
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vertskommuneavtaler ble underskrevet. Kommunene opprettet felles folkehelsekoordinator
fra 01.05.07.
9.1.3
Gjeldende planverk
 Kommuneoverlegen får årlig oppdatert mål og strategier i handlingsprogrammet for MNS
 Samkommunestyret har vedtatt en overordnet folkehelseplan som er et utgangspunkt for
kommunenes folkehelseplaner.
 Det er utviklet prosedyreperm for legevakt som også beskriver ansvarsavklaring og
kommunikasjonslinjer til kommunehelsetjenesten.
 Smittevernplan
 ROS-analyser på kommunenivå og legevakt
 Kommunale beredskapsplaner
9.1.4
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
Kommuneoverlegen rapporterer årlig om måloppnåelse i årsmelding. Kommuneoverlegen og
folkehelsekoordinatoren har et nært samarbeid med kommunene generelt og helse og
omsorgsledergruppen spesielt. Kommuneoverlegen deltar i kommunenes kriseledelse.
Delaktig i helseledermøter og kommunale LSU. Kommuneoverlegeforum i NT.
Helseforetak/Helse Midt-Norge. Fylkesmann og fylkeslege. Folkehelsekoordinator har
samarbeid med blant annet Fylkeskommune, Fylkesmann, Politi, Frivillige og Helseforetak
når det gjelder folkehelse i MNS og deltar i Folkehelsealliansen og Frisklivsnettverk.
Det lages en egen årsmelding for legevakt som sendes alle samarbeidskommunene. Det er
opprettet felles samarbeidsorgan for legevakt for hele Namdalen. I tillegg har
kommuneoverlegen dialogmøter med kommunene en til to ganger pr år.
9.1.5
Vertskommuneavtaler med andre kommuner.
MNS ivaretar også kommuneoverlegefunksjonen og legevakt for Flatanger og Osen.
Samarbeidet er nedfelt i egne vertskommuneavtaler. Osen deler i tillegg også
folkehelsekoordinatoren. MNS har vertskommuneavtaler med alle de øvrige
Namdalkommunene for Lina legevakt og legevaktstelefon. MNS har på sin side en
omfattende samarbeidsavtale med HNT om legelokaler, hjelpepersonell, IKT-support,
legevaktstelefon nedfelt i en leverandøravtale fra 2009 med senere tilleggsavtaler. Det er bedt
om reforhandling av avtalen fra HNT.
9.1.6

Bemanning og ressurser

Kommuneoverlegen
(Namdalshagen)

Sum
Legevakt
(Sykehuset
Namsos)

Kommuneoverlege
Konsulent i miljørettet
helsevern
Folkehelsekoordinator
Sekretær
Daglig leder (inkl.
30 % helsesekretær)
Helsesekretær
Legevaktlege

Sum

50 % (herunder 20% stilling faglig ansvarlig for legevakt)
100 %
100 %
10 %
260 %
95 %

60 % (vil måtte utvides som konsekvens av ny akuttmedisinsk
forskrift og mulig utvidet samarbeids i Namdalen)
100% (F.t. 50 % besatt)
255 %
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Budsjetter:
Område
MNS-Legevakt
Lina og legevaktstelefon
Folkehelsekoordinator
Kommuneoverlege
øvrige områder

Budsjett 2017 Kommentar
1 767 000 Nettobudsjett inkl. 1 083 000 i salgsinntekter.
6 814 000 Brutto (fordeles på kommunene slik at det i
MNS-budsjettet er et 0-budsjett)
790 000 Nettobudsjett inkl. 41 000 i salgsinntekter
951 000 Nettobudsjett inkl. 502 000 i salgsinntekter

9.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
Rapporten behandler områdene legevakt og folkehelsekoordinator i egne underkapitler.
9.2.1
Fagområde legevakt /legevaktsentral
For dette fagområdet henvises til utfyllende rapport: “Legevaktsamarbeid i Namdalen –
Utredning og anbefalinger 2017: Rapport med anbefalinger”. I denne rapport er det bl.a. flere
forslag til evt. fremtidige modeller for legevaktsamarbeid. Det er også beskrevet behov for
hjelpepersonell. Rapport er vedtatt i samkommunestyret og skal behandles i lokale
kommunestyrer høsten 2017. Det er sterke signaler på at man ønsker å videreføre
legevaktsamarbeid i Namdalen med nye Namsos som vertskommune med nye
vertskommuneavtaler. Det ligger i dette at faglig ansvar (som også innbefatter saksbehandling
av klagesaker for oversendelse til fylkeslegen) fortsatt knyttes til kommuneoverlegen. Videre
at partnerskapet med HNT/sykehuset Namsos videreføres i forhold til lokaler og
tjenesteleveranse. Overhalla vil da bli en egen avtalepart på lik linje som for eksempel dagens
avtale Osen og Flatanger har ang MNS/LINA legevakt. Videreføring av samarbeidet og valg
av vertskommune anses å bli avklart gjennom den behandling som nå gjennomføres i
samarbeidskommunene. Det utredes derfor ikke videre konsekvens av deling av legevaktene.
Det er naturlig pga. størrelse på kommunen og plassering av tjenesten at de administrative
vertskommuneavtalene som MNS i dag har overtas av Nye Namsos fra 01.01.20.
9.2.1.1 Avtaler med eksterne parter
1. Vertskommuneavtale med samarbeidskommuner i MNS legevakt: Osen og Flatanger
2. Vertskommuneavtale med samarbeidskommuner i LINA legevakt: Osen, Flatanger,
Grong, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Nærøy og Vikna
3. Avtale med deltagere legevaktssentral (116117): Som LINA med tillegg av Leka og
Bindal
4. Avtale med administrativ støtte til organisering av legevakt for Indre Namdal: Grong,
Namsskogan, Lierne, Røyrvik, Høylandet.
5. Avtale med HNT om leveranse av lokaler, utstyr og støttefunksjoner til legevakt samt
leveranse av legevaktstelefontjenesten (knyttet til AMK).
6. Avtale med Hemit om IT-support for legevakt
9.2.1.2 Tilbudet til brukerne
Hensynet til en faglig forsvarlig legevakt for brukerne er hovedargumentet for å samarbeide
bredt om legevakt. Dette oppnås med tilstrekkelig kritisk masse i befolkningsgrunnlaget for å
få en resursmessig forsvarlig legevakt. I tillegg vil poolen med leger som deltar i legevakt bli
så stor at vaktbelastningen ikke blir urimelig. Dette er viktig i rekrutteringsarbeidet av nye
leger og stabilitet i legestillingene.
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9.2.2
Folkehelse og folkehelsekoordinator
Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. Loven legger til rette for politisk forankring av
folkehelsearbeidet og for en langsiktig, systematisk innsats. Kommuner, fylkeskommuner og
statlige myndigheter har alle ansvar i folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot alle
forvaltningsnivåer. Regelverket legger til rette for bedre samordning mellom
forvaltningsnivåer og på tvers av sektorer. Det har vist seg å være en utfordring for
kommunene å iverksette systematisk folkehelsearbeid, at arbeidet med folkehelse og
folkehelsetiltak ikke er tilstrekkelig kunnskapsbasert, og at å forankre folkehelsearbeidet i
sektorer utenfor helse er krevende. Det viser seg og at det å ansette en folkehelsekoordinator
er en av de viktigste virkemidlene for å få til nettopp dette.
Kommunene er i henhold til § 5 i folkehelseloven pålagt å ha oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Kommunen
skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer (§ 7), og legge
til rette for samarbeid med frivillig sektor. Det overordnede ansvaret for folkehelsearbeidet
ligger hos rådmannen, men kommunene anbefales å ha en folkehelsekoordinator som har
ansvar for å koordinere arbeidet. Folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt, og
folkehelsekoordinator skal bidra til at folkehelseperspektivet ivaretas i alle ledd av
kommunens drift, tjenester og planarbeid, etter målet om «helse i alt vi gjør»
Folkehelsekoordinatoren har i hovedsak en initierende, rådgivende og koordinerende rolle
ovenfor kommunene.
I Midtre Namdal samkommune/Midtre Namdal region har det vært folkehelsekoordinator
ansatt siden 2007. Stillingen ble opprettet som et 2- års prosjekt som senere ble implementert i
ordinær drift (2009). Folkehelsekoordinator har deltatt i prosessen med å utarbeide
oversiktsdokument i alle kommuner i MNS. Folkehelsekoordinator i MNS har blant annet
bidratt i ulikt planarbeid, prosjekter, nettverk, arbeidsgrupper, søknader, presentasjoner og
rådgiver i ulike saker som omhandler folkehelse.
9.2.2.1 Avtaler med eksterne parter
 Vertskommuneavtale om folkehelsekoordinator med Osen kommune.
9.2.2.2 Ansvarsområdet etter avvikling av MNS
Fortsatt samarbeid
Delt folkehelsekoordinator. Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på
fagfeltet kan løses både med § 27-samarbeid og som del av en administrativ
vertskommuneavtale.
Fordeler:
 Vil styrke samarbeidet om folkehelsearbeid mellom de to kommunene
 Økt erfaringsutveksling og overføringsverdi mellom kommunene
 Det vil bli lavere kostnader for begge kommuner fordi en avvikling bør innebære at
kommunene ansetter hver sine folkehelsekoordinatorer, og da i en samlet større
stillingsandel enn i dag.
 Kommunene vil kunne samarbeide om felles prosjekt og få større kritisk masse
Ulemper:
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Avstand til kommuneledelse for samarbeidskommunene kan oppleves som en ulempe.
Folkehelsekoordinator får ikke tilstrekkelig innsikt i arbeidet, prosessene og planene som
foregår i de ulike kommunene grunnet mangel på tid og nærhet.
Flere å forholde seg til for å bygge nettverk.

Avvikling av samarbeidet
Folkehelsekoordinatorstilling i hver av de to kommunene.
Fordeler:
 Øker nærhet til tjenestene.
 Bedrer folkehelsekoordinators innflytelse og innsikt i arbeidet, prosessene og planene i
kommunene
 Mulighet for samarbeid og erfaringsutveksling mellom folkehelsekoordinatorene i de to
kommunene.
 Større faglig nettverk på folkehelse
Ulemper:
 Større kostnad for begge kommuner.
 Kan hindre samarbeid og felles prosjekter
Arbeidsgruppens vurdering av ressursbehovet i kommunene.
 En videreføring av nåværende folkehelsekoordinatorstilling der en fordeler dagens 100 %
stilling på de to kommunene med folketallsbasert fordelingsnøkkel innebærer ca. 20 %
stilling i Overhalla og 80% i nye Namsos.
 Nettverket Sunne Kommuner mener at hvis folkehelsekoordinator skal ha en reel
innvirkning på kommunenes folkehelsearbeid bør stillingsprosenten ligge mellom 50 og
100%. Dette avhenger også av hvilke oppgaver en tillegger
folkehelsekoordinatorstillingen.
 De vanligste årsakene til at kommuner, og da spesielt små kommuner ikke har satt i gang
oversiktsarbeidet er mangel på personell og kompetanse. Arbeidet med
oversiktsdokumentet er omfattende og krever betydelig med tid og ressurser, men er
likevel veldig viktig for å kunne planlegge for en god folkehelse i kommunene.
(riksrevisjonens rapport om folkehelsearbeid). Oversiktsdokumentet skal oppdateres årlig
og rulleres hvert fjerde år.
 I sammenlignbare kommuner med Overhalla er det 50 % stillinger (Hareid og Nærøy
kommune)
 Nye Namsos trenger 100% stilling
Arbeidsgruppens anbefalinger for organisering av folkehelsekoordinator.
 Myndighetene anbefaler kommunene å ha en folkehelsekoordinator som er organisatorisk
forankret på sektorovergripende nivå, helst i rådmannens stab. Undersøkelser viser at
folkehelsekoordinatorer som er organisert i rådmannens stab mener organiseringen er mer
hensiktsmessig enn de som er organisert under helse/omsorg eller kultur. Hyppigheten av
dialog med administrativ og politisk toppledelse (særlig rådmann og ordfører) er assosiert
med opplevd innflytelse i det lokale folkehelsearbeidet.
 Arbeidsgruppen anbefaler derfor at folkehelsekoordinator organiseres i rådmannens stab.
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9.2.3
Kommuneoverlegens øvrige ansvarsområde.
Kommuneoverlegens øvrige ansvarsområde i helse og omsorgsloven (medisinskfaglig
rådgiving), folkehelseloven (miljørettet helsevern), smittevernloven og lov om psykisk
helsevern. Kommuneoverlegen inngår i alle kommunenes kriseledelse med basis i disse
ansvarsområdene.
9.2.3.1 Avtaler med eksterne parter
Vertskommuneavtale om kommuneoverlegefunksjonen: Flatanger og Osen
9.2.3.2 Ansvarsområdet etter avvikling av MNS
Fortsatt samarbeid
Fordeler:
 Samler ressursen slik at det blir stillingsandel(er) som kan levere på ansvarsområdet med
rett faglig kvalitet og til rett tid.
 Letter rekrutteringen. Det har vært store utfordringer for små og mellomstore kommuner
å rekruttere til stillingen
 Innfri kompetansekrav om samfunnsmedisinsk spesialitet. ROS-analyser viser behov for
å bygge opp felles kompetanse på kompliserte områder med høy risiko for store
konsekvenser. Ulike scenarier og aktuelle case på smittevernområdet eksemplifiserer
dette: MRSA, massevaksinering i forb. med fugleinfluensaepidemien, faren for spredning
av ebolasmitte, tilfeller av tuberkulose osv.
 Dele spisskompetanse på område miljøretta helsevern og smittevern
 Felles rutiner og standarder
 Felles og koordinert medisinskfaglig kontakt med 2.linjetjenesten.
 Avtalene med Flatanger og Osen kan videreføres med de samme kommunene. Dersom
flere kommuner er interessert i å slutte seg til samarbeidet, er det mulig.
Ulemper:
 Avstand til kommuneledelse og helse og omsorgstjenesten for samarbeidskommunene
kan oppleves som en ulempe, men den blir ikke lengre enn dagens system med MNS.
Det har vært betraktet som en fordel at tilsynsansvaret knyttet til miljørettet helsevern har
ligget til MNS og dermed på utsiden av kommunene (som eiere av tilsynsobjekter) for å
unngå «bukk og havresekk» problematikk i tilsynssaker. Om det i kommunene vil bli
oppfattet som en ulempe for vertskommunen og tilsvarende fordel for samarbeidskommunen
med en vertskommuneavtale, er usikkert. Det kan oppfattes som en svakhet i loven at
kommunene er tillagt dette tilsynsansvaret. Gjennomgang av fagfeltet fra statlige myndigheter
side tilsier at kommunene fortsatt ønsker at funksjonen fortsatt tilligger kommunene på grunn
av viktigheten av rådgivningsfunksjonen. Det er uansett ingen annen løsning med dagens
lovverk enn at dette løses av kommunen selv ev gjennom en vertskommuneavtale med
nabokommune.
Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet: I og med at det ligger
forvaltning og enkeltvedtak i oppgaveporteføljen er vertskommunesamarbeid eneste mulighet.
Klageinstans er fylkesmannen og det betyr at det politiske skjønnet i sakene er fraværende.
Dermed er det et administrativt vertskommunesamarbeid som peker seg ut som modell. Det er
naturlig at Flatanger og Osen tilbys vertskommuneavtaler etter samme hjemmel.
Avvikling av samarbeidet
Fordeler:
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Fullt ansvar for egen tjeneste
Muligheter for egen situasjonstilpasset organisering og økt grad av integrering i egen
helse- og omsorgstjeneste.
Økt lokalkunnskap
Kan ta en mer aktiv rolle i det forebyggende smittevernarbeidet og i konkret oppfølging
av enkelthendelser.

Ulemper:
 Rekruttering og kompetanseutfordring
 Mindre kritisk masse for samlet kompetanse
 Økt sårbarhet.
 Forholdet til Flatanger og Osen som begge har signalisert at de fortsatt vil ha et
samarbeid må avklares. Kan løses av begge kommunene, men kanskje mest naturlig at
det i første omgang vurderes løst av Nye Namsos som er nærmeste kommune.
Dersom dagens stillingsressurs skal fordeles etter kostnadsnøkkelen, betyr det 1,25 stilling for
nye Namsos og 0,35 stilling for Overhalla.
Arbeidsgruppens vurdering av ressursbehovet i kommunene:
 Arbeidsgruppen mener at nye Namsos må ha en bemanning knyttet til dette område på
linje med det MNS (1,6 stilling) har i dag for å opprettholde det samme tilbudet som MNS
i dag gir mhht. kapasitet, kompetanse og robusthet. Det kan stilles spørsmålstegn med om
den kapasitet som vi i dag har er god nok og da spesielt med hensyn til stillingsandelen for
kommuneoverlege. Det vises til forprosjektrapport fra Nye Namsos kap 4,6, pk. 1f.
Dagens fordeling mellom kommuneoverlege og rådgiver miljørettet helsevern er
situasjonsbestemt og personbestemt og bør vurderes av nye Namsos og ideelt bør
kommuneoverlegeandelen opp til 100%, jfr. også avtalen mellom KS og Legeforeningen
SFS 2305. Vertskommuneavtaler med Osen og Flatanger vil kunne løses inn i en slik
stillingsressurs.
 Arbeidsgruppen mener at Overhalla må minimum ha en 50 % stillingsressurs knyttet til
dette område for å opprettholde noenlunde det samme tilbudet som MNS i dag gir mhht.
kapasitet og kompetanse. Ressursen må sannsynligvis fordeles mellom flere delstillinger
for å dekke ansvarsområdene faglig. Robustheten vil nødvendigvis bli svekket.

9.3 Oppsummering og gruppens anbefalinger.





Legevakt og legevakttelefon: Det anbefales å videreføre det interkommunale samarbeidet
om legevakt. Fremtidig drift og medisinsk faglig ansvar for begge tjenester legges til nye
Namsos med faglig ansvar lagt til kommuneoverlegen og med en videreføring av
partnerskapet med HNT/Sykehuset Namsos om lokalisering og tjenesteleveranse.
Folkehelsekoordinator: Plassering av folkehelsekoordinator i Rådmannens stab. Avvikling
av eksiterende samarbeidet. Anbefalt stillingsstørrelser er 100 % stilling i Nye Namsos og
50 % stilling i Overhalla.
Kommuneoverlegens ansvarsområde i helse og omsorgsloven (medisinskfaglig
rådgiving), folkehelseloven (miljørettet helsevern), smittevernloven og lov om psykisk
helsevern: anbefaler fortsatt samarbeid i form av en administrativ vertskommuneavtale.
Vurderingen baserer seg også på at vi skal ta hensyn til Flatanger og Osen sine behov.
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10 Arbeidsgruppe lønn, regnskap og skatteoppkrever
Virksomhetene skatteoppkreveren og lønn og regnskap har hatt samme arbeidsgruppe, men
behandles hver for seg i rapporten. Gruppen har også arbeidet med generelle spørsmål knyttet
til avviklingen av personellmessige, administrative og økonomiske forhold. Dette presenteres
i eget underkapittel under.

10.1 Skatteoppkreveren
10.1.1

Om samarbeidet

10.1.1.1 Samarbeidsavtaler og lovgrunnlag
Samarbeid om felles skatteoppkrever er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom
Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla kommune. Gjeldende avtale trådde i kraft
01.01.2014. Skatteoppkreverkontoret skal løse de oppgaver som er pålagt kommunene og den
kommunale skatteoppkrever i lov om betaling og innkreving av skatt § 2-3 og 17-1 tredje
ledd, jf. delegasjonsvedtak i skattebetalingsforskriften § 2-3 og 17-1(skattebetalingsloven).
10.1.1.2 8.1.2 Kort om historien
Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal ble 01.01.2004 opprettet av kommunene Namsos,
Overhalla, Namdalseid, Flatanger og Fosnes etter kommunelovens § 27 som et
interkommunalt samarbeid med eget styre. Denne organiseringsformen varte fram til forsøk
om samkommune 09.09.2009, og vi har siden denne datoen vært en del av Midtre Namdal
samkommune. Kontoret har i hele perioden vært lokalisert i Namsos.
10.1.1.3 Gjeldende planverk
Skatteoppkreverkontorets oppgaver utføres etter skattebetalingsloven og
skatteoppkreverinstruksen som bla instruerer om følgende:
Drift av Kontoret:
Skatteoppkreveren har et selvstendig ansvar for at kontoret er organisert på en best mulig
måte og innehar kompetanse og ressurser som kreves for at arbeidsoppgavene blir utøvet på
en tilfredsstillende måte.
Skatteoppkreveren skal påse at kontoret til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse, ressurser
og er organisert slik at oppgavene som nevnt i § 1-1 kan utføres på en forsvarlig,
hensiktsmessig og rasjonell måte.
Skatteoppkrever er organisatorisk underlagt den kommunale administrasjon og de kommunale
myndigheter. Selv om skatteoppkreveren er en del av den kommunale organisasjonen, har
kommunale myndigheter ingen instruksjonsrett ovenfor skatteoppkreveren når det gjelder den
faglige oppgaveløsningen som omfattes av skatteoppkreverinstruksen.
10.1.1.4 Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
Da Flatanger ikke var med i samkommunesamarbeidet har vi fra oppstart av samkommune
den 09.09.2009 levert samme tjenester som tidligere gjennom en samarbeidsavtale. I 2010
overførte Høylandet kommune skatteoppkreverfunksjonen til Skatteoppkreveren i Midtre
Namdal gjennom en samarbeidsavtale. I 2011 gjorder kommunene Lierne og Røyrvik det
samme. Kontoret er nå skatteoppkrever for 8 kommuner. I tillegg har kontoret en skriftlig
avtale om å utfører arbeidsgiverkontroll for Namsskogan kommune. Det utføres også
arbeidskontroll på «timebasis» for kommunene Vikna og Nærøy. Det rapporteres månedlig
om skatteinngangen til alle 8 kommuner. Mellomrapportering til Skatteetaten utføres av
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skatteoppkrever. Årsrapport avlegges for hver enkelt kommune. Skatteoppkrever har kontakt
med kommunenes administrasjon etter behov. Skatteoppkreverfunksjonen er av en slik
karakter at det er liten- eller ingen politikk i tjenestene.
10.1.1.5 Vertskommuneavtaler med andre kommuner
Jfr. Pkt. 10.1.1.4 er det inngått samarbeidsavtaler for hele skatteoppkreverfunksjonen med
kommunene Flatanger, Høylandet, Lierne og Røyrvik. Avtale om å utføre
arbeidsgiverkontroll er inngått med Namsskogan kommune.
10.1.1.6 Bemanning og ressurser
Ved oppstart av kontoret i 2004 var bemanningen på 6 årsverk. I 2007 tok vi i bruk nytt
system for regnskap- og skatteinnfordring, noe som i tillegg til stordriftsfordelen har ført til at
kontoret nå har redusert med et årsverk og har i dag 5 årsverk. Det nye systemet er oppbygd
slik at stordriftsfordelen allerede er innhentet og ledig ressurser blir benyttet til salg av
tjenester til andre kommuner, og en kan ikke påregne at det ved kommunesammenslåing vil gi
ytterligere effektivisering.
10.1.2

Konsekvenser av avviklingen av samkommune

10.1.2.1 Personell
Som tidligere nevnt har kontoret 5 årsverk med kontorsted i Namsos kommune.
Fordelingsnøkkelen mellom deltakerkommunene tilsier at nye Namsos kommune vil ha
arbeidsgiveransvar for ca. 4 stillinger, og Overhalla kommune for ca. 1 stilling. Velger
Overhalla fortsatt å benytte seg av våre tjenester innenfor skatteoppkreving vil det være å
anbefale at nye Namsos kommune overtar arbeidsgiveransvaret for alle 5 stillingene. Ved et
fortsatt samarbeid bevarer en kompetansen som er bygd opp gjennom flere års samarbeid.
Trygghet for de ansatte er også et vesentlig moment her. En må også bemerke at det for
Overhalla kommunes vedkommende kan bli en utfordring å overta både regnskap,
skatteinnfordring og arbeidsgiverkontroll med kun en stilling til disposisjon.
10.1.2.2 Avtaler med eksterne parter
En må forutsett at nye Namsos kommune vil fortsette å levere tjenester som før til eksterne
parter som Flatanger, Lierne, Røyrvik og Høylandet, og at det vil bli levert samme tjenester til
Overhalla kommune.
10.1.2.3 Tilbud til brukerne
Det kan få store konsekvenser for mindre kommuner som hvis Nye Namsos velger å ikke
videreføre dagens ordning med samarbeidsavtaler. Mindre kommuner har ikke lenger
kompetanse på området, og stillingsandelene er for små til at de greier å opparbeide seg denne
kompetansen. Sårbarheten ved en slik løsning er også meget stor.
10.1.2.4 Andre konsekvenser
En kan også risikere at arbeidsoppgaver og kompetanse forsvinner ut av Namdalen da små
kommuner mest sannsynlig vil søke samarbeid lenger sør i fylket.
10.1.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal har eksistert siden 2004, og da i to forskjellige
organisasjonsformer. Den daglige driften av kontoret har ikke vært påvirket av at vi underveis
har skiftet organisasjonsform fra Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 til
samkommune i 2009. Det er flere samarbeidsformer som er mulig da
Skatteoppkreverfunksjonen er av en slik karakter at det er liten- eller ingen politikk i
side 55

tjenestene. Da det i dag er etablert samarbeidsavtaler (vertskommuneavtaler) med 4
kommuner vil vel denne organiseringen også være en mulig løsning for framtidig samarbeid.
10.1.4 Oppsummering og gruppens anbefaling
Skatteoppkreverkontoret har gjennom 13 år opparbeidet seg et godt og robust fagmiljø og har
blitt et anerkjent og effektivt kontor som utfører pålagte oppgaver innenfor
skatteoppkreverfunksjonen på en god måte for 8 kommuner. Skatteoppkreverinstruksen
pålegger den formelle skatteoppkrever et selvstendig ansvar for at kontoret er organisert på en
best mulig måte og innehar kompetanse og ressurser som kreves for at arbeidsoppgavene blir
utøvet på en tilfredsstillende måte. En framtidig organisering bør ikke være av en annen
karakter enn dagens løsning. Skatteoppkreverkontoret bør være en selvstendig enhet slik at
den formelle skatteoppkrever fortsatt kan organisere kontoret og ressursene på en god måte
slik at kravene i skatteoppkreverinstruksen oppfylles.
Det anbefales ikke at enheten slås sammen med andre enheter i Nye Namsos da
skatteoppkrever har et selvstendig ansvar for at kontoret er organisert på en best mulig måte.
Som vi ser det er det meget uheldig hvis skatteoppkrever kun skal inneha faglig ansvar og
ikke personal og økonomis ansvar. Dagens løsning med både faglig, personal, og
budsjettansvar har vært en meget god løsning både ved at kontoret har levert alle tjenester i
henhold til krav satt av skatteetaten. Samtidig har vi opparbeidet oss en god anseelse som har
gjort at flere kommuner har valgt å benytte seg av tjenestene, noe som har gjort at vi driver
meget kostnadseffektivt. At skatteoppkrever har kunnet benytte tilgjengelige ressurser etter
behov har, og selv kunnet tilby tjenesten til andre kommuner har vært en av suksessfaktorene.
Det anbefales at derfor at skatteoppkreverkontoret organiseres som egen enhet i Namsos
kommune med fagansvar, personalansvar og økonomisk ansvar tillagt skatteoppkrever.
Kontoret kan organiseres på flere måter, men da kontoret i dagens løsning har vertskommune
avtaler med 4 kommuner kan dette være den beste løsningen for fortsatt samarbeid.

10.2 Lønn og regnskap
10.2.1 Om samarbeidet
Lønn- og regnskapsavdelingen har ansvaret for daglig føring av regnskap, produksjon av lønn
og innfordring av kommunale avgifter og gebyrer på vegne av deltagerkommunene i MNS.
De samme tjenestene uføres for Høylandet kommune i et vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28. Enheten har gjort avtale med Flatanger kommune om salg av
lønnstjenester og med Fosnes kommune om salg av økonomisjeftjenester. Enheten har også to
kirkelige fellesråd i sin portefølje og har økonomisjeffunksjon i Midtre Namdal
Samkommune.
10.2.1.1 Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
MNS Lønn/Regnskap ble etablert etter likelydende vedtak i Fosnes, Overhalla, Namdalseid
og Namsos kommunestyrer høsten 2012, med oppstart 01.01.13:
a. Lønn og regnskap organiseres som en felles enhet i Midtre Namdal samkommune med de
beskrivninger og begrensinger av arbeidsoppgaver som fremgår i utredningen av mai
2011. Den organisatoriske endringen innarbeides i samarbeidsavtalen mellom kommunene
pk. 1-4.
b. Midtre Namdal samkommune bemyndiges å inndrive utestående fordringer etter
inkassolovens bestemmelser på vegne av kommunen.
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c. Midtre Namdal samkommune, lønn og regnskap etableres med 14,5 stillinger. Alle ansatte
skal ha ansettelsestrygghet. Tjenesten lokaliseres til Namsos. Ansatte kan ut fra personlige
eller sosiale hensyn i en overgangsfase innenfor de i første 4 år fra iverksetting av
omorganiseringen ha mulighet til å opprettholde nåværende arbeidssted for hele eller deler
av stillingen. Slik avklaring av arbeidssted gjøres av administrasjonssjefen etter samråd
med den enkelte ansatte, berørte rådmenn og tillitsvalgte.
d. Ved etableringen av ordningen beholder ansatte sitt ansettelsesforhold til den kommune de
i dag arbeider i, inntil en eventuell framtidig samlet overføring av ansatte i
samarbeidsordningene til samkommunen som arbeidsgiver. Ved nyrekruttering i perioden
før en slik eventuell samlet overføring, tilsettes vedkommende i Namsos kommune.
e. Som kostnadsfordelingsmodell for ordningen vedtas at 25 % av utgiftene fordeles
mellomkommunene i like deler og at 75 % av utgiftene fordeles etter folketall.
Kostnadsfordelingsmodellen innarbeides i samarbeidsavtalens pk. 5-2.
f. Organisasjonsendringen iverksettes fra 01.01.13. Organisasjonsendringen skal evalueres
etter 3 år.
10.2.1.2 Kort om historien
Gjennom valg av felles økonomisystem i daværende Midtre Namdal Regionråd fra 1. oktober
i 2004 la man grunnmuren for en videreutvikling av samarbeid innenfor fagfeltet. Det ble
etablert en felles serverpark for systemene i Namsos, og det ble samordnet rutiner så som
felles kontoplan og en del felles skjema for bokføring av lønn-, regnskaps- og
innfordringsbilag. I forbindelse med etablering av felles økonomisystem vedtok
rådmannsgruppa å utrede nye samarbeidsområder innenfor økonomiområdet 03. Mars 2005.
Det skulle gå 8 år, og tre utredninger før det ble etablert en felles Lønn- og
regnskapsavdeling, og da som en avdeling i MNS. Flatanger kommune, som var med i de to
første utredningene var naturlig nok ikke med da de ikke var deltakerkommune i MNS. En
viktig del av vurderingene rundt etablering av lønn- og regnskapsavdeling har var å skille ut
tjenester som ikke har prinsipiell politisk karakter, utvikle og effektivisere disse tjenestene og
skape robuste fagmiljøer med begrenset sårbarhet.
Lønn- og regnskapsavdelingen i MNS har nå vært i drift i ca. 4 og et halvt år. Avdelingen
framstår i dag som en veldrevet avdeling der intensjonene i.h.t. utredningsarbeidet i stor grad
må sies å være oppfylt.
10.2.1.3 Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene reguleres av vedtatt
leveranseavtale mellom eierkommunene og MNS (leveranseavtalen vedlegges rapporten)
Det er rådmannen i den enkelte kommune som har det øverste ansvar for å levere
tilfredsstillende tjenester til brukerne. Økonomisjefen i den enkelte kommunen ivaretar
styringen av økonomifunksjonen. Leveransen av lønn, regnskap og innfordringstjenester
bestilles hos, og utføres av MNS lønn/regnskap, som har det daglige ansvaret for disse
tjenestene. MNS lønn/regnskap tar utgangspunkt i en basisleveranse til alle kommunene som
er beskrevet i leveranseavtalen. Tjenester som leveres utover basistjenesten defineres som
tilleggstjenester (eks økonomisjeffunksjon for Fosnes)
10.2.1.4 Vertskommuneavtaler med andre.
Lønn- og regnskapsavdelingen har inngått følgende vertskommuneavtaler med andre:
Høylandet kommune:
Salg av lønn, regnskap og innfordringstjenester på lik linje med eierkommunene.
Flatanger kommune:
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Salg av lønnstjenester. Det er ført samtaler med Flatanger i forhold til ytterligere kjøp av
tjenester
Fosnes kommune:
Salg av økonomisjeftjenester
Namdalseid Kirkelige Fellesråd
Salg av lønn,- regnskap- og innfordringstjenester
Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd
Salg av lønn-, regnskap- og innfordringstjenester (fra 01.01.18)
10.2.1.5 Bemanning og ressurser
Lønn- og regnskapsavdelingen består i dag av 15,2 årsverk fordelt på 16 ansatte.
Bemanningen er samlet i leide lokaler i sentrum av Namsos. Utleier er Namsos kommune.
Det antas at ca. 2 - 2 og et halvt årsverk benyttes til salg utenfor tjenestene som leveres til
MNS kommunene. Regnskapsførte brutto kostnader for avdelingen var i 2016 10,6 mill. Det
ble regnskapsført 3,0 mill. i driftsinntekter slik at kostnader for eierkommunene til fordeling
var på 7,6 mill. Netto kostnader fordeles mellom eierkommunene med 25% lik fordeling og
75% etter folketall. Andel brutto utgifter til lønn og sosiale kostnader i 2016 var på 8,5 mill.
10.2.2

Konsekvenser av avviklingen av samkommunen

10.2.2.1 Personell
Lønn- og regnskapsavdelingen har i dag 16 ansatte fordelt på 15,2 årsverk. Alle ansatte har
kontorsted Namsos. Forholder vi oss til fordelingsnøkkelen mellom kommunene tilsier denne
at fordelingen mellom arbeidsgiveransvaret for de ansatte blir på 3,2 årsverk for Overhalla og
12 årsverk for "Nye Namsos". Velger Overhalla å kjøpe eksisterende tjenester innenfor
området fra Nye Namsos, kan det være aktuelt at Nye Namsos tar over arbeidsgiveransvaret
for alle ansatte. Dette avhenger av andre eksterne samarbeidsparter, og evt. videreføring av
samarbeidet inn i Nye Namsos.
10.2.2.2 Avtaler med eksterne parter
Høylandet Kommune.
Vertskommuneavtale med salg av tjenester med likt omfang som MNS kommunene.
Høylandet kommune har antydet at de ønsker å videreføre samarbeidet inn i Nye Namsos.
Flatanger kommune
Vertskommuneavtale med salg av tjenester innenfor lønnsområde. Flatanger kommune har
antydet at de ønsker å videreføre/videreutvikle samarbeidet inn i Nye Namsos.
Fosnes kommune
Avtale om salg av økonomisjeftjenester. Avtalen faller naturlig bort i 2020 som følge av
etablering Nye Namsos.
10.2.2.3 Tilbudet til brukerne.
Målet bør være at tilbudet til brukerne blir minst like bra eller bedre enn det er i dag. Forutsatt
fortsatt tjenestesalg til andre, er det viktig at tjenesteleverandør er en god samarbeidspart som
leverer gode tjenester til fornuftig pris. Med dette som utgangspunkt er det mulig å motvirke
tjenestesalg ut av Namdalen, med de følger dette har for regionen.
10.2.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
Innenfor aktuelle tjenesteområder er det mange mulige organisasjonsformer. Nevnes kan: AS,
IKS, Kommunalt foretak, eller andre organisasjonsformer med flere eiere enn Nye Namsos.
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Gjennom intensjonsavtalen i Nye Namsos er det besluttet at Nye Namsos i utgangspunktet
skal utføre sine tjenester selv. Organisering i AS, IKS, Kommunalt foretak eller andre
organisasjonsformer med flereierskap er derfor ikke vurdert i denne sammenhengen. Vi
oppfatter derfor mulig organisering å være en egen eller sammenslått enhet/avdeling i Nye
Namsos. Samarbeid med eksterne kan da utøves gjennom avtaler med eksterne parter,
vertskommuneavtaler med kommuner og oppdragskontrakter med andre. Samarbeidet kan
både hjemles som et § 27-samarbeid med nemnd (styre), eller som et administrativt
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 – 1 b.
10.2.4 Oppsummering og gruppens anbefalinger
MNS Lønn/Regnskap framstår i dag som en robust organisasjon med et godt faglig miljø,
arbeidsmiljø og begrenset sårbarhet. Tjenestene leveres slik de skal både internt, til eiere og til
eksterne kjøpere av tjenester til lavere kostnader enn før samarbeidet startet.
Sammensetningen av tjenester som utføres i avdelingen har lite eller ingen prinsipiell/politisk
betydning, og er godt egnet for samarbeid med andre organisasjoner. Slik sett er det
nærliggende å foreslå en videreføring av avdelingen mest mulig likt slik den framstår i dag.
Det viktigste er imidlertid at kommunene erkjenner viktigheten av samarbeid innenfor
tjenesteområdet, og at dette er avgjørende med tanke på kompetente fagmiljøer og robusthet
også inn i fremtiden. Det ligger lite politikk i tjenestene slik vi ser det, og vi antar at behovet
for lønn- og regnskapstjenester vil bli større blant våre omliggende kommuner i framtiden.
Det vil også være naturlig å kunne tilby disse tjenestene til kommunale AS, IKS, kirkelige
fellesråd, vekstbedrifter som kommunen(e) eier og organisasjoner som i det aller vesentlige
eies og finansieres av kommune(r).
Sett i lys av dette er det gruppens anbefaling at tjenestene organiseres i en egen enhet i
Namsos kommune med eget fagansvar, personalansvar og økonomisk ansvar tillagt enhetens
leder. Samarbeid med andre kommuner innenfor tjenesteområdet anbefales løst med
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-1 b

10.3 Andre økonomiske eller administrative konsekvenser
10.3.1 Overføring av ansatte
Innenfor tjenesteområder i MNS der det besluttes fortsatt samarbeid innenfor ordningene,
anbefales det at vertskommunen overtar arbeidsgiveransvaret for ansatte tilhørende
tjenesteområdet. Innenfor tjenesteområder der det besluttes å avvikle samarbeidet anbefales
det at ansatte fordeles etter fordelingsnøkkel innenfor det aktuelle tjenesteområdet.
10.3.2 Opparbeidede pensjonsforpliktelser i MNS
I den perioden MNS har vært tilmeldt pensjonskassen (KLP) har det oppstått
pensjonsforpliktelser som MNS vil ta med seg videre (reguleringspremie). Gruppen foreslår at
fremtidige kostnader på pensjonsforpliktelser fordeles mellom Overhalla og Namsos etter
beregnet deltageransvar pr. vedtatt budsjett for MNS i siste driftsår (2019). Pensjonskassen
konsulteres i forhold til praktisk gjennomføring av prinsippet.
10.3.3 Overføring av inngåtte leieavtaler som løper utover 01.01.2020
MNS har en rekke avtaler som må sies opp. Nye Namsos og Overhalla må løpende vurdere
om de vil tre inn i kontraktene, reforhandle dem eller om de skal fases ut.
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10.3.4

Eierskap til løsøre

 Kontorutstyr (pc telefon, stol, bord og lignende) overføres sammen med den ansatte
 Ved fortsatt samarbeid innenfor tjenesteområdet tilfaller dette utstyret det tjenesteområdet i
vertskommunen den ansatte tilhører.
10.3.5 Fordeling av låneporteføljen
 Alle lån tatt opp for investering i ikt infrastruktur
 Ved oppløsning av samarbeidet fordeles låneporteføljen i.h.t. fordelingsnøkkel for finans
 Ved videreføring av samarbeidet faktureres kostnaden som tjenestekjøp (avtale)
10.3.6 Overføring av fond
 De fleste fond er splittet på kommune (viltfond, boligtilskudd etc.) og overføres til
eierkommunen.
 Noen fond krever særskilt vurdering (f.eks. regionalt utviklingsfond, småfond). Fond
knyttet til pågående prosjekter overføres til den kommunen som skal stå ansvarlig for
prosjektene etter 01.01.2020. Regionalt utviklingsfond har bindinger i forhold til vedtak
om fremtidig utbetaling. Disse overføres til de kommunen som skal ha ansvar for
oppfølging av vedtaket. Ev ubenyttede og midler i fondet fordeles på samme måte som
midlene er tildelt fra fylkeskommunen.
10.3.7 Avviklingskostnader som påløper etter 01.01.2020
Arbeidsgruppen anbefaler at avviklingskostnader som påløpet etter 01.01.20 føres i
regnskapet til Nye Namsos, men fordeles mellom deltagerkommunene etter deltageransvar pr
vedtatt budsjett for MNS i siste driftsår (2019).

11 Arbeidsgruppe IKT
11.1 Om samarbeidet
11.1.1 Samarbeidsavtalen og lovgrunnlaget
Samarbeidet er regulert i samarbeidsavtalen § 6-13 Informasjon og
kommunikasjonsteknologi:
Samkommunen har ansvar for organisering av en felles IKT-tjeneste for deltakerkommunene
herunder eierskap og drift av infrastruktur og programvare.
11.1.2 Kort om historien
Samarbeidet om IKT mellom kommunene, Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og
Overhalla startet i 2002. Opphavelig startet samarbeidet i forhold til etablering av
bredbåndskommunikasjon til kommunene, etablert gjennom et samtrafikkpunkt i Namsos.
Ved årsskiftet 2003, ble det gitt et mandat til IKT- gruppen med følgende innhold:





Felles høyhastighetskommunikasjon med brannmur, virusvegg og ytre mail-server.
Felles pleie- og omsorgsprogram.
Etablering av felles IKT-plattform.
Felles drift av sentrale programvareløsninger, servere, backup og lagring.

En felles IKT- strategi ble utarbeidet og vedtatt i 2003. Strategiplanen hadde som
utgangspunkt økonomiske, kvalitetsmessige og kompetansemessige fordeler ved et IKTside 60

samarbeid i regionen. Felles maskinvare, programvare og kommunikasjonslinjer. Felles
driftssenter med felles teknisk drift og vedlikehold. En ny strategiplan ble utarbeidet for
perioden 2006 – 2008. Mandat fra Midtre Namdal regionråd:
Det skal utvikles en felles IT-plattform som gir kostnadseffektiv drift. Plattformen skal skape
bedre forutsetninger for at prioriterte samarbeidstiltak vedr administrasjon, drift og
tjenesteyting kan realiseres. Det skal utvikles en hensiktsmessig organisering for samarbeid
om IT-oppgavene.
IKT- ressursen hadde fra oppstarten i 2003 til ny IKT- strategiplan i 2006 økt fra 6,6 til 8,8
årsverk. Man hadde i 2006 ca. 1500 brukere i det administrative nettverket.
Organisering av IT MNR var tema i strategiplanen fra 2006. Det var skissert 4 alternativer
 Som før. Dvs. en felles leder for tjenesten men alle ansatt i sin opprinnelige kommune
med rådmannen i den enkelte kommune som overordnet.
 Delt løsning. Felles serverpark og kommunikasjon fra Namsos til kontaktpunkt i den
enkelte kommune. Den enkelte kommune ansvarlig for kommunevise fagapplikasjoner og
kommunikasjon innad.
 Etablering av §27- samarbeid. Felles enhet med felles leder. Alle ressurser tilsatt i
vertskommunen, med ulikt tjenestested. Rådmannsgruppen styre.
 Namsos kommune overtar alt ansvar for IKT i hele MNR. IKT- ressursene overføres til
Namsos. Kostnader avregnes etter forbruk.
Valget falt på organisering som tidligere. Organisering av IT MNS har vært løftet til
rådmannsgruppen også på et senere tidspunkt, uten at det medførte endringer. Ny IKTstrategiplan ble vedtatt for perioden 2012 – 2016. Den er ikke rullert.
11.1.3 Gjeldende planverk
 IKT- strategiplan for Midtre Namdal samkommune 2012 – 2016
 Økonomiplan for Midtre Namdal samkommune 2017 - 2020
11.1.4 Samarbeid, samhandling og rapportering til eierkommunene
I 2006 ble det foreslått en andel av den samlede IT- ressurs skulle finansieres via MNR sitt
samlebudsjett for drift av IT- løsningene. 1,5 årsverk skulle være driftsressurs for felles ITløsning. Fordelt med 20% stilling for kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid og
Overhalla og 70% fra Namsos kommune. Dette var "minste felles multiplum" som man kunne
enes om. Alle investeringer i felles driftsløsning har vært finansiert i regi av MNR/MNS, og
vært gjenstand for avtalt fordelingsnøkkel. 50% deles likt og de resterende 50% fordelt i hht.
folketall.
Samarbeidet om felles driftsløsning har omfattet maskinelt utstyr som servere,
lagringsløsninger og annen infrastruktur knyttet til serverrom pluss husleie, elektrisitet,
internettlinjer og nettverksutstyr til hovedfordeling i hver kommune. I de senere år har
infrastruktur også omfattet nettverksutstyr på enkeltlokasjoner i kommunene. Dette for å sikre
at man har et nettverk som er konsistent og som oppgraderes i tråd med de sentrale løsninger
og føringer som er felles.
Hver kommune og hvert tjenestested er ansvarlig for kjøp av personlig utstyr som PC,
nettbrett, tynne klienter, skjermer og annet tilbehør. Alle anskaffelser er forutsatt anskaffet i
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tråd med utvalgt sortiment på de avtaler som er inngått om kjøp av IT- utstyr i samarbeid med
NTFK. Kjøp godkjennes av IT- ansatte som også foretar selve bestillingen i nettbutikk.
Hver kommune bærer egne utgifter for bredbåndstilknytning mellom samtrafikkpunkt i
Namsos og inntak i egen kommune. Dette omfatter leie av linje hos tredjepart eller etablering
av egne forbindelser.
De samlede personalressurser i IT MNS har delt på oppgavene, uavhengig av den stipulerte
ressurs som er knyttet til MNS- budsjettet. Man har ansvar for en stor portefølje, og det har
vært nødvendig å dele ansvaret slik at vi har hatt dedikerte personer for ulike felter. Disse har
hatt ansvar for sine felter i hele MNS. Brukerstøtte er lokalisert til Namsos, og brukerstøtten
betjener alle brukere i MNS. Det er også viktig å ta med i betraktningen, at alle i MNS er
gjensidig avhengig av de andre medlemskommunene. Dette innebærer i realiteten at den
stipulerte ressursen kun er det man ble enige om som "minste felles multiplum" i 2006, mens
virkeligheten er at størstedelen av personalressursen har betjent alle medlemmer i samarbeidet
og at det som er knyttet til drift i egen kommune utgjør 20 – 30%.
Samhandlingen har fungert godt, og man har nå en organisasjon med dedikerte oppgaver og
høy kompetanse.
Rapportering til eierkommunene skjer via budsjettkontrollene og i årsmelding.
11.1.5 Vertskommuneavtaler med andre kommuner.
Flatanger har valgt å stå utenfor MNS- samarbeidet, men får fortsatt levert IT- tjenester i tråd
med den opprinnelige avtalen i Midtre Namdal Regionråd. Namsos kommune selger tjenester
til Flatanger kommune, Fosnes kommune, Overhalla kommune og PPT. MNS selger tjenester
til Høylandet kommune.
11.1.6 Bemanning og ressurser
IT MNS har samlet 9 årsverk:
Kommune
Namdalseid
Overhalla
Namsos
MNS
Sum
Namsos kommune har i tillegg 2 lærlinger.

Årsverk
0,8
0,8
5,9
1,5
9,0

Namsos kommune selger tjenester som følger:
Kunde
Årsverk
0,4
Flatanger
0,4
Fosnes
0,4
Overhalla
0,2
Opplæringssenter Namsos
1,4
Sum
Det er ingen IT –ansatte i MNS. MNS kjøper ressursen fra den enkelte kommune i hht.
fordeling. Personell ansatt Namdalseid, Overhalla og Namsos har flere oppgaver i
organisasjonen enn det som er knyttet til IKT- drift. Dette betyr at den netto ressurs som er
knyttet til IKT- drift er mindre enn 9 årsverk.
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11.2 Konsekvenser av avviklingen av samkommunen
11.2.1 Personell
Det er finansiering av personell som berører MNS og avviklingen. Dagens personell er ansatt
i sine respektive kommuner. Det personell som i dag har sitt virke i IT MNS sitter med en
betydelig kompetanse i forhold til infrastruktur, tekniske løsninger, avtaler, kontrakter,
organisasjonen og brukernes behov, eksterne samarbeidspartnere og integrasjonene mellom
de ulike løsninger. Det vil være en betydelig utfordring å erstatte kompetanse som er bygd
opp over mange år. Størstedelen av personellressursen er ansatt i kommuner som vil være
sammenslått etter avviklingen av MNS, men en meget viktig ressurs er knyttet til Overhalla
kommune. Det må være en målsetting å bevare og bygge videre på eksisterende kompetanse
for å opprettholde lokale kompetansemiljøer i Namdalen. Alternativet vil være outsourcing og
flytting av kompetansen ut av regionen. Driftsomfanget vil, etter den kunnskap man har i dag,
øke i årene som kommer. MNS har i flere år bedt om økte driftsrammer på personellsiden,
med bakgrunn i økte oppgaver, økt driftsvolum med en dobling av brukerantall og en
tredobling av personlig elektronisk utstyr de siste 10 år uten økte personellressurser.
11.2.2

Andre konsekvenser

11.2.2.1 Teknisk infrastruktur.
Dagens tekniske infrastruktur eies av MNS. Når MNS opphører, må ansvaret for og
eierskapet til felles utstyr avklares. Arbeidsgruppen vil anbefale en overføring av eierskap til
vertskommunen for det utstyr som er anskaffet i fellesskap. Dette omfatter servere,
lagringsløsninger, nettverksutstyr og investeringer i teknisk infrastruktur knyttet til de 2
serverrom som driftes. Hvis samarbeidet ikke videreføres, vil man få en oppgave som man
ikke helt ser for seg hvordan man kan løse. Dette vil også kompliseres ytterligere ved at
kommunene hver for seg og i fellesskap har avtaler med 3. part for tilgang til fiber og
nettverk. Til den tekniske infrastruktur kan man også regne den basisprogramvare som er
anskaffet eller det er inngått avtaler på. Det gjelder lisenser for servere, virtuelt miljø,
nettverksløsninger, backup og brukerlisenser for hele organisasjonen.
11.2.2.2 Felles programvare og lisensavtaler.
MNS har i dag i det vesentlige valgt felles programvare. Dette har også vært vedtatt i alle
IKT- strategiplaner, at all programvare skal anskaffes i fellesskap og være vedtatt i MNS.
Noen unntak finnes i dag. IT MNS har etablert en avtaleoversikt over alle programmer som
man har kjennskap til er i bruk. MNS står som eier og avtalepart for mange av disse
programmene. Skal man velge å ikke ha samarbeid om noen av de programmer hvor MNS er
avtalepart, er det tidskritisk å komme i gang med forhandlinger om nye avtaler og avvikling
av gamle. Arbeidsgruppen anbefaler at man fortsetter samarbeidet i forhold til de lisensavtaler
og felles programvare man har i dag, og at dersom samarbeidet skal fortsette anskaffer
programvare i fellesskap. Dette fordi det vil bli mest ressursbesparende og utløse de beste
avtaler.
11.2.2.3 Telefoni.
MNS har etablert en felles struktur for telefoni og sentralbord. Løsningen er integrert med
serverløsninger og brukerlisenser. En slik løsning krever en overordnet struktur i Telenors
administrasjonsverktøy. MNS har vært moderorganisasjonen, med kommunene som
medlemmer. Når MNS forsvinner, forsvinner også denne strukturen. Det er slik at
telefoniløsningene er en integrert del av IKT- løsningene, og en oppdeling av dagens
telefoniløsning vil være ressurs- og kostnadskrevende. Om det fortsatt skal være et samarbeid
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på dette området er ikke avklart. Det vil imidlertid være en betydelig oppgave å dele opp
denne løsningen, i og med at den også omfatter Skype for Business med eksternlinje som
brukes av alle medlemmer i dag.
Felles sentralbord har vært en suksess for MNS kommunene. Arbeidsgruppen anbefaler at
samarbeidet fortsetter og eventuelt også utvides med nye kommuner/virksomheter.
11.2.2.4 Planer og samordning.
Så langt har MNS prøvd å planlegge i fellesskap. Det er ennå 2 år igjen av eksistensen til
MNS, og det kan være en fare for et vakuum dersom de ulike fraksjoner starter egen
planlegging for livet etter 2020. MNS og medlemskommunene har en vei å gå i forhold til
prosjektledelse og prosjektstyring. Det kan nå være en fare for at mulige ressurser på dette
feltet blir opptatt på annet hold. Det er på tide å beslutte nye strategier i forhold til IKT, som
må samordnes med organisasjonens øvrige planverk. Standarder må etableres, og valgte
standarder må forplikte alle som skal motta tjenester fra IT.
11.2.2.5 Opprettholde kompetanse.
IT MNS er et kompetansemiljø. Det er viktig å bibeholde denne kompetansen og bygge den
videre med kompetanseutvikling for eksisterende personell. Det er et betydelig behov for å
bygge mer kompetanse i hele organisasjonen innenfor IKT- området, og også i forhold til
anskaffelse/innkjøp, prosjektledelse og prosjektstyring.
11.2.2.6 Databaser og backup.
MNS har i utstrakt grad felles databaser og backup. En oppsplitting av dagens driftsmiljø kan
bli utfordrende dersom en eller flere velger å forlate samarbeidet. Arbeidet vil uten tvil bli
svært kostnadskrevende. Vi tviler på at det er teknisk mulig å splitte ut deler av dagens
backupløsning. Her må det i så fall kjøpes ekstern spesialkompetanse som kan skissere
løsninger. Uansett vil man i en slik prosess legge beslag på dagens driftsressurs i stor grad.
Det vil nødvendigvis medføre en binding mellom backup fra MNS og en fremtidig
organisering av IKT- løsningene og en avtaleløsning som sikrer rettigheter og ansvar i forhold
til personvernlovgivningen.
11.2.2.7 Avviklingskostnader/utfordringer.
I dag har MNS ett domene og en tenant (leieforhold hos Microsoft). Skal dette splittes, får
man en kostnad med selve splittingen, og også en kostnad i forhold til drift av flere domener
og tenants. MNS er i dag så store at vi har gunstige vilkår på lisenser hos Microsoft. En
reduksjon i volum kan medføre at vi får et mer ugunstig prisnivå på lisenskostnad. Gamle
nettsteder og domener må det ryddes i. Fare for at informasjon knyttet til dem går tapt. Kan
være nødvendig å beholde dem i år fremover, som er en kostnad man ikke har planlagt.
Midtre Namdal samkommune er et etablert begrep, og strukturer er bygd opp i forhold til
dette. Er det mulig å ha et fortsatt samarbeid som bygger på ett domene og en tenant?
Arbeidsgruppen anbefaler at et fremtidig samarbeid tar utgangspunkt i dagens domene og
tenant (midtrenamdal8).
Dagens katalogstruktur (Active Directory) inneholder mange brukere som ikke har
tilsettingsforhold i noen av medlemskommunene eller MNS lengre. Dette er en
sikkerhetsrisiko, fordi det teoretisk sett kan finnes brukere som ikke har tilsettingsforhold men
har en aktiv bruker. Dette må ryddes opp i. Det er også utfordringer knyttet til en del brukere
som er plassert i feil grupper i katalogstrukturen. Ved opphør av MNS, må et betydelig antall
brukere skifte epostadresse. I en overgangsperiode må alle gamle epostadresser bestå, minst i
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ett år, fordi gamle epostadresser kan være kontaktpunkt for avtaler og varslinger. Alt dette
krever en manuell innsats fra IT MNS og den øvrige del av organisasjonen.
11.2.2.8 Avviklingsressurser.
Avviklingen av IT MNS kommer som en oppgave i tillegg til den ordinære driften. I tillegg
kommer deltagelsen i etablering av Nye Namsos. Dette er to ressurs- og kompetansekrevende
prosjekter som involverer dagens IT- ressurser i betydelig grad. Dette er ikke forenlig med å
opprettholde dagens servicenivå. Det må være i organisasjonens interesse at den tilgjengelige
IT- kompetanse blir den ressurs man forutsetter i det videre arbeid med avviklingen.
11.2.2.9 Framtidig finansiering av fellesresurser.
Dersom det blir en vertskommuneavtale med Nye Namsos som vertskommune og Overhalla
som samarbeidskommune, vil Overhalla få det samme avtalen som Flatanger har med MNS i
dag. I dette samarbeidet er det innarbeidet en praksis der nye investeringer og driftsutgifter tas
inn i regulering av betalingen for tjenesten.
Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes bruk av stykkprisfinansiering på deler av
tjenesteområde. Dette for om mulig å knytte kostnad til tjenestested der kostnaden oppstår.
Det vil også kunne bli en mer rettferdig fordeling av kostnad.

11.3 Mulig organisering av og rammer for fortsatt samarbeid på fagfeltet
Både § 27 samarbeid og vertskommunesamarbeid etter § 28-1 er aktuelle samarbeidsformer.
Arbeidsområdet vil ikke produsere saker som tilsier politisk nemnd eller styre. Et
administrativt vertskommunesamarbeid etter § 28-1 b anbefales derfor.

11.4 Oppsummering og gruppens anbefalinger.
 Gruppen anbefaler en administrativ vertskommuneavtale. Ansvar for personell knyttet til
tjenesten må plasseres et sted. Dvs. at vi ikke viderefører dagens matriseorganisering der
ansatte har ansvar i IKT, men ikke er organisatorisk knyttet til IKT enheten.
 Beslutningen om vi skal fortsette samarbeidet bør komme så fort som mulig i 2018. En ev.
avvikling av samarbeidet vil bli svært ressurskrevende.
 Gruppen anbefaler at nye Namsos kommune blir vertskommune.
 Gruppen anbefaler at kommunene i Midtre Namdal opprettholder dagens domene og en
tenant.
 Det må ryddes i dagens katalogstruktur(AD). Gamle epostadresser må bestå i minst ett år
etter avvikling av MNS.
 Arbeidsgruppen anbefaler at samarbeidet fortsetter og eventuelt også utvides med nye
kommuner/virksomheter.
 Gruppen anbefaler at samarbeidet om telefoni fortsetter.
 Arbeidsgruppen anbefaler at det utredes bruk av stykkprisfinansiering på deler av
tjenesteområdet.
 Tiden fram til 2020 må ikke bety utviklingsstopp på IKT-området. Overhalla bør trekkes
inn i arbeidet som Nye Namsos har satt i gang på avtaleområdet som omfatter IKT
området.
 Overhalla og Nye Namsos bør intensivere arbeidet for et utvidet samarbeid i Namdalen for
å øke kritisk masse og å sikre kompetansearbeidsplasser i regionen.
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12 Avviklingsstyrets vurderinger og anbefalinger
12.1 Innledende kommentarer
Midtre Namdal har en lang og god tradisjon med å samarbeide om tjenesteproduksjon, men
også med fagnettverk og i politisk arbeid. Samarbeidet har vært tuftet på tillit, langsiktighet
og forutsigbarhet. Fraværet av konflikter har særpreget samarbeidet. Dette har ikke alltid vært
tilfelle i andre kommunegrupper og regioner. Det anses derfor viktig at det letes etter
løsninger som kan videreføre samarbeidet, herunder også de gode samarbeidsrelasjonene.
Prosjektgruppa er enig med arbeidsgruppene om at det er oppnådd mye i samarbeidet både
mht. til robusthet, samlet kompetanse, rekrutteringsattraktivitet, kapasitet og økonomi.
Negativt er at deler av de kommunale oppgavene flyttes vekk fra egen
kommuneadministrasjon og kommunale politiske beslutningsorgan og prosesser. På den
annen side har regional politisk tenkning gitt grunnlag for gode politiske diskusjoner og
vedtak i et regionalt perspektiv. Samferdsel og næringspolitikk (herunder også skog og
jordbrukspolitikk) har vært spesielt viktig i et regionalt perspektiv.
Det er i flere av innspillene fra gruppene gjort anbefalinger om dimensjonering av tjenestene
om de skal deles opp og opprettes på nytt i begge kommunene. Dette er et ansvar som ligger
til fellesnemnd i Nye Namsos og kommunestyret i Overhalla og de respektive
administrasjonssjefene. Det anses ikke hensiktsmessig her hverken å summere opp de
anbefalinger som er gitt, eller for avviklingsstyre å forsøke å beregne denne dimensjoneringen
for på den måte å forsøke å finne en alternativkostnad for fortsatt samarbeid. Dette vil høre til
i den videre saksbehandlingen som administrasjonssjefene skal gjøre for hhv fellesnemnd i
Nye Namsos og kommunestyret i Overhalla.
Uavhengig av hvilke ordninger som deltakerkommunene vedtar å fortsette samarbeidet om,
skal samkommunen som organisasjon og egen juridisk enhet avvikles. De ansatte skal få ny
arbeidsgiver, ansvaret for tjenestene skal tilbake til kommunene og ev. erstattes med en annen
interkommunal organisering. Utredningen må ta høyde for ulike løsninger og ha en prinsipiell
tilnærming til selve avviklingen. Avviklingsstyret får ansvar for den praktiske
gjennomføringen av avviklingen etter de retningslinjer som vedtas for deling av ansatte og
verdier. Det er samkommunestyret som gir avviklingsstyret dette mandatet. Hvor omfattende
dette arbeidet blir avhenger i stor grad av de avtaler om samarbeid som Nye Namsos og
Overhalla gjør. Samkommunestyret kan kun gi råd til kommunestyret i Overhalla og
fellesnemnda i Nye Namsos i forhold til videre samarbeid. I og med at
samarbeidskommunene Namdalseid, Fosnes og Namsos erstattes av Nye Namsos fra
avviklingstidspunktet 01.01.2020, foreslår avviklingsstyret at prosjektleder i Nye Namsos
erstatter rådmennene i disse kommunene i avviklingsstyret fra 01.01.18.
Avviklingsstyrets anbefalinger:
 Avviklingsstyret bemyndiges ansvar for den praktiske gjennomføringen av avviklingen
etter de retningslinjer som samkommunestyret vedtar for overføring av ansatte, gjeld og
verdier.
 Sammensetningen i avviklingsstyret endres fra 01.01.18 med at prosjektleder for Nye
Namsos Inge Ryan erstatter rådmennene i Fosens, Namdalseid og Namsos i
avviklingsstyret.
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12.2 Regionale samarbeidsorgan
Samkommunestyret har i utredningens målsetting pk. 4, bedt om en vurdering av
regionrådsfunksjonen som MNS har hatt for de 4 eierkommunene. MNS har hatt politiske
målsettinger som kan sammenlignes med et regionråd (nedfelt i samarbeidsavtalens § 1-3).
Samkommunestyret har vært det regionalpolitiske forum for drøfting av regionale
målsettinger. Samferdselspolitikk, næringspolitikk, landbrukspolitikk, sosialpolitikk og
folkehelsepolitikk er eksempler på regionalpolitiske tema som har vært behandlet/drøftet i
samkommunestyret. Etter at samkommunestyret gjorde sitt vedtak om denne utredningen i
nov-16, har kommunestyrene vedtatt å opprette Region Namdal som regionråd for alle
Namdalskommunene. Osen har søkt om medlemskap i det nye regionrådet. Bindal vil komme
med som del av den nye sammenslåtte kommunen i Ytre Namdal. Prosjektgruppen mener
derfor at det er uaktuelt å opprette et eget regionråd for Midtre Namdal for kommunene Nye
Namsos, Overhalla, Flatanger og ev. Høylandet. Region Namdal har vært og vil hovedsakelig
bli et politisk samarbeidsforum. Tjenesteproduksjonssamarbeid forankret i Region Namdal vil
i liten grad være hensiktsmessig på kort og mellomlang sikt. Til det er den geografiske
regionen for stor og antallet deltakere for stort. Men unntak finnes allerede i dag med MNA,
Namdal rehabilitering, Namdal folkehøgskole, LINA og Namdal legevaktstelefon. IKT kan
være et nytt område å utvikle samarbeid på i hele Namdalen. Svartjeneste for
trygghetstelefoner, som i dag løses av 110-sentralen i Namsos, kan være et annet. Region
Namdal kan i tillegg være et effektivt prosjekthotell for ulike utredninger og
utviklingsprosjekter.
Det vil bli behov for samordning, medinnflytelse og koordinering av de samarbeidsordninger
som kommunene i Midtre Namdal blir enige om å videreføre i en eller annen form. Følelsen
av eierskap til ordninger må sikres. Dette kan løses pragmatisk med faste møter i
rådmannskollegiet der også ordførere trekkes inn på faste møtepunkter. Dialog og konsensus
om løsninger og valg blir fortsatt stikkord for samarbeidet. Gode leveranseavtaler må
utarbeides der krav til rapportering og dialog nedfelles. Det er et arbeidsfellesskap mellom
rådmennene som vi har i dag som kan videreføres med en slik modell. Det finnes også
områder som har regional (her: MN) vinkling. Dette kan være forhold knyttet til at vi er en
bo- og arbeidsregion (næringssaker, rekruttering/bolyst, samferdsel, statlige arbeidsplasser
osv.). Dette kan kanskje på sikt løses innen Region Namdals paraply med at undergrupper
(formelle eller uformelle) kan opprettes for fagområder der de aktuelle
samarbeidskommunene deltar eller grupper for spesifikke geografiske områder eller tema
(eks. Namsos bo og arbeidsmarkedsregion, kystkommunene, elvekommunene,
vindkraftkommuner).
En annen løsning for organisering av samarbeidet som kan ivareta behovet for arena for
samhandling og politiske vedtak kan være vertskommuneløsing med nemnd. Dette kan være
en nemnd pr område, eller en nemnd felles for flere områder. Prosjektgruppen mener at om
nemnd skal brukes må virksomhetsområdet ha et betydelig politisk element i
oppgaveporteføljen. Det kan tenkes at kjøper og selger vil ha ulik forståelse av bruken av
politisk nemnd. Dette drøftes videre i kap. 12.5.
Prosjektgruppens anbefalinger:
 Det opprettes ikke et eget regionråd i Midtre Namdal. Region Namdal må utvikles til et
funksjonelt og godt regionråd som også kan ta geografiske og temamessige hensyn.
 Prosjektgruppen anbefaler at samarbeidsfora på ordfører-, rådmanns- og fagsjefnivå
opprettholdes der dette er formålstjenlig for å ivareta tjenestesamarbeidet som er begrenset
til samarbeidskommunene.
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12.3 Prinsipper for virksomhetsoverdragelsen
Virksomhetsoverdragelsen skal sikre overføring av ansatte til ny arbeidsgiver og reguleres av
arbeidsmiljøloven. De aktuelle bestemmelsene gjengis i vedlegg. Hovedavtalen har også
bestemmelser om medvirkning. MNS overtok arbeidsgiveransvaret for de ansatte i 2014 (i
forbindelse med overgangen til permanent tiltak so og ny lovhjemmel i kommuneloven).
Overføringen ble behandlet som en virksomhetsoverdragelse. I forbindelse med denne
virksomhetsoverdragelsen ble følgende avtalt og avklart om bindinger for de ansatte til
tidligere arbeidsgiver dersom samkommunen skulle bli oppløst (stadfestet i
oversendelsesbrevet av 04.12.13 som fulgte med ansettelsespapiret til hver enkelt):
Ved eventuell nedleggelse av MNS, skal den enkelte ansatte som overføres dit pr. 01.01.2014
opprettholde rett til stilling i hjemkommunen, dersom ikke den aktuelle tjenesten videreføres
på annen måte som innebærer at den ansatte tilbys fortsatt arbeid innenfor tjenesten. De
ansatte som allerede i 2004 fikk ny arbeidsgiver i forbindelse med opprettelse av Midtre
Namdal region, opprettholder alternativt overfor opprinnelig arbeidsgiver.
Ved eventuell overtallighet i Midtre Namdal samkommune, skal ansatte som er overført tilbys
alternativ jobb i den nye arbeidsgiverkommunen, eventuelt, etter avtale, i en av
deltakerkommunene.
Begrepet hjemkommune i 1.avsn. må forstås som opprinnelig arbeidsgiverkommune.
Avtalene i 2014 vil dermed være førende for prinsippene for avvikling av samkommunen.
Dersom alt samarbeid avvikles, anbefaler prosjektgruppen at ansatte fordeles etter
ansvarsnøkkelen slik den framkommer i budsjettet for MNS for 2019. I 2017-budsjettet var
denne fordelingsnøkkelen 23,08% for Overhalla og 76,92% for Nye Namsos (summen av de
tre andre kommunene). Innenfor tjenesteområder i MNS der det besluttes fortsatt samarbeid
innenfor ordningene, anbefales det at vertskommunen overtar arbeidsgiveransvaret for de
ansatte tilhørende tjenesteområdet. Dersom tjenesteområder besluttes avviklet, anbefales at
ansatte fordeles etter fordelingsnøkkel innenfor det aktuelle tjenesteområdet. Dersom flere
enn ett samarbeidsområde skal avvikles er det hensiktsmessig å se fordelingen av personale i
sammenheng for at bindinger og stillingsstørrelser kan hensyntas. Fordelingen av personalet
bør i utgangspunktet skje med utgangspunkt i den ansattes ønske. Dette kan kartlegges i en
avklaringssamtale. Dersom det ikke er mulig å fordele de ansatte på denne måten, fordeles de
ansatte med de bindinger de hadde til sin arbeidsgiverkommune før 2004 (2005) og 2014.
Ansatte som ikke har binding til noen av kommunene (dvs. som har ansettelse i MNS etter
01.01.2014) fordeles mellom kommunene etter interne ansettelsesprosesser.
Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med de forpliktelser partene har etter
arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede føringer.
Følgende prinsipper for virksomhetsoverdragelsen anbefales:
 Dersom alle samarbeidsområder avvikles, fordeles personalet mellom Nye Namsos og
Overhalla etter ansvarsnøkkelen i budsjettet for MNS for 2019.
 Dersom det avtales fortsatt samarbeid på en eller flere virksomhetsområder, følger
personalet med til vertskommunen for ordningen.
 Dersom det vedtas ikke å videreføre samarbeidet på ett eller noen områder, fordeles
personalet etter ansvarsnøkkelen på det aktuelle området.
 Dersom ansatte skal fordeles mellom kommunene skal dette gjøres etter følgende
prinsipper og prioritet:
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o Dersom flere enn et samarbeidsområde skal avvikles, sees fordelingen av personalet i
sammenheng.
o Det skal gjennomføres en avklaringssamtale med hver enkelt der den ansatte får gi
uttrykk for ønsket ny arbeidsgiver. Dersom ønsker stemmer overens med aktuell
fordeling mellom kommunene, brukes dette som grunnlag for
virksomhetsoverdragelsen.
o Dersom ønskene og aktuell fordeling ikke stemmer overens skal binding til tidligere
arbeidsgiver før 2004(2005) og i neste omgang før 2014 legges til grunn. For de som
kun har hatt MNS som arbeidsgiver, foretas en intern utlysningsprosess.

12.4 Prinsipper for deling av gjeld, fond og verdier
12.4.1 Opparbeidede pensjonsforpliktelser i MNS
Pensjonsrettigheter som den enkelte ansatte har, tas med til den nye arbeidsgiveren.
I den perioden MNS har vært tilmeldt pensjonskassen (KLP) har det oppstått
pensjonsforpliktelser (reguleringspremie pr 2016 kr. 350 000) som vil representere utgifter for
eierkommunene i mange år framover. Det må legges et prinsipp til grunn som fordeler
ansvaret en gang for alle ved oppløsningen slik at oppgjørsregning pr år skal unngås.
Prosjektgruppen foreslår at fremtidige kostnader til pensjonsforpliktelser fordeles mellom
Overhalla og Namsos etter beregnet deltageransvar i budsjett for MNS i siste driftsår (2019)
knyttet til konkrete personer. Pensjonskassen konsulteres i forhold til praktisk gjennomføring
av prinsippet.
12.4.2 Overføring av inngåtte leieavtaler som løper utover 01.01.2020
MNS har en rekke avtaler som må sies opp senest med virkning fra 01.01.2020. Dette gjelder
følgende husleieavtaler:
Virksomhet
Lokalitet
Avtalepart
MNS administrasjon, utvikling,
Namdalshagen
NIB
kommuneoverlegen
MNS utvikling
Kommunehuset Fosnes Fosnes kommune
Barnevern, PPT
Familiens hus
Namsos kommune
(framleie)
Lønn og regnskap,
CG 7
Namsos kommune
skatteoppkreveren
Miljø og landbruk
Servicebygget
LNR Namdal (framleie)
Overhalla
Miljø og landbruk
Kommunehuset
Namdalseid kommune
Namdalseid
IKT (serverrom)
Brannstasjonen Namsos Namsos kommune
Legevakt
Sykehuset Namsos
HNT HF
For Nav er det Staten som er avtalepart. Avtalen med HNT omfatter også avtale om
legevaktstelefon, felles bruk av personale og support. MNS utvikling og barnevern har
leieavtaler på biler via Namsos kommune. MNS en del leaset utstyr knyttet til legevakt.
Nye Namsos og Overhalla må løpende vurdere om de vil tre inn i kontraktene, reforhandle
dem eller om de skal fases ut med oppløsningen av MNS.

side 69

12.4.3 Eierskap til løsøre
MNS eier svært lite av verdi utover kontorutstyr. Verdier knyttet til IKT behandles i eget
u.kap. Kontorutstyr (pc telefon, stol, bord og lignende) anbefales overført til
arbeidsgiverkommunen sammen med den ansatte. Ved fortsatt samarbeid innenfor
tjenesteområdet tilfaller dette utstyret det tjenesteområdet i vertskommunen den ansatte
tilhører.
12.4.4 Fordeling av låneporteføljen
MNS hadde ved utgangen av 2016 2,7 mill. kr i lån. Alle lån er tatt opp for investering i IKTinfrastruktur. Dersom det blir videre samarbeid på IKT-området overtas låneporteføljen av
vertskommunen og faktureres sammen med framtidige finanskostnader som del av det avtalte
vertskommunegodtgjørelsen slik Flatanger har det i dag. Ved oppløsning av samarbeidet
anbefales at låneporteføljen fordeles i.h.t. fordelingsnøkkel for finans. Ved eventuelle
regnskapsmessige overskudd i driftsregnskapet (der tiltaksbudsjettene holdes utenfor) skal det
vurderes ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
12.4.5 Overføring av fond
MNS hadde ved utgangen av 2016 13,8 mill. kr i bundne driftsfond. Tabellen under viser en
oversikt over type fond.
Fond knyttet til Overhalla (viltfond)
750 000
Fond knyttet til Nye Namsos, Namsos, Fosens og Namdalseid
3 650 000
(boligtilskudd, tapsfond Husbanken, Prosjekt Nye Namsos14)
Felles næringsfond
4 400 000
15
Region Namdal og Visit Namdalen
2 300 000
Div. prosjektfond
2 700 000
De fondene som er splittet på kommune (viltfond, boligtilskudd etc.) overføres til
eierkommunen. Noen fond krever særskilt vurdering f.eks. regionalt utviklingsfond og ulike
prosjektfond. Fond knyttet til pågående prosjekter overføres til den kommunen som skal stå
ansvarlig for prosjektene etter 01.01.2020. Regionalt utviklingsfond har bindinger i forhold til
vedtak om fremtidig utbetaling. Midler knyttet til disse vedtakene overføres til de kommunen
som skal ha ansvar for oppfølging av vedtaket. Ev. ubenyttede midler i fondet foreslås fordelt
på samme måte som midlene er tildelt fra fylkeskommunen, dvs. like deler pr kommune som
betyr 25% til Overhalla og 75% til Nye Namsos.
12.4.6 Avviklingskostnader
Avviklingskostnader vil i stor grad ha sammenheng med om samarbeidet videreføres eller
ikke. Scenariet med full oppløsning vil gi store kostnader først og fremst knyttet til deling av
elektroniske arkiv (både aktive og historiske), deling og ny oppbygging av IKT strukturene i
to nye enheter, osv. Avviklingsstyret anbefaler at fortsatt samarbeid avklares før
detaljplanlegging inkl. detaljbudsjettering iverksettes. Kostnaden må i så fall innarbeides i
MNS sine budsjetter for 2018 og 2019. Det kan være grunnlag for søknad om skjønnsmidler
til delvis dekning av denne type kostnader.
Avviklingsstyret anbefaler at avviklingskostnader som påløper etter 01.01.20 og som er kjent
ved budsjettbehandlingen for 2019, tas disse inn i budsjettet for MNS i 2019 i form av
avsetning på fond. Avviklingskostnadene fra 2020 føres i regnskapet til Nye Namsos.
14
15

1,7 mill overført til Namsos kommune 01.07.17
Vil avvikles i MNS-regnskapet pr 31.12.17
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Avviklingskostnader som ikke var kjent ved budsjettbehandling for 2019, fordeles mellom
deltagerkommunene etter deltageransvar i vedtatt budsjett for MNS i siste driftsår (2019).
12.4.7 Oppsummering anbefalinger gjeld, fond og verdier:
Under oppsummeres avviklingsstyrets anbefalinger vedr gjeld, fond og verdier:












Fremtidige kostnader til pensjonsforpliktelser (reguleringspremien) fordeles mellom
Overhalla og Namsos etter beregnet deltageransvar i budsjett for MNS i siste driftsår
(2019) knyttet til konkrete personer.
MNS sier opp alle sine leieavtaler med virkning fra 01.01.20. Kommunene må vurdere om
de vil tre inn i kontraktene, reforhandle dem eller om de skal fases ut med oppløsningen
av MNS.
Kontorutstyr (pc telefon, stol, bord og lignende) overføres til arbeidsgiverkommunen
sammen med den ansatte.
Ved fortsatt samarbeid innenfor tjenesteområdet tilfaller dette utstyret det tjenesteområdet
i vertskommunen den ansatte tilhører.
Låneporteføljen fordeles mellom Overhalla kommune og Nye Namsos etter
fordelingsnøkkelen for finans. Ved eventuelle regnskapsmessige overskudd i
driftsregnskapet (der tiltaksbudsjettene holdes utenfor) i 2018 og 2019 skal det vurderes
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.
Fond som i MNS-regnskapet er splittet på kommune (viltfond, boligtilskudd etc.)
overføres til eierkommunen.
Fond knyttet til pågående prosjekter overføres til den kommunen som skal stå ansvarlig
for prosjektene etter 01.01.2020.
Den andelen av regionalt utviklingsfond som har bindinger i vedtak om fremtidig
utbetaling overføres til den kommunen som skal ha ansvar for oppfølging av vedtaket.
Ubenyttede midler i regionalt utviklingsfond fordeles på samme måte mellom
kommunene som midlene er tildelt fra fylkeskommunen.
Avviklingskostnader som påløper etter 01.01.20 og som er kjent ved budsjettbehandlingen
for 2019, tas inn i budsjettet for MNS i 2019 i form av avsetning på fond.
Avviklingskostnadene fra 2020 føres i regnskapet til Nye Namsos. Avviklingskostnader
som ikke var kjent ved budsjettbehandling for 2019, fordeles mellom deltagerkommunene
etter deltageransvar i vedtatt budsjett for MNS i siste driftsår (2019).

12.5 Avviklingsstyrets anbefalinger om fortsatt samarbeid
12.5.1 Prinsipper for videre samarbeid
Kommuneloven gir mulighet for ulike samarbeidsløsninger. Disse er presentert i kap. 2.
Avviklingsstyret anbefaler ikke at det opprettes nye IKS’er, AS’er eller § 27-samarbeid selv
om det er områder som kunne rent lovteknisk ha vært organisert slik. Avviklingsstyret
registrerer at Verdal/Levanger har opprettet et § 27-samarbeid med eget styre for de
samarbeidsordningene som skal fortsette etter nedleggelsen av Innherred samkommune (ISK).
I motsetning til ISK, består MNS sin oppgaveportefølje i stor grad av områder med
myndighetsutøvelse som kun kan løses med vertskommuneavtale med dagens lov. Å opprette
et § 27-samarbeid for lønn og regnskap, utvikling og IKT, ev også skatteoppkrever og PPT,
synes ikke hensiktsmessig. Vertskommuneløsning fremstår derfor som det beste alternativet
for videre samarbeid. Avviklingsstyret mener at denne vurderingen er i overensstemmelse
med intensjonsavtalen i Nye Namsos og politiske signaler forøvrig. Når
regionrådsfunksjonene legges til Region Namdal, gjenstår det få områder som forvalter saker
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av politisk prinsipiell betydning. Avviklingsstyret mener derfor at det kun er Miljø og
landbruk som kan være gjenstand for drøftinger om vertskommuneavtale med nemnd.
Det skal lages en samarbeidsavtale etter § 28-1 e som basis for en vertskommuneavtale. En
samarbeidsavtale kan omfatte flere enn en ordning og flere enn en samarbeidskommune.
Samarbeidsavtalen skal inneholde:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Angivelse av deltagere og hvem av disse som er vertskommunen
Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen
Tidspunkt for overføring av oppgave og avgjørelsesmyndighet
Underretning til deltakerne om vedtak som treffes av vertskommunen
Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen
Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet
Annet som etter lov krever avtale

Avviklingsstyret mener at det må utarbeides en leveranseavtale pr ordning etter mal fra den vi
i dag kjenner i MNS lønn og regnskap. Leveranseavtalen skal beskrive hva som skal leveres,
med hvilken kvalitet og frister, krav til rapportering og dialog om resultatoppnåelse og
beslutninger.
12.5.2 Prinsipper for det økonomiske oppgjøret
Det økonomiske oppgjøret i vertskommuneavtalene er i utgangspunktet en del av de
forhandlinger som skal gjennomføres. Utgangspunktet for betaling er selvkostprinsippet.
MNS har betalingsnøkler med god begrunnelse og som er godt innarbeidet og akseptert blant
deltagerkommunene. Avviklingsstyret anbefaler derfor at det økonomiske oppgjøret knyttet til
vertskommuneavtalene skal basere seg på den kostnadsfordeling som i dag er innarbeidet i
MNS. Det skal tas høyde for infrastrukturkostnader som i dag deltakerkommunene i MNS
betaler på siden av den aktuelle betaling pr ordning. Med infrastrukturkostnader menes
utgifter til ledelse, dokumentsenter, personal-, lønn- og regnskapstjenester, revisjon, teknisk
infrastruktur, framtidig pensjonsforpliktelser og risiko som arbeidsgiver og ansvarlig driver
for ordningen.
12.5.3 Avviklingsstyrets anbefalinger for videre samarbeid pr. ordning
Under presenteres avviklingsstyrets anbefalinger pr ordning.
12.5.3.1 NAV
Avviklingsstyret er enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe NAV og vil spesielt
trekke fram:
 Erfaringer og effekter vi har hatt med samarbeidet i MNS
 Utvikling av partnerskapet med staten i tråd med deres organisering i regioner
 Felles bo og arbeidsmarked – felles verktøykasse
 Fortsatt muligheter for utvikling av samarbeid med øvrige hjelpeapparat og
kommuneledelse
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen med en administrativ vertskommuneavtale
etter kommunelovens § 28-1b. Nye Namsos anbefales som vertskommune og som ny
arbeidsgiver for alle MNS ansatte i NAV. Nye Namsos anbefales å gjøre en tilsvarende avtale
med Flatanger kommune. Arbeidet med de nye avtalene anbefales samordnet.
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12.5.3.2 Barnevern
Avviklingsstyret er i hovedsak enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe barnevern
og vil spesielt trekke fram:
 Erfaringer og effekter vi har hatt med samarbeidet i MNS
 Bredde i kompetanse og beredskap for akutte saker
 Struktur for ledelse og styring
Avviklingsstyret legger til grunn for videre samarbeid forventning om utvikling av samarbeid
med øvrige hjelpeapparat og kommuneledelse.
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
barnevern med en administrativ vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1b som
ivaretar behovet for involvering og eierskap til ordningen. Nye Namsos anbefales som
vertskommune og som ny arbeidsgiver for alle MNS ansatte i barnevernet. Nye Namsos
anbefales å gjøre en tilsvarende avtale med Flatanger kommune. Arbeidet med de nye
avtalene anbefales samordnet. Videre anbefales at Nye Namsos gjør en tilsvarende
vertskommuneavtale med Steinkjer kommune om barnevernvakt som MNS i dag har.
12.5.3.3 PPT
Avviklingsstyret er i hovedsak enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe PPT og vil
spesielt trekke fram:
 Erfaringer fra langt samarbeid på området
 Bredde og samlet kompetanse
 Uavhengighet i det faglig arbeidet
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
PP-tjenester med en administrativ vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1b. Nye
Namsos anbefales som vertskommune og som ny arbeidsgiver for alle MNS ansatte i PPT.
Nye Namsos anbefales å gjøre en tilsvarende avtale med Flatanger kommune. Arbeidet med
de nye avtalene anbefales samordnet. Videre anbefales at Nye Namsos gjør en tilsvarende
avtale med fylkeskommunen om PP-tjeneste til Olav Duun videregående skole tilsvarende det
MNS har i dag.
12.5.3.4 Miljø og landbruk
Avviklingsstyret er i hovedsak enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe miljø og
landbruk og vil spesielt trekke fram:
 Tjenesten har fungert godt for kommunene og for næringen over tid
 Utviklingsfokus i tjenesten
 Bredde og samlet kompetanse
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
miljø og landbruk med de lovhjemler som MNS har i dag har. For kommunene Namdalseid,
Fosnes og Namsos legges intensjonsavtalen til grunn. For Overhalla vil det være viktig at det
avklares hvordan formuleringene i intensjonsavtalen skal forstås med hensyn til helhetlig
utforming av tjenesten. Vertskommuneorganisering avtales senere. Vertskommunen overtar
ansvaret for de ansatte i MNS miljø og landbruk. Avviklingsstyret anbefaler at samarbeidet
søkes utviklet til også å omfatte flere kommuner dersom de ønsker det.
Videre avklaring av dette punktet må skje i dialog mellom de berørte kommunene.
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12.5.3.5 Utvikling
En avklaring om næringsapparatet skal være felles eller ikke, vil i stor grad avhenge av
vurderinger om organisering i de to kommunene etter 2020. Intensjonsavtalen for Nye
Namsos har klare formuleringer om videre utredninger på området. Også for Overhalla vil det
være et behov for en nærmere utredning av fagområdet. Avviklingsstyret kan derfor ikke
komme med en klar anbefaling pr nå.
Videre avklaring av dette punktet må skje i dialog mellom de berørte kommunene.
12.5.3.6 Kommuneoverlegen
Avviklingsstyret er i hovedsak enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe
kommuneoverlegen og vil spesielt trekke fram:




Erfaringer fra langt samarbeid på området
Samlet kompetanse og muligheter for rekruttering
Uavhengighet i det faglig arbeidet

Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
kommuneoverlege konkretisert i punktene under:
 Legevakt og legevakttelefon: Det anbefales å videreføre det interkommunale samarbeidet
om legevakt og legevaktstelefon som administrative vertskommuneavtaler der de andre
kommunene som MNS har vertskommuneavtale med i dag inviteres med til videre
samarbeid. Fremtidig drift inkl. arbeidsgiveransvar for de ansatte og medisinsk faglig
ansvar for begge tjenester legges til Nye Namsos med faglig ansvar lagt til
kommuneoverlegen og med en videreføring av partnerskapet med HNT/Sykehuset
Namsos om lokalisering og tjenesteleveranse.
 Samarbeid om folkehelsekoordinator avvikles
 Kommuneoverlegens ansvarsområde i helse og omsorgsloven (medisinskfaglig
rådgiving), folkehelseloven (miljørettet helsevern), smittevernloven og lov om psykisk
helsevern anbefaler fortsatt samarbeid i form av en administrativ vertskommuneavtale
med Nye Namsos som vertskommune. Det anbefales at Nye Namsos gjør en tilsvarende
avtale med Flatanger og Osen og at arbeidet med vertskommuneavtalene samordnes.
12.5.3.7 Skatteoppkrever
Avviklingsstyret er hovedsakelig enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe lønn,
regnskap og skatteoppkrever og vil spesielt trekke fram:
 Erfaringer og effekter vi har hatt med samarbeidet i MNS
 Bredde og samlet kompetanse
 Uavhengighet i det faglig arbeidet
 Stordriftsfordel
 Samarbeidet har betydning for Namdalskommunene
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
skatteoppkreving med en administrativ vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1b.
Nye Namsos anbefales som vertskommune og som ny arbeidsgiver for alle MNS ansatte hos
skatteoppkreveren. Nye Namsos anbefales å gjøre en tilsvarende avtaler med Flatanger,
Lierne, Røyrvik, Namsskogan og Høylandet kommuner som MNS har i dag. Arbeidet med de
nye avtalene anbefales samordnet. Avviklingsstyret anbefaler at samarbeidet søkes utviklet til
også å omfatte flere kommuner dersom de ønsker det.
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12.5.3.8 Lønn og regnskap
Avviklingsstyret er hovedsakelig enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe lønn,
regnskap og skatteoppkrever og vil spesielt trekke fram:
 Erfaringer og effekter vi har hatt med samarbeidet i MNS
 Bredde og samlet kompetanse
 Stordriftsfordel
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
lønn og regnskap med en administrativ vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1b.
Nye Namsos anbefales som vertskommune og som ny arbeidsgiver for alle MNS ansatte i
lønn og regnskap. Nye Namsos anbefales å gjøre en tilsvarende avtale med Høylandet
kommune om lønn og regnskapstjenester og med Flatanger kommune om lønnstjeneste.
Arbeidet med de nye avtalene anbefales samordnet. Avviklingsstyret anbefaler at samarbeidet
søkes utviklet til også å omfatte flere kommuner dersom de ønsker det.
12.5.3.9 IKT
Avviklingsstyret er hovedsakelig enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe IKT og
vil spesielt trekke fram:
 Erfaringer og effekter vi har hatt med samarbeidet i MNS
 Kommunene er sterkt integrert på området
 Samlet kompetanse og rekrutteringsfordeler
 Stordriftsfordel
Det er et potensiale for samarbeid om digital tjenesteutvikling utover det samarbeidet som
skjer i dag.
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
IKT med en administrativ vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1b. Nye Namsos
anbefales som vertskommune. Nye Namsos anbefales å gjøre en tilsvarende avtale med
Flatanger kommune. Arbeidet med de nye avtalene anbefales samordnet. Avviklingsstyret
anbefaler at samarbeidet søkes utviklet til også å omfatte flere kommuner dersom de ønsker
det.
12.5.3.10
Sentralbord
Avviklingsstyret er hovedsakelig enige i de vurderinger som er gjort i arbeidsgruppe IKT og
vil spesielt trekke fram:
 Erfaringer og effekter vi har hatt med samarbeidet i MNS
 Stordriftsfordel
Avviklingsstyret anbefaler at Overhalla kommune og Nye Namsos fortsetter samarbeidet om
sentralbord med en administrativ vertskommuneavtale etter kommunelovens § 28-1b. Nye
Namsos anbefales som vertskommune. Avviklingsstyret anbefaler at samarbeidet søkes
utviklet til også å omfatte flere kommuner dersom de ønsker det.
12.5.4 Oppsummering anbefalinger om videre samarbeid
Avviklingsstyret og samkommunestyret kan kun komme med anbefalinger til Overhalla og
Nye Namsos om videre samarbeid. Avviklingsstyrets anbefalinger i kap 12.5 oppsummeres
under:
 Anbefalinger om videre samarbeid i tabell under:
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Virksomhetsområde
NAV

Barnevern

PPT

Miljø og
landbruk

Utvikling

Kommuneoverlege inkl.
legevakt
Folkehelsekoordinator
Skatteoppkrever

Samarbeidet
avvikles
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b

Lønn og
regnskap

Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b

IKT

Sentralbord





Anbefaling
samarbeid
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 a eller
b (avklares senere)
Utredes videre i
Overhalla kommune
og Nye Namsos
Vertskommunesamarbeid etter
koml. § 28-1 b

Vertskommune

Merknad

Nye Namsos

Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen

Nye Namsos

Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen

Nye Namsos

Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen

Nødvendig med
avklaring
mellom partene

Samarbeides utvides om mulig til å omfatte flere
kommuner.

Nye Namsos

Flatanger og Osen (kommuneoverlege og MNSlegevakt) og Namdalskommunene (LINA)
trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalene
Osen varsles om oppsigelse av
vertskommuneavtale
Flatanger, Høylandet, Lierne, Røyrvik og
Namsskogan trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen. Samarbeides utvides om
mulig til å omfatte flere kommuner.
Flatanger og Høylandet trekkes med i arbeidet
med vertskommuneavtalen. Samarbeides utvides
om mulig til å omfatte flere kommuner.
Flatanger trekkes med i arbeidet med
vertskommuneavtalen. Samarbeides utvides om
mulig til å omfatte flere kommuner.
Samarbeides utvides om mulig til å omfatte flere
kommuner.

Nye Namsos

Nye Namsos

Nye Namsos

Nye Namsos

Av hensyn til de ansatte, anmodes Nye Namsos og Overhalla om å avklare spørsmålet om
videre samarbeid så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2.kvartal 2018 slik
framdriftsplanen beskriver.
Det skal utarbeides en leveranseavtale pr ordning som beskriver leveransen – kvalitet og
frister, krav til rapportering og dialog om resultatoppnåelse og beslutninger.
Betalingsnøkler etter selvkostprinsippet og med basis i de kostnadsnøkler som i dag
brukes i MNS, justert for infrastrukturkostnader.
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13 Vedlegg
13.1 Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtale for
Midtre Namdal
samkommune
Samarbeidsavtale mellom Fosnes kommune,
Namdalseid kommune, Namsos kommune og
Overhalla kommune

Samarbeidsavtalen vedtatt av Fosnes kommunestyre 19.12.2013, Namdalseid kommunestyre
19.12.2013, Namsos kommunestyre 30.01.2014 og Overhalla kommunestyre 16.12.2013.
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Kap. 1. Allmenne bestemmelser
§ 1-1 Deltakerkommuner, navn og administrasjonssenter
Midtre Namdal samkommune er opprettet av deltakerkommunene Fosnes, Namdalseid,
Namsos og Overhalla. Når Midtre Namdal samkommune omtales som en enhet i
samarbeidsavtalen brukes forkortelsen MNS. MNS har sitt administrasjonssenter i Namsos og
har organisasjonsnummer 995 012 766.
§ 1-2 Rettsgrunnlag
MNS er opprettet med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september
1992, nr. 107, kap. 5 B. MNS er et eget rettssubjekt med myndighet til å treffe vedtak i saker
som framgår av denne samarbeidsavtalen eller der ansvar er overført etter vedtak i de 4
kommunestyrene.
§ 1-3 Samkommunenes formål og hovedmål
Formålet med samarbeidet er to-delt:
1. Sikre tjenester med riktig kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for
innbyggerne i Midtre Namdal
2. Etablere en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid i
Midtre Namdal.
Deltakerkommunene har følgende hovedmål for samkommunen:
- Utvikle helhetlig politisk styring av det interkommunale samarbeidet.
- Bedre den regionale utviklingskraften i Midtre Namdal
- Oppnå riktig kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne
- Utvikle effektive interne tjenester for deltakerkommunene
- Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler
- Bistå deltakerkommunene med å løse lokale oppgaver gjennom formelt og uformelt
samarbeid
- Utvikle kompetente, attraktive og robuste fagmiljøer
- Ha beredskap for å møte nye utfordringer.
Kap. 2. Politisk organisering
§ 2-1 Samkommunestyret
Samkommunestyret er MNS’s øverste organ på de saksområder som fremkommer i denne
avtalen og vedtak i kommunestyrene.
Samkommunestyret skal bestå av 23 representanter. Deltakerkommunene er representert med
følgende antall medlemmer i samkommunestyret:
- Namsos: 11 representanter
- Overhalla: 5 representanter
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- Namdalseid: 4 representanter
- Fosnes: 3 representanter
Valg til samkommunestyrets medlemmer og varamedlemmer gjøres av og blant
kommunestyrets medlemmer. Ordførerne i deltakerkommunene tar plass som en av sin
kommunes representanter og velges på sitt partis kvote.
Samkommunestyrets representanter skal velges så snart som mulig etter kommunevalget.
Samkommunestyret konstituerer seg selv. Ett kjønn skal ikke være representert med mindre
enn 40 % av medlemmene i samkommunestyret.
Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte og talerett i samkommunestyret.
§ 2-2 Politiske ledelse
Samkommunestyrets politiske ledelse er ordfører og varaordfører som skal velges blant
deltakerkommunenes ordførere. Vervet som ordfører innehas etter en ettårig turnus. Namsos
skal ha varaordfører i de periodene de ikke har ordføreren.
Turnus for ledelse av samkommunestyret skal være som følger:
-

År 1: Namsos (ordfører), Overhalla (varaordfører), med oppstart første gang 01.01.2014
År 2: Overhalla (ordfører), Namsos (varaordfører), med oppstart første gang 01.10.2014
År 3: Fosnes (ordfører), Namsos (varaordfører), med oppstart første gang 01.10.2015
Ar 4: Namdalseid (ordfører), Namsos (varaordfører), med oppstart første gang 01.10.2016

§ 2-3 Utvalg, nemder og komiteer
Samkommunestyret kan selv opprette utvalg, nemnder og komiteer etter kommuneloven § 10,
10 a og institusjonsstyrer etter kommuneloven § 11 utover det som er fastsatt i denne
samarbeidsavtalen. Medlemmene i utvalg og komiteer velges blant samkommunestyrets
medlemmer om ikke annet framgår av denne avtale.
§ 2-4 Kontrollutvalg
Samkommunestyret velger selv kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med
samkommunens forvaltning på egne vegne. Utvalget skal bestå av 4 representanter med
personlig vararepresentant. Kontrollutvalget sammensettes med en representant og en
vararepresentant fra hver av deltakerkommunenes egne kontrollutvalg. Kontrollutvalget
konstituerer seg selv. Samkommunen fastsetter sekretariatsløsing for kontrollutvalget etter
avtale.
§ 2-5 Hasteutvalg
Det opprettes et hasteutvalg bestående av deltakerkommunenes ordførere som har myndighet
til å treffe vedtak som skulle vært avgjort i annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes
så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne
paragrafen skal forelegges dette organet i neste møte.
§ 2-6 Partssammensatte organ
Samkommunestyret skal opprette partssammensatte utvalg etter kommunelovens § 25 for
behandling av saker som gjelder forholdet mellom samkommunen som arbeidsgiver og
samkommunens ansatte.
§ 2-7 Samkommunens beslutningsregler
Samkommunestyret skal utarbeide beslutningsregler for folkevalgt organ i eget reglement.
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§ 2-8 Delegasjon
Samkommunestyret kan delegere ansvar og oppgaver til samkommuneordføreren etter
kommunelovens bestemmelser. Samkommunestyret og/eller ordføreren kan delegere
oppgaver og ansvar til administrasjonssjefen etter kommunelovens bestemmelser.
Samkommunestyret skal utarbeide eget delegasjonsreglement.
Kap. 3. Administrativ organisering
§ 3-1 Samkommunens administrasjon
Samkommunens administrasjon ledes av en administrasjonssjef i 100 % stilling ansatt av
samkommunestyret selv. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet i
samkommunestyret reguleres av kommuneloven § 23.
Stedfortreder for administrasjonssjefen er til enhver tid rådmannen i den kommunen som har
ordføreren i samkommunen.
§ 3-2 Deltakerkommunenes administrasjonssjefer og rådmannsgruppen
Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte- og talerett i samkommunestyret og dets
politiske underutvalg.
Rådmannsgruppen skal ivareta en koordinerende funksjon i forhold til den enkelte kommune
og en rådgivende funksjon for administrasjonssjefen. Innstillinger til samkommunestyret skal
drøftes i rådmannsgruppen og det skal tilstrebes konsensus. Ved ev. uenighet skal denne
tilkjennegis i saksutredningen.
Administrasjonssjefen leder rådmannsgruppen. Administrasjonssjefen kaller inn til
orienterings- og drøftingsmøter før hvert samkommunestyremøte og ellers ved behov.
§ 3-3 Arbeidsgiverløsning for ansatte under administrasjonen i MNS
MNS skal være arbeidsgiver for alle ansatte i samkommunale virksomheter.
§ 3-4 Pensjonsordning for ansatte i MNS
Ansatte i samkommunen, skal være knyttet til egen pensjonsordningen tilsvarende den i
Namsos kommune.
§ 3-5 Lokalisering
Samkommunestyret bestemmer hovedstruktur for lokalisering av personell i MNS-ordninger.
Dersom nye oppgaver skal overføres til MNS, skal lokalisering vedtas av kommunestyrene
som en del av vedtaket om overføring av ordningen.
§ 3-6 Samkommunen som vertskommune
Samkommunen kan være vertskommune etter kommunelovens § 28-1 b (administrativt
vertskommunesamarbeid), eller annet avtalebasert samarbeid uten organisatorisk
overbygning.
Kap. 4. Samordning, underretning og rapportering
§ 4-1 Samordning
MNS’s virksomhet skal så langt det er formålstjenlig samordnes med deltakerkommunenes
øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats.
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§ 4-2 Underretning
MNS plikter å underrette deltakerkommunene om alle vedtak som treffes av
samkommunestyret og som har betydning for deltakerne. Protokoll fra møter i
samkommunestyret og evt. politiske underutvalg skal oversendes kommunestyrene i
deltakerkommunene så snart den foreligger.
§ 4-3 Rapportering
Samkommunestyret skal årlig orientere om sin virksomhet til deltakerkommunene. Plikten til
å rapportere til nasjonale informasjonssystemer påhviler den enkelte deltakerkommune. MNS
skal systematisk registrere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting slik at
deltakerkommunene kan oppfylle sine forpliktelser etter lov og forskrift.
Kap. 5. Finansiering og budsjettering
§ 5-1 Økonomiplan og budsjett
Samkommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal
omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige
inntekter, forventede utgifter, prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og
finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over
samkommunens samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Planen
skal være satt opp på en oversiktlig måte.
Samkommunestyret skal vedta samkommunens budsjett for det kommende kalenderår.
Budsjettet skal inkludere evt. vederlag til deltakerkommunene for ytelser med administrative
støttefunksjoner etter fastsatte beregningsprinsipper. Samkommunestyret vedtar selv
endringer i årsbudsjettet. Kommunestyrene vedtar den årlige samlede rammen for tilskudd fra
deltakerkommunene til finansiering av samkommunens budsjett og den kommunevise
fordelingen av tilskuddet etter forslag fra samkommunestyret om tilskuddsbehov. Den
kommunevise fordelingen av tilskudd skal samsvare med deltakeransvaret dersom ikke annet
er nedfelt i denne avtalen. Samkommunens årsbudsjett er endelig når deltakerkommunenes
årsbudsjett er vedtatt.
Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som innebærer vesentlige endringer i utgifter i
forhold til budsjettet, skal samkommunestyret gi melding til deltakerkommunene. Får
deltakerkommunene melding om vesentlige endringer, kan deltakerkommunenes
kommunestyrer vedta nødvendige endringer i den samlede budsjettrammen for tilskudd til
samkommunestyret.
§ 5-2 Årsregnskap og årsberetning
Samkommunen skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med
kommunelovens § 48.
§ 5-3 Deltakeransvar
Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentdel av MNS’s forpliktelser.
Prosentdelene beregnes ut fra kommunenes andel av samlet årlig tilskudd fra
deltakerkommunene til finansiering av MNS’s driftsbudsjett. Deltakeransvaret skal justeres
årlig pr 01.01. slik at det samsvarer med den innbyrdes fordeling av det samlede tilskuddet
som kommunestyrene vedtar ved behandling av årsbudsjettet.
Bestemmelsene om beregning og justering av kommunenes andel av deltakeransvaret i første
ledd kan endres dersom det skjer endringer i samkommunestyrets oppgaver, eller dersom
kommunene blir enige om en annen beregningsmåte. Endring i bestemmelsene om beregning
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og justering av deltakernes ansvar krever tilslutning fra kommunestyrene i alle
deltakerkommunene.
§ 5-4 Finansiering
Deltakerkommunene er ansvarlig for å finansiere MNS gjennom tilskudd. Det samlede
tilskudd fra deltakerkommunene skal dekke driftsutgiftene som ikke finansieres gjennom
samkommunestyrets øvrige inntekter.
Den kommunevise fordelingen av samlet tilskudd til finansiering av MNS samsvarer med
deltakeransvaret og fastsettes hvert år ved budsjettvedtak i kommunene.
Deltakerkommunenes samlede tilskuddsandel fordeles etter følgende nøkkel basert på
tilskuddsbehovet for de enkelte utgiftsområdene i MNS (andeler i %):

Utgiftsområde

Politikk og
administrasjon
Utvikling

Utgiftsandel som fordeles
Fordeles Fordeles
Fordeles
i like
etter
etter antall
andeler innbygger- aktive bruk i
tall pr
jordbruket
01.07.
pr 01.07.
50
50
50

50

Skatteoppkreveren

10

90

Barnevern
administrasjon
Barnevern tiltak
Miljø- og landbruk
Legevakt
Kommuneoverlegen

10

90

40
40

25
60
60

IT

50

50

NAV administrasjon

10

90

Fordeles
etter
elevtall

Utgift finansieres
av den enkelte
deltakerkommune
der innbygger er
hjemmehørende

100
75

NAV tiltak

100

Lønn og regnskap

25

75

Sentralbord

25

75

PPT

10

90

Samkommunestyret skal evaluere finansieringssystemet og prinsippene for beregning av
tilskuddsandeler og fremme forslag til justeringer. Justeringer krever tilslutning fra
kommunestyrene i alle deltakerkommunene.
§ 5-5 Låneopptak
Samkommunestyret har anledning til å ta opp lån i tråd med § 50 i kommuneloven. Eventuelle
låneopptak skal ligge innefor en øvre ramme som utgjør maksimalt 10 prosent av
samkommunestyrets sum driftsinntekter.
§ 5-6 Revisjon
Som revisjonsordning for MNS velges samme løsning som gjelder for Namsos kommune.
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Kap. 6. Oppgaver og myndighet
§ 6-1 Forholdet til særlovgiving
Bestemmelsene i særlovgivingen gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller
endringer som følger av samarbeidsavtalen i dette kapitlet.
§ 6-2 Miljøvern
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter følgende lover med
tilhørende forskrifter overføres til samkommunen:
a. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
b. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt
c. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk
d. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag
e. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet
§ 6-3 Landbruk
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter følgende lover med
tilhørende forskrifter overføres til samkommunen:
a. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord
b. lov 27. mai 2005 nr. 31om skogbruk
c. lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten
d. lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom
e. lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting
f. lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjon
§ 6-4 Barnevern
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17. juli 1992 nr 100
om barnevernstjenester overføres til samkommunen og leder av barneverntjenesten i
samkommunen.
§ 6-5 Smittevern
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 5. august 1994 nr 55
om vern mot smittsomme sykdommer overføres til samkommunen.
Kommunelegens oppgaver og myndighet i medhold av smittevernlovens § 7-2 legges til
kommuneoverlegen i samkommunen.
§ 6-6 Kommunelege – medisinskfaglig rådgiving
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 24. juni 2011 nr. 30
om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-5 overføres til samkommunen. Ansvar for
kontroll av dødsmeldinger tillegges også kommuneoverlegen.
§ 6-7 Miljørettet helsevern
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 24. juni 2011 nr. 29
om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern overføres til samkommunen og
legges til kommuneoverlegen i samkommunen.
§ 6-8 Psykisk helsevern
Kommunelege i deltakerkommunene etter lov av 2. juli 1999 nr 62 om etablering og
gjennomføring av psykisk helsevern, § 1-3, er kommuneoverlegen i samkommunen.
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§ 6-9 Skatteoppkreving
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17.juni 2005 nr.67
om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, overføres til samkommunen.
Skatteoppkreverens oppgaver og myndighet i medhold av skattebetalingsloven legges til
skatteoppkreveren i samkommunen.
Skatteoppkreveren i samkommunen har myndighet til å foreta anmeldelse og begjære påtale
etter straffelovens § 79, 5.ledd, ved straffbare handlinger mot deltakerkommunene i saker
etter skattebetalingsloven.
§ 6-10 Sosialtjenesten i NAV
(Endret etter vedtak i Namsos kommunestyre den 15.06.17, Namdalseid kommunestyre den 22.06.17, Fosnes
kommunestyre den 29.06.17 og Overhalla kommunestyre den 16.05.17.)

Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 18. desember 2009
nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen, overføres samkommunen.
§ 6-11 Pedagogisk psykologisk tjeneste
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17. juli 1998 nr. 61
om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven), § 5-6 om pedagogisk
psykologisk tjeneste, overføres til samkommunen.
§ 6-12 Utviklingskontor
Samkommunen har ansvar for organisering av felles utviklingskontor for
deltakerkommunene. Forvaltning av regionalt næringsfond tillegges tjenesten. Det skal
utarbeides egne retningslinjer for forvalting av dette fondet.
§ 6-13 Informasjon og kommunikasjonsteknologi
Samkommunen har ansvar for organisering av en felles IKT-tjeneste for deltakerkommunene
herunder eierskap og drift av infrastruktur og programvare.
§ 6-14 Lønn og regnskap
Samkommunen har ansvar for organisering av felles lønn- og regnskapstjeneste for
deltakerkommunen. MNS bemyndiges til på vegne av deltakerkommunene å inndrive
utestående fordringer etter bestemmelser i lov av 13. mai 1988 in inkassovirksomhet og annen
inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven)
§ 6-15 Sentralbord
Samkommunen har ansvar for organisering av felles sentralbord for deltakerkommunene.
Kap. 7. Andre bestemmelser
§ 7-1 Endring av samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av
deltakerkommunene. Endringer krever godkjenning av samtlige kommunestyrer.
Samkommunestyret kan likevel med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitt stemmer
vedta følgende endringer av avtalen:
a. pkt. 2-2, 2.ledd, vedrørende turnus for ledelse av samkommunestyret
b. pkt. 5-4 vedrørende valg av revisjonsordning
c. tillegg til avtalen som ikke står i motstrid med avtalens øvrige bestemmelser
§ 7-2 Uttreden
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En deltakerkommune kan med ett år skriftlig varsel si opp sin deltakelse i samkommunen og
kreve seg utløst fra den. Oppsigelsen tar til å løpe fra 1. januar det påfølgende år uttreden er
blitt varslet, dersom det ikke er en situasjon som beskrevet i kommuneloven § 28-2t, punktene
2 og 3.
Utløsingssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp.
§ 7-3 Ikrafttreden
Denne samarbeidsavtalen trer i kraft fra 01.01.2014.
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13.2 Arbeidsmiljølovens kap. 16
Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
§ 16-1.Hva kapitlet omfatter
(1) Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av
virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig
enhet som beholder sin identitet etter overføringen.
(2) §§ 16-2 og 16-4 får ikke anvendelse ved overdragelse fra et konkursbo.
§ 16-2.Lønns- og arbeidsvilkår
(1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller
arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den
nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere
arbeidsgiver.
(2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette
gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig
erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte
arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av
tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne
tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye
arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere.
(3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold
til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd.
Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de
overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan
videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne
sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.
§ 16-3.Reservasjonsrett mv.
(1) Arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver.
(2) Arbeidstaker som motsetter seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver, må
skriftlig underrette tidligere arbeidsgiver om dette innen den frist denne har fastsatt. Fristen
kan ikke være kortere enn 14 dager etter at informasjon etter § 16-6 er gitt.
(3) Arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de siste to
år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsrett etter denne paragraf,
har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra
overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstaker ikke er kvalifisert
for. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse
i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt. Fortrinnsrett etter §§ 10-2
fjerde ledd, 14-2 og 14-3 går foran fortrinnsrett etter paragrafen her.
§ 16-4.Vern mot oppsigelse
(1) Overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver er ikke i seg selv grunn for oppsigelse
eller avskjed fra tidligere eller ny arbeidsgiver.
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(2) Dersom arbeidsavtale eller arbeidsforhold opphører fordi skifte av arbeidsgiver medfører
vesentlige endringer i arbeidsvilkårene til skade for arbeidstaker, anses opphøret som en
følge av arbeidsgivers forhold.
(3) Ved tvister etter denne paragraf gjelder bestemmelsene i §§ 15-11 og 15-12 tilsvarende,
med unntak av § 15-12 første ledd siste punktum. Bestemmelsene i kapittel 17 gjelder
tilsvarende så langt de passer.
§ 16-5.Informasjon og drøfting med tillitsvalgte
(1) Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte
overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte.
(2) Det skal gis særskilt informasjon om:
a) grunnen til overdragelsen,
b) fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen,
c) de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne,
d) endringer i tariffavtaleforhold,
e) planlagte tiltak overfor arbeidstakerne,
f) reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter.
(3) Dersom tidligere eller ny arbeidsgiver planlegger tiltak overfor arbeidstakerne, skal dette
så tidlig som mulig drøftes med tillitsvalgte med sikte på å oppnå en avtale.
§ 16-6.Informasjon til arbeidstakerne
Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere de berørte arbeidstakere om
overdragelse som nevnt i § 16-1. Det skal gis særskilt informasjon om forhold nevnt i § 16-5
andre ledd bokstavene a til f.
§ 16-7.Representasjon
(1) Hvis virksomheten bevarer sin uavhengighet, skal de tillitsvalgte som berøres av
overdragelse som nevnt i § 16-1, beholde sin rettsstilling og funksjon.
(2) Hvis virksomheten ikke bevarer sin uavhengighet, skal de overførte arbeidstakere som var
representert før overdragelsen, fortsatt være representert på en egnet måte fram til nyvalg
kan finne sted.
(3) Første ledd kommer ikke til anvendelse dersom overdragelsen medfører at grunnlaget for
arbeidstakernes representasjon opphører. I slike tilfeller skal tillitsvalgte fortsatt være sikret
vern i samsvar med avtaler som beskytter tillitsvalgte på dette området.
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13.3 Uttalelse fra landbruksforum i Midtre Namdal Samkommune.

Uttalelse fra Landbruksforum i Midtre Namdal Samkommune.
Landbruksforum(LF) i midtre Namdal samkommune (MNS) har diskutert framtiden for
landbrukskontoret i MNS. Siden det blir kommunesammenslåing av 3 og ikke 4 kommuner
som utgjør dagens MNS, vil det få konsekvenser for utformingen av landbrukskontoret
framover. LF ønsker å gi noen innspill angående dette.
LF synes dagens organisering av landbrukskontoret har fungert utmerket. Det har ført til en
heving av kvaliteten på tjenesten fra kommunen, til landbruket i MNS. Dette mener vi har
ført landbruket framover. Kompetansen til de ansatte er høy, og de har et kollegium å dra
veksler på. Samarbeidet på tvers av faginstanser er også et viktig eksempel på kvaliteten på
landbrukskontoret.
LF er bekymret for å miste denne kvaliteten og kompetansen innenfor sektoren landbruk i
"Nye Namsos". LF mener at landbrukskontoret i MNS må fortsette som det er i dagens MNS,
ingen av faglagene i dagens MNS ønsker en oppdeling. Det bør heller kanskje vurderes nye
samarbeidsløsninger for landbrukskontorene i Namdalen? Det er viktig at regionen fortsetter
å styrkes og blir en motvekt for de tyngre landbruksområdene rundt oss. Namdalen er
avhengig av å få kompetente ansatte i landbrukskontorene i framtiden. LF mener et større
landbrukskontor, der det er et miljø med flere ansatte, blir et stort fortrinn for å få flere
kloke landbrukshoder til Namdalen. LF mener det fortsatt er mulig å samarbeide under delt
lokalisering gjennom salg/kjøp av tjenester ved en IKS løsning eller vertskommuneløsning. LF
ønsker ikke å mene noe om lokaliseringen av kontorene, men vil poengtere at det har
fungert godt der de ligger idag.
Et eksempel på flere kommuner som gjør det samme er Landbruksentret Midt i Orkdal
kommune. De har også fått til denne organiseringen av landbrukskontorene i sitt område.
Der er flere landbruksorienterte faginstanser lokalisert i samme bygg. De kan dra veksler på
hverandre og spille hverandre gode. LF mener at dette er viktig å få til for at landbruket i
regionen blant annet skal klare målsetningen om økt matproduksjon, økt verdiskapning og
en aktiv sysselsetting i hele regionen.
På vegne av Landbruksforumene i Midtre Namdal Samkommune

Tormod Bergum
Leder Namsos Bondelag
Leder for Norturakretsen Namsos/Fosnes
Tlf: 90767678/74212915
08.06.2017

Landbruksforum i Midtre Namdal består av:
- Namsos Bondelag
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- Overhalla Bondelag
- Fosnes Bondelag
- Namdalseid Bondelag
- Namdalseid Bonde og småbrukarlag
- Namsos Bonde og småbrukerlag
- Namsos/Fosnes produsentlag
- Namdalseid Produsentlag
- Overhalla Produsentlag
- Skogeierlaget i Namsos
- Skogeierlaget i Namdalseid
- Skogeierlaget i Overhalla
- Vestre Vemundvik beitelag
- Namdalseid og Osen sau og geit
- Sau og geit i Namsos
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