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1 Bakgrunn, målsetting og organisering 
09.09.09 ble Midtre Namdal samkommune (MNS) formelt opprettet og samkommunestyret 

konstituert. Kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla dannet da den andre 

samkommunen i Norge. Midtre Namdal samkommune har vært et forsøk i 4 år hjemlet i Lov 

om forsøk i offentlig forvaltning godkjent av Kommunal og regionaldepartementet (KRD). 

Kommunene i Midtre Namdal (inkl. Flatanger) hadde ved opprettelsen av samkommunen 

utviklet det interkommunale samarbeidet forankret i en regionrådsmodell. Samarbeidet ble 

grundig evaluering i 2008 og et forsøk med samkommune ble valgt. Denne 

evalueringsrapporten skal være med på å danne grunnlag for en beslutning om framtidig 

organisering av interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal.  

 

Samkommunestyret behandlet i sak 23/12 sak om prosess fram mot beslutning om 

organisering av interkommunale tjenester.  

 

Parallelt med arbeidet i MNS utreder Flatanger kommune sitt forhold til samkommunen. Det 

er generelt mye oppmerksomhet rundt spørsmål knyttet til organisering av kommune-Norge. I 

Nord-Trøndelag har NIVI Analyse gjort flere utredninger som gir et godt utgangspunkt for 

utfordringene og statusvurdering både nasjonalt og lokalt
1
. 

1.1 Målstruktur 
Målformuleringen med samkommuneforsøket slik de ble formulert i 2009 er som følger:  

 

Mål for samarbeidet: 

 

Formålet med samarbeidet er todelt: 

1. Sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og 

brukere i Midtre Namdal 

2. Prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid 

 

Deltakerkommunene har følgende hovedmål for den kommende fireårsperioden: 

 Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av 

dagens MNR-samarbeid 

 Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler 

 Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser 

 Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot 

andre kommuner, fylkeskommunen og staten 

 Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og 

virkemidler 

 Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører 

 

Styringsmodellen skal bidra til følgende mål: 

 Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, 

tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser 

 Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige 

representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene 

                                                 
1
 Vinsand og Nilsen (2012a og 2012b) 
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 Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan 

 Effektivisering av den administrative styringen 

 Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder 

1.2 Organisering 
Samkommunestyret nedsatte følgende prosjektgruppe: 

 Ordfører i Fosnes kommune Bjørg Tingstad (leder) 

 Ordfører i Namsos kommune Morten Stene 

 Ordfører i Namdalseid kommune Steinar Lyngstad 

 Ordfører i Overhalla kommune Per Olav Tyldum 

 Administrasjonssjefen i MNS: Fram til 31.12.12: Rønnaug Aaring og fra 01.01.13: 

Lars Erik Moxness 

 Representant oppnevnt av fagforeningene i deltakerkommunene i MNS: Torunn 

Pedersen. 

 

Prosjektleder har vært: Ass. administrasjonssjef i MNS Tor Brenne 

 

Rådmannsgruppen er brukt som referansegruppe/rådgivende gruppe underveis i prosjektet og 

vil for øvrig på vanlig måte være rådgivende gruppe i forhold til administrasjonssjefens 

endelig innstilling til samkommunestyret i saken.  

1.3 Mandat og metode 
Følgende mandat er gitt:  

 

1. Prosjektgruppen skal evaluere måloppnåelse og erfaringer med samkommuneforsøket. 

Dette skal gjøres ved  

a. Egenevaluering med bidrag fra  

1 ansatte og ledere i samkommunale og kommunale virksomheter 

2 fagforeninger 

3 politikere 

b. Statistisk materiale 

c. Dokumentanalyse av utredninger, planer, saksframstillinger og vedtak i MNS og i 

deltakerkommunene 

d. Eksterne kilder (TFoU, HiNT og NIVI). 

 

2. Prosjektgruppen skal utarbeide beslutningsgrunnlag og gi anbefaling for vedtaket om 

framtidens organisering av interkommunale tjenester i Midtre Namdal
2
. I tillegg til 

evalueringen av samkommuneforsøket, skal erfaringer fra andre regioner innhentes. 

Offentlige utredninger og forskning om interkommunalt samarbeid skal også tas med i 

vurderingen. 

 

3. Politikerne i kommunestyrene i deltakerkommunene skal engasjeres i prosessen.  

 

4. Rapporten med innstilling til framtidens organisering av interkommunale tjenester sendes 

ut på bred høring.  

 

                                                 
2
 Prosjektgruppen har oppfattet mandatet slik at det er to mulige modeller for samarbeid som skal vurderes, 

vertskommune eller samkommune.  



 

30.04.13 
5 

1.4 Framdriftsplan 
 

Aktivitet Tidspunkt  

Igangsetting av prosjektet 15.06 2012 

Felles kommunestyremøte 06.09 2012 

Rapport sendes ut på høring  01.05. 2013 

Frist for høring 31.05.2013 

Felles kommunestyremøte 11.06 2013 

Samkommunestyrebehandling av rapport og høringsinnspill. 

Samkommunestyrets anbefaling overfor kommunestyrene 

14.06 2013 

Behandling i kommunestyrene Innen sept. 2013 

Iverksetting av vedtak om organisering av interkommunalt 

samarbeid i Midtre Namdal 

01.01.2014 

2 Midtre Namdal samkommune 
Samkommuneforsøket er hjemlet i egen forskrift godkjent av KRD. Underveis i 

forsøksperioden er samkommunemodellen lovhjemlet gjennom en revisjon av 

kommuneloven. 

Lovhjemmelen følger i 

vedlegg. I tillegg til 

forskrift reguleres 

samarbeidet i en 

samarbeidsavtale. Begge 

disse dokumentene finnes 

på MNS hjemmesider
3
. Der 

finnes også en bred 

presentasjon av MNS i et 

HiNT-arbeidsnotat nr. 237
4
.  

 

Samkommunen har i dag 

politisk organisering som 

vist i figuren. 

 

Samkommunestyret består av 23 medlemmer fordelt med 11 representanter fra Namsos, 5 

representanter fra Overhalla, 4 representanter fra Namdalseid og 3 fra Fosnes. Alle 

kommunene har i hovedsak latt seg representere med formannskapsmedlemmer. Det indikerer 

at samkommunestyret er tiltenkt en betydelig rolle i samfunnsutviklingen. Sammensetningen 

gjenspeiler ikke forholdsmessig fordeling av representantene basert på innbyggertall. Tabellen 

på neste side viser fordelingen.  

  

                                                 
3
 Link: Samkommuneforsøket - MIDTRE NAMDAL REGIONSTYRE 

4
 Brenne (2011) 

http://www.midtre-namdal.no/samkommuneforsoeket.4821275-166171.html
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  Innbyggere 

%-vis 
fordeling av 
folketallet 

Repr. i 
samkom-

mune-styre 

%-vis 
fordeling 
av repr. 

Ant. innb. 
pr repr. 

Namsos 12 906 68,3 11 47,8 1 173 

Overhalla 3 636 19,2 5 21,7 727 

Namdalseid 1 707 9,0 4 17,4 427 

Fosnes 653 3,5 3 13,0 218 

SUM 18 902 100 23 100   
Tabell 1: Fordeling av representanter i samkommunestyret 

 

Ingen kommune har alene flertall. Enigheten om denne fordelingsnøkkelen var en viktig årsak 

til at forslaget om samkommuneorganisering i Midtre Namdal ble vedtatt i de 3 mindre 

kommunene. Ordførervervet går på omgang mellom kommunene med skifte hvert år. 

Komiteene har innstillingsrett til samkommunestyret. Komiteene skal ha en funksjon som 

politisk verksted og ha tett dialog med administrasjonen i drifts, plan og utviklingssaker.  

 

Den administrative organiseringen fremgår av figuren under:  

Administrasjonssjef

Utvikling
Miljø 

og landbruk
Skatte-

oppkreveren

Kommune-
overlegen
Legevakt

Barnevern

Rådmannsgruppen

Adm. Støtte: 
Arb.giv. funksjon, post/ arkiv

Utvalg for
hovedtillitsvalgte

IKT

Sosiale
tjenester i

NAV

M i d t r e  N a m d a l  s a m k o m m u n e
A d m i n i s t r a t i v  o r g a n i s e r i n g

Ass. administrasjonssjef

Lønn og 
regnskap

 
PPT vil inngå som en del av MNS fra høsten 2013 dersom kommunene vedtar å fortsette 

organisering av det interkommunale samarbeidet i en samkommune.  

 

Funksjonen som administrasjonssjef i 20 % stilling går på omgang mellom 

deltakerkommunene og følger samme ”turnus” som ordførervervet i samkommunestyret. 

Administrasjonssjefen har den samme rollen i samkommunen som rådmannen har i 

kommunen. De andre rådmennenes innflytelse er sikret gjennom rådmannsgruppen. 

Rådmannsgruppen er et koordinerende og rådgivende organ for samhandling og 
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utviklingsspørsmål. Gruppen ledes av administrasjonssjefen. Rådmennene har møte- og 

talerett i samkommunestyret og dets underliggende organer. Rådmannsgruppen er ofte 

styringsgruppe for utviklingsprosjekter. Gruppen fungerer også som kollegialt organ i alle 

typer saker som rådmennene bringer inn i gruppen. Slik sett er ikke gruppens funksjon 

begrenset av de oppgaver som er overført til samkommunen. Det er et bredt spekter av 

spørsmål som drøftes i gruppen. Erfaringer deles og det gjøres ofte en arbeidsfordeling 

mellom rådmennene/kommunene. 

 

Samkommunen har ansatt assisterende administrasjonssjef i 100 % stilling. Denne stillingen 

er sammen med leder for barnevernet de eneste som er ansatt i samkommunen. Ass. 

administrasjonssjef utøver hoveddelen av administrasjonssjefens arbeidsoppgaver i det 

daglige. I tillegg er ass. administrasjonssjef prosjektleder for samkommuneprosjektet og 

derigjennom ansvarlig for løpende evaluering og rapportering, samt for utviklingsoppgaver i 

samkommunen. Alle øvrige ansatte i virksomhetene har beholdt den arbeidsgivertilknytning 

som de hadde før opprettelsen av samkommunen. Begrunnelsen for dette var at 

samkommunen var et forsøk og at ansettelsesforhold først skulle avklares dersom 

samkommunen ble fast organisering etter 2013. Dette er et punkt som har vært vanskelig pga. 

at det er noe ulik arbeidsgiverpolitikk i de 4 kommunene noe som betyr at ulike ansatte i 

samkommunen har ulike ordninger for eksempel på seniorpolitikkområdet. Lønnsfastsettelsen 

skjer også via de formelle arbeidsgiverne. I praksis betyr det at Miljø og landbruk har fulgt 

Overhalla kommune, NAV har ansatte i alle 4 kommuner, mens de øvrige har fulgt Namsos 

kommunes lønnsfastsettelsesinstitutt. Nyansettelser og lønnsfastsettelse i den forbindelse skjer 

da også i arbeidsgiverkommunen. 

 

At barnevernleder skulle ansettes i samkommunen var et krav fra Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet med begrunnelse i at leder av barnevernet hadde fullmakter som 

kom direkte fra barnevernloven (ikke via delegasjon fra rådmannen som i annet lovverk) og at 

lederen da måtte være ansatt i den organisasjon som forvaltet lovverket. Det samme hadde 

vært situasjonen med leder for sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen om Midtre 

Namdal samkommune hadde valgt å ha kommunalt tilsatt leder. Men Midtre Namdal 

samkommune har en felles NAV-leder med staten. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har 

akseptert at felles statlig og kommunal NAV-leder er statlig ansatt.  

 

Kontakten med de tillitsvalgte skjer gjennom hovedtillitsvalgte. Hovedtillitsvalgt i den 

kommunen som har ordfører er kontaktpunktet for samkommunen til de ansatte. Denne 

hovedtillitsvalgte fordeler henvendelser og representasjon mellom kommunene og 

foreningene.  
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3 Utfordringsbildet for kommunene i Norge 
NIVI analyse har oppsummert utfordringsbildet med sju sentrale utfordringer.

5
 Disse gjengis i 

kortform her:  

 

 Velferdsutfordringen 

Velferdstjenestene utvikles både i omfang og kvalitet. Innbyggernes forventinger til 

tjenestene øker i takt med dette. Flere reformer øker kommunens oppgaver. 

Samhandlingsreformen er et eksempel på dette. Interkommunalt samarbeid og 

kommunesammenslåing aktualiseres for å sikre fagkompetanse og kvalitet samt kapasitet i 

tjenestetilbudet til innbyggerne. Spørsmålet om likeverdig tilbud til alle innbyggere 

uavhengig av hvilken kommune de bor i blir et stikkord. Hele Norge står foran en 

eldrebølge, men den demografiske utviklingen forsterker utfordringene i de kommunene 

med negativ befolkningsutvikling. Enkelte forskere snakker om at noen kommuner 

utvikler seg til omsorgskommuner.  

 

 Arbeidskraftutfordringen 

Kravene til fagkompetanse er sterkt økende i kommunene. Dette skyldes dels at 

kommunene får nye lovpålagte oppgaver, men også at krav og forventningene til kvalitet 

er økt. Mange kommuner og distrikter har en rekrutteringsutfordring spesielt i forhold til 

høyt utdannet nøkkelpersonell. Legemangel i distriktene er et eksempel på dette. Mange 

ser etter samarbeidspartnere for å etablere attraktive fagmiljøer. Bolyst, god boligpolitikk, 

god familiepolitikk samt godt kulturtilbud trekkes ofte fram som tiltak for å gjøre seg mer 

attraktiv i kampen om arbeidskraften.  

 

 Kompetanseutfordringen 

Kravene til ekspertise og kompetanse er stort for at generalistkommunene skal gjøre alle 

oppgavene som er tillagt den. Utfordringen er tredelt:  

o tilstrekkelig kapasitet i form av nok personell 

o personellets fagkompetanse 

o bærekraftige og attraktive fagmiljøer 

Utfordringene og sårbarheten er størst i de minste og distriktplasserte kommunene. Ofte er 

mange funksjoner lagt til en person.  

 

 Økonomiutfordringen 

De fleste kommuner opplever at de har en stram kommuneøkonomi og et sterkt fokus på 

effektiv ressursbruk og god ressursstyring. Erfaring også fra Midtre Namdal tilsier at det 

er et potensiale for innsparing ved å danne større enheter gjennom interkommunalt 

samarbeid. I økonomiutfordringen hører også utvikling av gode kontrollrutiner og 

systemer for internkontroll. Økonomiutfordringen er sterkt knyttet til statens forvaltning 

av kommuneøkonomien. Det er en løpende politisk diskusjon om hvordan inntektene til 

kommunene skal fordeles, herunder ordninger med kompensasjon for geografisk 

plassering og småkommunetilskudd.  

                                                 
5
 Vinsand og Langset (2012b) 
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 Utviklingsutfordringen 

Utviklingsutfordringen handler om å legge til rette for nærings- og samfunnsutvikling. 

Kommunene har et stort ansvar gjennom kommuneplanleggingen for å legge til rette for 

positiv utvikling i lokalsamfunnene. Mens noen områder opplever ”vekstsmerter” har 

andre områder tilbakegang. Samarbeid over kommunegrensene om planlegging, miljøvern 

og næringsutvikling er for mange kommuner en viktig strategi. 

 

 Generalistutfordringen 

Norge har generalistkommune som bærende prinsipp. Det stilles spørsmål om dagens 

kommunestruktur er tilpasset kravene til den moderne generalistkommunen. Problemene 

henger sammen med flere av punktene over. Store og sentrale kommuner tilføres 

kompetanse og resurser på bekostning av de små og distriktsplasserte kommunene. 

Spørsmålet er hvor lenge en slik utvikling kan fortsette før forutsetningene for likeverdige 

tilbud til innbyggerne er blitt umulig.  

 

 Demokratiutfordringen 

Den demokratiske utfordringen handler grunnleggende sett om innbyggernes mulighet for 

deltakelse og påvirkning i lokalpolitikken og i saker som påvirker dem. Den dreier seg 

også om lokalpolitisk innflytelse i forhold til saker som påvirker dem i et regionalt og 

nasjonalt perspektiv. Samfunnsutviklingen påvirkes av mange aktører både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Interkommunalt samarbeid kan bidra til å forsterke arbeidet med å 

nå politiske mål om å motvirke sentralisering og øke påvirkningen på utforming av 

velferdspolitikk og regionalpolitikk. Regionalt samarbeid kan også utvikle interessante 

politiske roller og bygge opp regional beredskap i forhold til reformer og 

samfunnsendringer. 

 

Med dette som bakteppe utfordres kommunene til å finne gode samarbeidsløsninger på stadig 

flere områder. Parallelt går en debatt om kommunestruktur. Mange snakker om et mulig 

retningsskifte etter valget 09.09.13. Pussig nok den samme datoen som samkommuneforsøket 

er over og den nye politikken for interkommunalt samarbeid i Midtre Namdal skal 

implementeres. Men spørsmålene er mange. Er samkommunen riktig virkemiddel for å løse 

utfordringene i vår region? Bidrar samkommunen til opprettholdelse av generalistkommunen, 

eller er det en reparasjonsløsning på veien mot kommunesammenslåing? Er smått alltid så 

godt eller er stort alltid så flott?  

 

Debatten i media om kommunestruktur kan ofte virke lite nyansert sett fra en liten kommunes 

perspektiv. Problemene i de små kommunene kan oppfattes overdimensjonert og fordelene 

med å være liten trekkes ikke fram. Men på den annen side, kan det med en viss grad av 

rettferdighet hevdes at våre argumenter for å bevare den lille tette og oversiktlige kommunen 

av og til er mer følelsesbasert enn rasjonell og kunnskapsbasert? Denne rapporten har ikke 

intensjon om å svare på de store spørsmålene, men drøfte og anbefale hva som synes best for 

kommunene og innbyggerne i Midtre Namdal for de områdene vi samarbeider om i dag og 

peke på noen forbedringer og utviklingsmuligheter.  
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4 Suksesskriterier for interkommunalt samarbeid.  
I forbindelse med følgeevaluering av samhandlingsreformen i Midtre Namdal har 

høgskolelektor Grete Bøgh Næss utarbeidet et sett med suksessfaktorer for å lykkes med 

interkommunalt samarbeid.
6
 Matrisen beskriver grunnleggende betingelser, 

samhandlingsbetingelser og organisatoriske betingelser. Matrisen kan danne godt 

utgangspunkt for vurdering av samkommuneforsøket. De påfølgende vurderingene er gjort 

med basis i rapporter om forsøket og innhentede vurderinger fra nøkkelpersoner inkl. 

prosjektgruppen selv.  

 

Grunnleggende betingelser 

for å lykkes med langvarig 

samhandling 

Suksessfaktorer i selve 

samhandlingen 

Organisering/ledelse av 

samhandlingsprosesser 

 Felles forståelsesramme, 

felles mål 

 Oppfattelse av viktighet 

av samhandlingen-

/prosjektet 

 Evne til å endre fokus i 

samhandlingen, ut fra 

endringer i behov 

 Mestre ulikhet i størrelse 

og forskjellighet 

 At det som skjer i 

samhandlingsprosjektet 

bringes "hjem" til egen 

organisasjon (forankring) 

 "Alliansene" må bli 

institusjonalisert (bli sett 

på som naturlig del av 

egen virksomhet) 

 Tillit og verdsetting av de 

andre 

 Kommunikasjon og 

interaksjon innen 

samhandlingsgruppa 

 Medlemmene må være 

informert 

 Likeverdighet og 

involvering i 

beslutningstaking 

(opplevelse av å bli hørt 

og sett - makt) 

 Mestre konflikt 

 Lederrolle og 

gjennomføringsansvar 

 Sikre felles fokus, 

synliggjøre 

sammenhenger  

 Synlig, meningsfull 

framdrift 

 Møteplasser – 

administrative, politiske 

– faglige 

 Velg samarbeids-

prosjekter der 

gevinstmulighetene synes 

åpenbare 

4.1 Generelle betingelser. 
Generelt inntrykk er at kommunene i hovedsak deler målene med samkommunen og 

forståelse for samkommunen som organisatorisk grep. Et klart suksesskriterium har vært at en 

har klart å mestre ulikhet i størrelse og forskjellighet. Det er gjort pragmatiske grep i 

styringsstruktur og laget arenaer der alle har sin likeverdige stemme. Sett utenifra er dette et 

av de elementer som kommunene i MNS får best tilbakemelding på. Nøkkelkommunen i dette 

                                                 
6
 Bøgh Næss (2013). Matrisen er utviklet fra et litteratursøk på fagfeltet.  
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perspektivet er Namsos. Namsos har utviklet en regionbypolitikk på området som er 

anerkjent, ikke bare i nærområdet, men også i fylkeskommune, hos statlige myndigheter og i 

andre kommuneregioner. Rådmannsgruppen beskriver at forankringen og 

institusjonaliseringen i egen kommune har utviklet seg positivt i prosjektperioden. MNS 

betegnes som en del av kommunens virksomhet; det er mindre oss/dem tankegang. Det 

vektlegges at MNS er et redskap for kommunen, og ikke skal utvikle egenverdi på tvers av 

kommunenes interesse. Rådmannsgruppen oppsummerer at fundamentet for og erfaringene 

med MNS har mange av de grunnleggende betingelser for suksess på plass.  

4.2 Samhandlingsbetingelser 

Det samme må kunne sies om samhandlingsverdiene. Det er stor grad av tillit mellom 

aktørene. Alle opplever likeverdighet i beslutningsprosessene. «Forhandlinger» foregår i stor 

grad med åpne kort der gode løsninger for alle søkes. Det er stilt spørsmålstegn med 

kommunikasjon med den delen av kommunestyret som ikke deltar i samkommunestyret. 

TFoU-rapporten og egenerfaringen tilsier at de to minste kommunene løser dette klart bedre 

enn Namsos, men også Overhalla har forbedringspotensial på området. Samarbeidet mellom 

kommunene har redusert konfliktnivået over tid. Noe av dette er åpenbart personavhengig, 

noe er systemavhengig. Graden av formalisering og langsiktigheten i samarbeidet er en bedre 

ramme å håndtere konflikt enn mindre formaliserte samarbeidsmodeller. Å melde seg ut er 

ikke alternativ, en søker løsninger eller forståelse for at en kan leve med ulike standpunkter. 

Kommunene i MNS har blitt utfordret på dette området gjennom behandlingen av saken om 

øyeblikkelig hjelp i samhandlingsreformprosjektet. Viktig for å løse denne type utfordringer 

er at det er langsiktighet i samarbeidet, og at samarbeidet består av faste partnere som utvikler 

tillit og relasjoner over tid. Da tåles det også at kommunene har forskjellige strategi og 

løsninger på noen områder.  

4.3 Organisatoriske- og ledelsesbetingelser 
MNS har etablert samhandlingsarenaer som har fått virke over tid både politisk og 

administrativt. Formaliseringen siker lederansvar og gjennomføringskraft på de områder som 

samkommunen har fått ansvar for, men arenaen fungerer ikke automatisk på andre områder. 

Samhandlingsreformen kan være et eksempel på det. Det er også en fare for at samkommunen 

blir tillagt mer oppmerksomhet enn det som summen av arbeidsoppgaver tillagt 

samkommunen skulle tilsi. Det kan også stilles spørsmålstegn med om samarbeidssystemet 

sikrer at det velges samarbeidsprosjekter der gevinstmulighetene er åpenbare. Det er i liten 

grad beskrevet hvordan gevinstrealisering skal måles. Dette svekker bl.a. grunnlaget for 

evalueringsarbeidet.  

 

Helhetlig politisk styringsgrep har vært en avgjørende faktor som grunnlag for det 

interkommunale samarbeidet. Klarhet i politisk ansvar er etablert. De interkommunale 

tjenesteområdene har fått tilbake et beslutningskompetent politisk organ. Det er overført 

beslutningsmyndighet til samkommunen der samkommunestyret får rollen som 

politikkutvikler på viktige områder der den geografiske konteksten er Midtre Namdal. I 

økende grad snakkes det om hva som er best for Midtre Namdal fremfor å lete etter minste 

felles multiplum for 4 kommuner. En økende forståelse av at Midtre Namdal er en 
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arbeidskraftregion, og at vi samlet sett har utfordringer med vekst i næringslivet, 

nyetableringer og befolkningsutvikling. Vi ser etter regionale løsninger fremfor lokale 

løsninger. Hele regionen applauderer industrimiljøet på Skogmo. Bru til Jøa er en regional 

sak. Namsos sin rolle som regionby tydeliggjøres både i Namsos og i omlandskommunene.  

5 Erfaringer fra prosjektperioden - Måloppnåelse 

5.1 God kvalitet i tjenesteproduksjon 
Virksomhetene selv mener at kvaliteten i tjenesteproduksjonen blir bedre med den 

interkommunale organiseringen. For Miljø og landbruk ble det gjennomført en 

brukerundersøkelse i 2008 (Sand m.fl. 2008) som viser at brukerne er mer fornøyd med 

tjenesten etter at virksomheten ble organisert interkommunalt. Spesielt ble den økte samlede 

kompetansen og tilgangen på spisskompetanse fremhevet av brukerne. Avstand til tjenesten 

ble ikke oppfattet som problematisk. Barnevernet og NAV har også gjennomført 

brukerundersøkelser, men her har er det ikke målt endring i fornøydhet før og etter 

omorganiseringen.  

 

Kvalitetsforbedringen ligger i at det er lettere å rekruttere kompetent personell, samlet 

kompetansebase blir bedre bl.a. med at det gis mulighet for å utvikle/ansette spisskompetanse. 

Større fagmiljøer har også mer fokus på fagutvikling som har som mål å utvikle kvaliteten i 

tjenesten.  

5.2 Effektiv ressursbruk. Økonomiske stordriftsfordeler 
Alle virksomhetene rapporterer om en mer effektiv ressursbruk knyttet til personell og 

kompetanse som betyr større fleksibilitet og robusthet i forhold til oppgaveløsningen. Punktet 

vektlegges som avgjørende viktig som begrunnelse for opprettholdelse av virksomhetene som 

interkommunal ordning.  

 

NIVI analysen i forbindelse med evaluering av det interkommunale samarbeidet i forkant av 

samkommuneforsøket (NIVI-rapport 2008:3), viser et oppsett over innsparinger. Innsparinger 

hos skatteoppkrever, miljø og landbruk, felles legevakt ble sannsynliggjort. Det ble gjort 

beregninger for Namdalseid kommune som indikerte at netto innsparingsmål på ca. 3 000 000 

pr år for deltakerkommunene til sammen hadde blitt nådd. Kostnadsnivået for disse enhetene 

er jevnt over det samme i dag som de var ved inngangen til forsøksperioden. Ved en 

vurdering av om det er stordriftsfordeler må sammenligningsgrunnlaget være 

alternativkostnaden ved å drive virksomheten i hver enkelt kommune. For IT for eksempel vil 

det være lett å se at alternativkosten med å drive dette hver for seg hadde vært langt høyere 

enn det vi har i dag. Det er også svært sannsynlig at alternativkostnaden for 

næringsutviklingsarbeidet hadde blitt større, i alle fall for de minste kommunene, om denne 

oppgaven skulle vært løst hver for seg. Samtidig er det lagt inn kvalitetsforbedringer som også 

koster, eks. knyttet til IT. Dette er kvalitetshevinger som kommunen alternativt ikke ville ha 

kostet på seg dersom de skulle drevet alene. 
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Barnevernet har blitt betydelig dyrere for alle kommunene de siste årene. Tabellen under viser 

en oversikt over utviklingen, beregnet pr innbygger 0-17 år for årene 2004 og 2011
7
.  

 

 
 

Fosnes har en atypisk endring knyttet til en bruker som pga. av kommunestørrelsen får dette 

utslaget. Generelt viser tabellen at kommunene hadde betydelig lavere utgifter til barnevernet 

i 2004 enn landet for øvrig. Selv om kostnadene har økt kraftig til 2011, ligger fortsatt 

kostnadene for de tre største kommunene betydelig under landet for øvrig. Sammenligner vi 

med kommunegruppene ligger kommunene fra 53 % under for Overhalla sin del til 30 % 

under for Namdalseid sin del. Hovedårsaken til differansen er at vi fortsatt har færre barn med 

barneverntiltak enn kommunestørrelsene skulle tilsi. Det betyr at det er stor sannsynlighet for 

at barnevernutgiftene fortsatt vil øke.  

 

MNS NAV har registrert en betydelig nedgang i sosialhjelpen de siste årene. Hovedårsaken 

ligger nok i årsaker som ligger utenfor organisasjonen, men noe forklaring ligger i 

samkommuneorganiseringen har gitt mulighet for ansettelse av gjeldsrådgivere og at de 

gjennom et sterkere fagmiljø er blitt mer treffsikker i tiltaksjobbingen.  

 

Skatteoppkrever drives med de samme rammer som da virksomheten ble opprettet, men selger 

nå tjenester til Flatanger, Lierne, Høylandet og Røyrvik kommuner for til sammen ca. 900 000 

pr år. For MNS-kommunene har dette betydd en innsparing med 22 %.  

 

Kommuneoverlegen selger tjenester til Osen kommune for 250 000 pr år med de samme 

resursene som betyr en tilsvarende innsparing for MNS-kommunene. I denne avdelingen er 

det på den annen side opprettet en folkehelsekoordinator. Det er vanskelig å vurdere 

alternativkosten her, men dersom alternativet hadde vært å opprette funksjonen i alle 

kommuner er det sannsynlig at kostnaden totalt sett hadde blitt større.  

 

Det ble gjennomført en betydelig innsparing ved etablering av MNS miljø og landbruk i 2004. 

Personellinnsparingen var 1,65 årsverk tilsvarende ca kr 1. mill. kr med dagens lønnsnivå. Det 

er ikke registrert endring i utgiftsnivå for miljø og landbruk etter 2008. 

 

                                                 
7
 Beregningene er basert på Kostra-tall. Kostra gir ikke tall generert på MNS nivå. Kommunene sammenlignes 

med «sin» kommunegruppe. Namsos = gruppe 11, Overhalla = gruppe 1, Fosnes og Namdalseid = gruppe 5 

Kommune Kroner

Forhold til 

egen 

kommune-

gruppe

Forhold til 

Nord-

Trøndelag

Forhold 

til 

landet u 

Oslo Kroner

Økning 

2004 - 

2011

Forhold til 

egen 

kommune-

gruppe

Forhold til 

Nord-

Trøndelag

Forhold 

til landet 

u Oslo

Namsos 1 473 -55,4 -41,4 -59,1 3 997 271,4 -34,2 -34,6 -35,4

Overhalla 1 786 -40,8 -28,9 -50,4 3 429 192,0 -53,0 -43,9 -44,6

Namdalseid 1 906 -23,6 -24,2 -47,0 3 935 206,5 -29,7 -35,6 -36,5

Fosnes 609 -75,6 -75,8 -83,1 11 032 1 811,5 97,1 80,5 78,2

2004 2011

Netto driftsutgifter inkl. tiltak per innbygger 0-17 år
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For utviklingsavdelingen er det registrert en liten kostnadsøkning i perioden knyttet til en 

satsing på turisme.  

 

For IT er det åpenbare fordeler med å kjøpe inn hardware og programvare sammen. Denne er 

i 2008 beregnet til ca. 1 000 000 pr år. Det er sterk utvikling på fagområdet og forventinger og 

krav øker sterkt. Det er vanskelig å finne godt sammenligningsgrunnlag for en alternativkost. 

Integreringen har kommet så langt at det generelt vanskelig å se for seg at virksomheten igjen 

kan drives i hver kommune. Alternativet vil ev. være å outsource deler av virksomheten.  

 

Lønn og regnskap er etablert med 0,5 stilling i innsparing fra år 1, og med målsettinger i 

økonomiplanen om ytterligere 1,0 stilling i år 2 og 0,5 stilling i år 3. Til sammen utgjør dette 

12,3 % innsparing for kommunene tilsvarende 1,1 mill. kroner.  

 

Sentralbord er planlagt etablert med innsparingsmål, som pr dato ikke er fastsatt.  

 

Organiseringen av samkommunen, 

politisk og administrativt, har en 

kostnad som fremkommer av tabellen. 

Kostnadsøkningen fra 2011 til 2012 

skyldes at samkommunestyret vedtok å 

avsette 150 000 til forvaltningsrevisjon. 

Revisjonen mener at kommunene har 

fått lavere kostnader til 

regnskapsrevisjon slik at summen av 

MNS og kommunenes kostander ikke 

øker mer enn det ville ha gjort uten MNS. Kostander til eget kontrollutvalg og 

forvaltningsrevisjon kommer i tillegg.  

 

Det er vanskelig å eksakt fastslå hvor stor ekstraregningen for politisk ledelse og 

administrasjon har blitt. Alternativkostnaden vil være regionråd og vertskommuneløsninger. 

Det er flere politikere engasjert i interkommunalt arbeid, men regionråd og 

vertskommuneorganisering med nemnd vil også representere kostnader knyttet til politisk 

styring. Kostnadsøkningen med samkommunal løsning anses ikke å være betydelige.  

 

For administrasjon inkl. kostnader knyttet til MNS som egen regnskapsenhet, er 

kostnadsøkningen sannsynligvis større. Alternativkostnaden også her er regionråd og 

vertskommuneløsninger. Både Indre Namdal og Ytre Namdal har ansatt administrativ støtte 

til sine regionråd med 50 % stilling. I tillegg kommer driftsutgifter til regionrådene og den 

kostnaden som føres i hvert enket kommunes budsjett. I vertskommuneavtalene er det 

arbeidet inn et administrasjonsbidrag til vertskommunen. Størrelsen på dette varierer. Det er 

grunn til å anta at kostnaden til administrasjon med en samkommunal organisering blir noe 

høyere enn ved vertskommuneorganisering. Dersom vertskommuneavtalene hadde blitt jevnt 

fordelt og det hadde vært avklart hvordan administrasjonsbidraget skulle beregnes, ville 

administrasjonskostnaden også blitt jevnt fordelt. Men dersom vertskommuneorganiseringen 

 Ansvar 2010 2011 2012 

9000 Politisk (politisk 
styringsorganer og 
kontroll og revisjon) 

500 491 604 

9100 Administrasjon 1 515 1 554 1 613 

Sum 2 015 2 045 2 217 

Deflator   2,80 % 3,25 % 

Økn./red. justert for 
deflator 

  -26 106 
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utvikler seg i retning av en senterkommune der alle eller de fleste oppgavene blir lagt, ville 

administrasjonskostnaden også fordel seg skjevt og til fordel for vertskommunen. MNS er 

vertskommune for Flatanger i dag, og det er ikke tvil om at vertskommuneavtalene er gunstig 

for MNS og dermed også deltakerkommunene. Det er ikke dermed sagt at de er til ugunst for 

Flatanger fordi alternativet hadde vært å etablere tjenesten selv med en høyere kostnad. 

Fordelen med en samkommunal organisering er at kostanden blir synliggjort i eget regnskap, 

fordelt etter en på forhånd avtalt nøkkel og at kostanden er påvirkbar av alle gjennom politisk 

behandling.  

 

Midtre Namdal fikk betydelige skjønnsmidler fra Fylkesmannen til sitt arbeid med å utvikle 

det interkommunale samarbeidet fram til og med etableringen av MNS. Etter dette har det 

ikke vært innvilget skjønnsmidler til selve samkommuneforsøket slik forhåpningen var ved 

inngangen til prosjektperioden. MNS har heller ikke mottatt støtte fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune på linje med Indre og Ytre Namdal slik som det ble forutsatt etter et møte 

mellom fylkeskommunen og MNS i 2009. Dermed har kostnadene til drift av forsøket blitt 

større enn antatt. Men det er ikke dermed sagt at en regionrådmodell med 

vertskommuneløsninger hadde blitt billigere.  

 

Det interkommunale samarbeidet i MNS har allikevel vært en effektiv søker på prosjekt- og 

forsøksmidler. Dels ser det ut til at samkommuneorganiseringen i seg selv er interessant for 

tilskuddsgiver, dels er det konstellasjonen med en middelstor og 3 små kommuner plassert i 

distriktet som ser ut til å være interessant. Partnerskapet med HiNT, Campus Namsos ser også 

ut til å være nyttig i denne sammenhengen. Samhandlingsreformen har til hovedprosjekt og 

underprosjekter fått tilskudd på til sammen 5,6 mill. kroner pr 01.01.13. Vi kan i denne 

sammenhengen nevne at MNS v/kommuneoverlegen fikk samhandlingsprisen for sitt arbeid 

med samhandlingsreformen og folkehelse i 2010. Også samfunnssikkerhet og beredskap, 

NAV, barnevern, miljø og landbruk og utvikling har mottatt tilskudd der det er sannsynlig at 

den interkommunale organiseringen har hatt betydning i tilskuddsgivers vurdering. Det er en 

allment akseptert oppfatning av at stadig mer offentlige midler fordeles som prosjekt- og 

stimuleringsmidler. Skal Namdalen få sin «rettmessige andel», betinger det utstrakt 

kommunesamarbeid. Føringene for fordeling av den frie delen av Fylkesmannens 

skjønnsmidlene er et eksempel på det.  

5.3 Helhetlig og forpliktende styringsmodell. Forenkling og tydeligere 

ansvar. 
Evalueringene av kommunesamarbeidet fram til samkommunen viste at organiseringen ble 

for fragmentert og det manglet politisk involvering og styring. En del av virksomhetene hadde 

egne styrer som etter hvert fungerte som sektorstyrer uten forankring, helhetlig perspektiv og 

et klart definert politisk mandat. Etableringen av samkommunestyret rettet opp mye av denne 

utfordringen.  

 

Flere MNS-virksomheter vektlegger verdien av å ha et beslutningskompetent politisk organ å 

rapportere til og et kompetent organ som utvikler poltikk på området, stiller krav og mål for 

virksomhetene. Barnevernet fremhever kontakten med et beslutningskompetent politisk organ 

som spesielt viktig i en utfordrende periode med tilsyn og offentlig fokus. Leder ved MNS 
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utvikling mener at den gamle ordningen med styre var bedre fordi virksomheten fikk større 

nærhet til politikerne. Det kan ha sammenheng med at det da var den politiske delen av 

regionrådet som fungerte som styre for MNR utvikling og der satt ordførerne og 

opposisjonslederen.  

 

TFoU–rapport 2011:19
8
  finner i sin politikerundersøkelse at samkommunestyret oppfattes 

som en mer helhetlig og forpliktende modell. Politikerne i de 4 kommunestyrene mener at 

samkommuneorganiseringen har bidratt til bedre oversikt over samarbeidsoppgavene. 

Samkommunestyret har også gitt et bedre samarbeidsklima på tvers av kommunegrensene.  

 

Utvikling av sosialpolitisk plan, arbeid med utviklingsspørsmål og RUP samt felles miljø- og 

landbruksplan er eksempler på politikkområder som nå sees i en regional kontekst.  

Den politiske organiseringen oppsummeres av prosjektgruppen å ha fungert godt. Det 

interkommunale samarbeidsfeltet har fått en helhetlig og mer forpliktende organisering. 

Forpliktelsen er forankret i at ansvaret for virksomhetene er overført til MNS under ett 

beslutningskompetent organ - samkommunestyret. Den politiske styringen er blitt mer synlig, 

åpenbart forenklet og med et tydeligere ansvar.  

5.4 Demokratisering 
Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige 

representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene var en viktig 

begrunnelse for samkommuneforsøket.  

 

TFoUs
9
 spørreundersøkelse viser at flertallet av kommunestyrepolitikerne mener at 

samkommunen har bidratt til en mer rettferdig politisk representasjon. Politikerne svarer da i 

forhold til organiseringen av interkommunalt samarbeid i perioden 2004 – 2009. Demokratisk 

underskudd med samkommunen har vært påpekt som en svakhet. Det har vært fremholdt at 

løsningen bryter med sentrale prinsipper for dagens kommunesystem som vektlegger 

demokrati gjennom direkte valg. Det vises f.eks. til hovedstyret i KS sitt høringssvar til 

forslaget om lovhjemling av samkommunemodellen der de går imot lovforslaget bl.a. av 

prinsipielle hensyn om at lokaldemokratiet skal ivaretas gjennom direkte folkevalgte organer. 

Fra MNS-kommunene sin side har det hele tiden vært argumentert med at i forhold andre 

former for interkommunalt samarbeid (AS’er, IKS’er, § 27-samarbeid og 

vertkommunesamarbeid med eller uten politisk nemnd etter § 28), representerer 

samkommunemodellen et langt mer direkte og helhetlig politisk styring med et 

samkommunestyre, som selv om det er indirekte valgt, er bygd opp etter demokratiske 

prinsipper med representasjon og struktur. Dette synet styrkes av flere forskningsrapporter 

som viser demokratiske utfordringer med andre samarbeidsformer.
10

 KRD beskriver den 

demokratiske utfordringen med interkommunalt samarbeid slik:  

 

Departementet meiner at samkommunen ikkje vil innebere noko prinsipielt nytt med omsyn til 

om kommunane kan opprette interkommunale samarbeid med indirekte valde styringsorgan 

som har ansvar for lovpålagde oppgåver. Samkommunemodellen vil tvert imot vere den 

einaste interkommunale samarbeidsmodellen der berre kommunestyrerepresentantar i 

deltakar kommunane kan veljast til det styrande organet i samarbeidet. I tillegg blir 

deltakarkommunane sikra eit minimum av representasjon ved at kommunane skal vere 

                                                 
8
Sand og Hynne (2011)  

9
 Sand og Hynne (2011) 

10
 Det vises til Brenne (2010) der det er referert til flere kilder på temaet.  
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representerte med minst representantar i samkommunestyret. Departementet meiner derfor at 

ein samkommune sikrar god folkevald kontroll på samarbeidsområda. 

 

Norsk kommunesamarbeid karakteriseres i mange sammenhenger som praktisk, pragmatisk, 

fragmentert og avpolitisert. De to samkommunene trekkes av NIVI analyse fram som 

unntaket. Forpliktelse gjennom formalisering, langsiktighet, målklarhet og politiske organer 

med beslutningskompetanse trekkes fram. For egen del kan vi legge til tillit som en 

nøkkelfaktor. Tillit skapes gjennom å opptre på fellesarenaer og gjennom praktisk erfaring 

over tid. Kristiansen (2011) har i en masteroppgave gjort en sammenlignende analyse av 

Lofoten og Midtre Namdal i forhold til grad av integrasjon i de to regionene og funnet at 

Midtre Namdal hadde en større grad av integrasjon og hun forklarer dette bl.a. med: 

 En bevist og aktiv regionbypolitikk fra Namsos kommune  

 Stor grad av felles mål for regionen (bl.a. å styrke Midtre Namdal som region) 

 Prosessdrivere (lokale og eksterne) samt å utnytte de policy-vindu som oppstår ved å 

sette interkommunalt samarbeid på dagsorden.  

 

Enkelte kommunestyrepolitikere som ikke deltar i samkommunestyret har imidlertid gitt 

utrykk for en skepsis til at det dannes et a og b lag av politikere. Dette inntrykket kan 

forsterkes gjennom at det stort sett er formannskapspolitikere som sitter i samkommunestyret. 

På en annen side viser det at kommunestyrene velger formannskapsmedlemmer hvor stor vekt 

som blir lagt i samkommunestyret. Både TFoU og NIVI-Analyse
11

 gjør funn som forsterker 

dette inntrykket. Det som i MNS-sammenheng omtales som helhetlig styring (av den 

interkommunale virksomheten) vil fra et kommunestyrets synspunkt kunne virke å gi 

dårligere forutsetninger for helhetlige politiske prioriteringer og dårligere økonomisk kontroll 

med den kommunale virksomheten. Det er påpekt behov for bedre dialog mellom 

kommunestyre og samkommunestyret. Det er stilt spørsmålstegn med om noen av de 

strategiske debattene som tas i samkommunestyret hører hjemme i kommunestyrene. Flere 

har uttrykt skepsis til at jordlovsaker behandles i samkommunen. Det gis inntrykk av at 

sakene får en mer prinsipiell behandling (og kanskje da mer i samsvar med lovens intensjon) i 

samkommunestyret og at kommunestyrene kanskje ville ha hatt en mer pragmatisk holdning 

til spørsmålene. Så er nok vurderingen forskjellig om dette oppfattes å være en fordel eller en 

ulempe.  

 

MNS har fått mye positiv oppmerksomhet for sin løsning med fordeling av representanter i 

samkommunestyret og valg av ordfører. Det som spesielt er vektlagt er løsningen sett i 

relasjon til at en relativt sett stor regionby som samarbeider med 3 mindre kommuner. Dette 

fremheves som «banebrytende i sin tid og løst utfordringen med variabel størrelse på en måte 

med nye former for utøvelse av makt»
12

. Evalueringsundersøkelsen
13

 spurte om 

representantene i samkommunestyret oppfattet seg primært som representant fra egen 

kommune eller som representant fra sitt parti. 10 % svarte både og, 90 % svarte egen 

kommune. Lovhjemmelen for samkommunen bygger i stor grad på de erfaringer som MNS 

har gjort seg. Bl.a. er det lovfestet at en kommune skal minimum ha 3 representanter.  

 

Prosjektgruppen oppsummerer at samkommuneorganiseringen representerer en tydelig 

forbedring mhht. demokratisering i forhold til tidligere løsninger og en ev framtidig 

vertskommuneløsning.  

                                                 
11

 Sand og Hynne (2011) og Vindsand og Langset (2012b) 
12

 Bakken et al. (2013) 
13

 Sand og Hynne (2011) 
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5.5 Politiske gevinster 
Målsettingen ble formulert slik: Økt politisk samhandling (vitalisering), styrket politisk 

posisjon og økt gjennomslagskraft for kommunene i Midtre Namdal vs. stat, fylke og andre 

regioner. Sand og Hynne (2011) finner at politikerne i de 4 kommunestyrene mener at 

deltakerkommunenes innflytelse overfor omverden har økt. I TFoUs andre 

følgeevalueringsrapport
14

 refereres intervjuer med regionale samarbeidspartnere. Der 

refereres synspunkter som at samkommunen ikke er seg selv nok, men er åpen for samarbeid 

med resten av Namdalen og er pådriver i fellesløsninger der dette er mulig. Det er et inntrykk 

av at regionen fremstår mer samlet og med et sterkere regionalt perspektiv.  

 

Fra ordførergruppen fremheves det at det er vanskelig å se konkrete politiske gevinster. 

Allikevel fremheves det politiske felleskapet blant ordførerne i samkommunen som positivt. 

Det tenkes mye mer i en regional kontekst når politiske spørsmål kommer opp. Flyplassen og 

sykehuset er ikke en sak for Namsos, men for hele regionen. Fosnes får regional støtte for sitt 

krav om bru. Midtre Namdal fremstår samlet overfor fylkeskommunen i RUP-sammenheng 

og har høstet gevinst med å samle utviklingsfondet til et regionalt fond. Samkommunestyret 

gir en arena for regionale drøftinger. MNS-kommunene er et arbeidsmarked og det er naturlig 

å arbeide med regional utvikling med utgangspunkt i Midtre Namdal som region.  

 

Ordførergruppen mener at det har vært en vitalisering av den politiske debatten rundt 

barnevern, sosialpolitisk plan og jordlovssaker. Formalisering av samarbeidet i en 

samkommune gir en god kontekst å utvikle felles politikk. Samtidig fremhever 

ordførergruppen at etableringen av Region Namdal har «tatt over» mye av rollen som 

kollegialt organ og utviklingsarena for en Namdalspolitikk.  

5.6 Robust organisasjon til nye oppgave og virkemidler. Utviklingskraft 
NIVI har levert en rapport om status i det interkommunale samarbeidet i Nord-Trøndelag

15
 

der det går fram at Midtre Namdal er den regionen med flest interkommunale ordninger (66 

områder). De skriver videre:  

Strukturen på samarbeidet er svært ulik mellom delregionene. Kommunene i Midtre 

Namdal skiller seg ut ved at de samarbeider mye på alle geografiske nivåer, samtidig 

som viktige kjerneordninger er samlet under samkommunen som felles 

styringsløsning.» 

MNS og Innherred samkommune beskrives som nasjonale pionerer i samarbeidsorientering 

og i forhold til struktur omkring interkommunalt samarbeid. Nord-Trøndelag fremholdes som 

spesiell i forhold til at det er et velutviklet og velregulert regionalt samarbeid.  

 

Under følger en skjematisk oversikt over områder som er utredet for mulig samkommunal 

organisering siden etableringen av MNS: 

  

                                                 
14

 Bakken et al. (2013) 
15

 Vinsand og Langset (2012a) 
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 Område Konklusjoner og status 

1.  Brann og 

redning 

Utredning med forslag om samkommunal organisering av brann og 

redningstjenesten fikk ikke flertall i samkommunestyret. Senere har 

Namdalseid etter en anbudsrunde inngått samarbeid i Inntrøndelag 

brannvesen IKS, mens Fosnes har inngått et vertskommunesamarbeid med 

Namsos. Det er fra Region Namdal initiert en utredning om en felles brann 

og redningstjeneste i Namdal. 12 kommuner er med i denne utredningen.  

Namdalseid er ikke med på denne utredningen.  

2.  Samfunns-

sikkerhet 

og 

beredskap 

MNS-kommunene samarbeider om utvikling av sitt arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap. MNS har fått ansvar for prosjektledelse 

med felles fagkompetanse på området. Det er tatt i bruk felles programvare 

(DSB-SIM), og omfattende ROS analyser er i ferd med å utarbeides. Mulig 

sambruk av utstyr og kompetanse skal utredes.  

3.  Sosiale 

tjenester i 

NAV 

Utredet i 2009 og felles MNS NAV implementert fra 2011. Målsettingene 

var å etablere en organisasjon som svarte til statens organisering, bedre 

utnyttelse av resursene og mer utvikling av spisskompetanse slik at tilbudet 

til brukerne i hele regionen ble bedre. Felles database for brukere forenkler 

arbeidet. Sosialpolitikk er i større grad satt på den politiske dagsorden og 

sosialpolitisk plan for Midtre Namdal er utarbeidet.  

4.  Samhand-

lings-

reformen 

MNS fikk gjennom 6 kommunestyrevedtak (Flatanger og Osen) ansvar for 

overordnet utredning og implementering av samhandlingsreformen. Et 

bredt anlagt prosjekt «Helhetlige helsetjenester» ble initiert. Samkommunen 

ble sett på som en god organisatorisk plattform for å gjennomføre 

reformens målsettinger. Reformen har utviklet seg fra myndighetenes side, 

og det som var lansert som tidenes største helsereform med krav om kritisk 

masse som betinget kommunesamarbeid i stor stil, er blitt en retningsreform 

som det nå ser ut til i stor grad kan håndteres kommunalt. Vi har gått fra en 

situasjon der vi oppfattet at vi var nødt til å samarbeide til at vi nå kan 

samarbeide om vi finner det hensiktsmessig. Da blir også det viktige 

nærhetsprinsippet vektlagt sterkere. Pr nå er det lite som tyder på at 

samkommunen vil bli brukt som organisatorisk plattform for samarbeid 

utover det som allerede er kommunelegens ansvarsområde, samarbeid om 

kompetanseutvikling og som prosjekthotell for forsøk (felles 

kommunefarmasøyt og IT-koordinator). Det er imidlertid utviklet seg 

bilateralt samarbeid på enkelte områder. Arbeidet med 

samhandlingsreformen synliggjør en av utfordringene med å etablere 

interkommunale tjenester på områder der det kommunale tjenesteansvaret 

er organisert i relativt autonome, fagstyrte enheter.  

5.  Lønn og 

regnskap 

Lønn og regnskap ble etablert som egen enhet i MNS fra 01.01.2013. 

Etableringen har vært utredet 3 ganger over en periode på 10 år.  

6.  PPT PPT er pr nå en vertskommuneordning med Namsos kommune. 

Organisering av PPT i MNS ble utredet og er nå vedtatt i kommunestyrene. 

Iverksetting fra høsten 2013 eller så snart det lar seg gjøre etter denne tid. 

7.  Sentral-

bord 

Sentralbord er også utredet og vedtatt etablert som fellestjeneste. Dette er 

organisert ved at MNS kjøper tjenesten av Namdalseid kommunen som 

legger denne oppgaven til eksisterende virksomhet (eget servicetorg).  

8.  Dokument

-senter 

Felles dokumentsenter er utredet og samkommunestyret gjorde vedtak om 

ytterligere utredning og da også med en vurdering om det er mulig å legge 

et slikt senter til Fosnes. 
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Samkommunen har gitt et organisatorisk ramme som er robust i forhold til nye oppgaver. Men 

samtidig har kommunestyrene vetorett på spørsmål om nye ordninger skal inn. Mange hadde 

store forventninger til samkommunen som organisatoriske ramme for løsning av 

samhandlingsreformen. Her er forventningene ikke innfridd. Samtidig ser vi at når 

samkommunene ikke er rammen for samarbeidet, vokser andre bilaterale avtaler fram.  

5.7 Andre forhold 

5.7.1 Arbeidsgivertilknytning 

Prøveprosjektet er gjennomført med at de ansatte har beholdt ansettelsesforholdet sitt i 

«morkommunen». Dette har medført utfordringer når ansatte i samme organisasjon har 

forskjellige arbeidsgivere og dermed ulik arbeidsgiverpolitikk. Det er nå lovregulert at en 

samkommune må være arbeidsgiver for de ansatte i de samkommunale virksomhetene. Et 

eventuelt vedtak om fortsatt samkommunal organisering betinger derfor at samkommunen 

rigges for å være arbeidsgiver, med de oppgaver og organisering som det medfører. 

5.7.2 Kjøp av tjenester 

Samkommunen har kjøpt servicekontor-, lønn-, personal og regnskapstjenester i 

prøveperioden. Lønn og regnskap er nå organisert i samkommunen. For det meste har dette 

fungert godt, men det kan synes som om det i enkelte sammenhenger på personalområdet har 

vært vanskelig å ta konsekvensen av at MNS er en egen organisasjon/egen juridisk enhet, og 

dermed akseptere at det kan bli ulik policy på noen områder. På den annen side har 

samkommunens beslutninger for eksempel om lønnsfastsettelse i ansettelsessaker direkte 

konsekvens for arbeidsgiverkommunen egen lønnspolitikk. Dette blir bedre ved at 

arbeidsgiveransvaret føres over til samkommunen som egen juridisk enhet.  

5.7.3 Regnskapsutfordringer. 

Etablering av MNS som egen juridisk enhet betyr at et femte regnskap må utarbeides. 

Systemet totalt sett blir mer komplisert noe som bl.a. gir seg utslag i et antall fakturaer på 

vandring der de fleste har feil eller unøyaktig adressat oppgitt av ansatte ved innkjøp. Dette 

påtales også av revisjonen. Ved etablering av lønn- og regnskapsavdeling i MNS vil det bli 

lagt stor vekt på å utvikle og kvalitetssikre rutiner i alle ledd. Å samarbeide på området skal 

på sikt gi kvalitativt bedre tjenester og robusthet som skal gi stabil leveranse for alle 

kommunene. 

 

Prøveperioden har også avslørt regnskapsmessige utfordringer med et relativt komplisert og 

delvis uoversiktlig system med kostnadsfordeling og regnskap. Dette har bl.a. medført 

dårligere muligheter for budsjettkontroll enn ønsket. Dette er spesielt utfordrende for NAVs 

tiltaksbudsjetter, og IT som har et komplisert sett med avtaler. Regnskapsansvarlige har også 

hatt utfordringer i forbindelse med regnskapsavslutning bl.a. i forhold til moms ved at flere 

virksomheter etter hvert har så store tjenestesalg utenfor eget område at momsplikt slår inn. 

Det er også påpekt utfordringer fra revisjonens side spesielt knyttet til arbeidsgiver- og 

pensjonsspørsmål. Det er grunnlag for å tro at det meste av disse utfordringene løses nå når 

MNS organiserer lønns- og regnskapsoppgavene for deltakerkommunene og MNS får 

arbeidsgiveransvar for egne ansatte. Regnskapsrutinene for tiltaksbudsjettet for NAV ble 
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endret fra 2013 og blir dermed nå mer hensiktsmessig for budsjettoppfølging. Det er 

imidlertid et spørsmål om det relative kompliserte fordelingssystemet mellom kommunene er 

hensiktsmessig og bør forenkles. Det bør vurderes om det skal iverksettes et arbeid for å 

komme fram til en felles fordelingsnøkkel for hele MNS-området ev også inkl. 

tiltaksbudsjettene.  

5.7.4 Å leve med uenighet 

Å samarbeide så tett som MNS-kommunene har gjort har gitt mye positiv oppmerksomhet 

som har bidratt til å styrke samholdet i regionen og eierskapet til samkommunen. Men hva 

skjer når «blitslampene» slukker og motbakkene kommer? Det har vært eksempler på saker 

der det har vært uenighet og skillelinjene har gått mellom kommunene. Uenigheten har 

kommet til uttrykk både på politisk og administrativt nivå. Allikevel mener prosjektgruppen at 

den formelle rammen som samkommuneorganiseringen gir med langsiktighet og forpliktelse 

gir det beste utgangspunkt for å takle og håndtere uenighet som helt sikkert også vil komme i 

framtiden.  

5.7.5 MNS - Andel av kommunal virksomhet 

Tabellen gir en oversikt over MNS sin andel av 

kommunal virksomhet og hvordan utviklingen 

har vært i prosjektperioden. Tabellen viser MNS 

sin andel av netto driftsramme i 

kommuneregnskapene. Tiltaksbudsjettene er med 

i beregningen. Økningen fra 2010 til 2011 

skyldes at NAV ble en MNS-ordning. MNS er fortsatt en relativ liten del av den totale 

kommunale virksomheten.  

5.7.6 Organisering av kontakten med fagforeningene 

Generelt har forholdet mellom fagforeningene og MNS vært godt. Kontakten med 

fagforeningene har vært organisert via en kontakt som har vært hovedtillitsvalgt i den 

kommunen som har hatt ordfører. Denne organiseringen har allikevel ikke fungert optimalt. 

Manglende kontinuitet, uklar rolle, liten eller ingen ressurs avsatt til fagforeningsarbeid i de 

små kommunene, samt at arbeidsgiverfunksjonen er delt mellom morkommunene og MNS er 

forklaringer på dette. Fagforeningsrepresentanter har imidlertid deltatt i alle større utviklings- 

og utredningsarbeider samt i tilsettingsprosesser. Manglende struktur på kontakten (for 

eksempel i form av et kontaktutvalg) har gjort den løpende informasjon og samhandlingen 

ikke har vært optimal. Noen av disse utfordringene vil kunne løses ved at 

arbeidsgiveransvaret samles i en juridisk enhet.  

5.7.7 Forholdet til Flatanger kommune 

Flatanger kommune valgte ved oppstarten av samkommunen å takke nei til deltakelse. 

Flatanger kommune hadde inntil da vært deltaker i regionrådssamarbeidet på linje med de 

andre kommunene. Fra 2009 har de hatt en omfattende samarbeidsavtale med MNS. Parallelt 

med MNS sitt arbeid med framtidens organisering av det interkommunale samarbeidet, pågår 

det en utredning i Flatanger om deres forhold til MNS. Det tas sikte på å konkludere 

utredningen i løpet av høsten. Vi vil i denne sammenhengen ikke drøfte Flatangers forhold til 

Kommune 2010 2011 2012 

Namsos 4,0 % 6,0 % 6,0 % 

Fosnes 6,5 % 8,8 % 8,9 % 

Overhalla 5,1 % 6,5 % 6,5 % 

Namdalseid 5,9 % 6,6 % 6,7 % 
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MNS, deres ev. framtidig deltakelse og hvilke endringer og konsekvenser dette for MNS og 

dagens deltakerkommuner. Det får utredes om en henvendelse kommer.  

 

I denne sammenheng er det relevant å nevne at det at MNS erstatter regionrådet skaper noen 

utfordringer. Først og fremst for Flatanger kommune som i det daglige «mister» sin regionale 

tilknytningspunkt. Men det skaper også utfordringer for fylkeskommunen som kommuniserer 

med kommunene gjennom regionrådene. Dette gjelder til en viss grad også Fylkesmannen og 

KS. Det betyr at når MNS får henvendelse fra fylkeskommunen som regionråd, må det legges 

til rette for at også Flatanger skal få delta. Dette er ikke alltid like enkelt med 

samkommunestyret med sin formelle form som ramme for møtet. Det er under veis gjort 

forsøk med andre former for møteform.  

6 Vurdering av virksomhetene  
Det er gjennomført en intervjurunde med samtlige virksomhetsledere. Alle mener at den 

virksomheten de leder fortsatt skal være interkommunal virksomhet. Alle mener de har hatt 

gevinster i større fagmiljø og mulighet for spesialisering/rekruttering av spisskompetanse. 

Alle mener at tjenesteleveransen blir kvalitativt bedre med en større kritisk masse/regionalt 

perspektiv og med bredere/bedre felles kunnskapsbase. De fleste mener å ha registrert 

gevinster i forhold til rekruttering.  

6.1 Sosiale tjenester i NAV 
Virksomheten har hatt gode resultater etter samkommuneorganiseringen og ønsker selv sterkt 

å fortsette som samkommunal tjeneste. Det er satset på gjeldsrådgiving som alle kommunene 

nå har tilbud om. Det er rasjonalisert saksbehandlerprosedyrer bl.a. i forhold til bostøtte. 

Felles kliendatabase forenkler saksbehandlingen og arbeidsfordelingen. Det er også med på å 

øke kvalitetssikringen i forhold til klienter som oppsøker flere kontorer.  

 

Det er vanskelig å se for seg at denne virksomheten organisert som en vertskommunetjeneste. 

Staten har vedtatt at det skal finnes NAV-kontor i alle kommuner, og det er heller ikke fra 

kommunalt ståsted naturlig å delegere ansvar for tjenesten til en vertskommune som i sin tur 

skal drive distriktskontorer i alle kommunene. Såfremt det vedtas å fortsette med en 

samkommunal organisering anbefales det at NAV fortsatt organiseres interkommunalt.  

6.2 Skatteoppkrever 
Skatteoppkrevertjenesten har vært en suksesshistorie. Alle kommunene hadde store 

utfordringer med å få denne tjenesten til å fungere før den ble organisert interkommunalt. 

Skatteoppkrevertjenesten blir resultatmålt av staten v/Skatt Midt og har levert svært gode 

resultater. Så gode at Skatt Midt har anbefalt andre kommuner å gjøre vertskommuneavtaler 

med MNS. Pr i dag har 4 kommuner vertskommuneavtale samt at 3 kommuner kjøper 

deltjenester. Dette betyr at deltakerkommunene i MNS både har fått en kvalitativ god og 

kostnadseffektiv tjeneste. Det er forventet ytterligere innsparinger i tjenesten knyttet til nye 

teknologiske løsninger.  
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6.3 IT 
Å reversere interkommunal organisering av IT-tjenesten med å dele opp igjen IT med 

serverpark, linjer og programvare vil være tilnærmet umulig. MNS har ansvar for eierskap og 

drift dette. Brukerstøtte derimot er kommunenes ansvar men tilbudet organiseres i et nettverk. 

Fosnes og Flatanger kjøper brukerstøttetjenester av Namsos. Det oppstår en del gråsoner med 

denne organiseringen. Sett fra MNS-synspunkt vil det være ønskelig å avklare ansvarsforhold 

og ta ansvar også for brukerstøtte.  

6.4 Barnevern 
MNS barnevern har hatt store utfordringer med fristoversittelser og systemsvikt. Det viser at 

interkommunalt samarbeid ikke er tilstrekkelig alene for å sikre kvalitet og kapasitet. Det er 

ikke noe i arbeidet med tilsynssaken som tilsier at systemsvikten kan tilskrives 

samkommuneorganiseringen. Uansett mener prosjektgruppen det er ikke er å anbefale at 

barnverntjenesten deles opp igjen. Det er bebudet endringer i regelverket som fastsetter en 

minimumsbemanning i en barneverntjeneste. Det er sannsynligvis kun Namsos kommune som 

vil kunne oppfylle denne minimumsnormen uten å bruke vesentlig mer resurser på 

barnevernsadministrasjonen enn de gjør i dag. En felles tjeneste vil etter prosjektgruppens 

mening ha bedre forutsetninger for utvikle barnevernet i tråd med allment aksepterte 

barnevernfaglige prinsipper og uten fristoversittelser. Arbeidet er påbegynt og har et 

tidsperspektiv på 2 år.  

 

Fra tjenestens side har det vært påpekt at det har vært en fordel med en samkommunal 

ordning når «motbakken» først kom så fort og så bratt. Det snakkes nå fra alle kommunestyrer 

og alle rådmenn om vår tjeneste og om hvordan vi skal kvalitetsutvikle tjenesten. Hadde 

barnevernet vært organisert som en vertskommunetjeneste ville spørsmålet fort ha handlet om 

kvaliteten i tjenesteleveransen og kanskje for noen om tjenesten heller skulle kjøpes et annet 

sted. Prosjektgruppen deler barnevernstjenestens oppfatning på dette området.  

6.5 Utvikling 
Det er åpenbare gevinster med å se næringsutviklingsarbeidet i et regionalt perspektiv bl.a. 

med å ha et felles næringsutviklingsfond. Midtre Namdal er et arbeidsmarked, og vi må lete 

de beste regionale løsningene med å utnytte hverandres styrker. Nærings- og 

samfunnsutvikling har tradisjonelt vært et «ordføreransvar» og alle kommunale sektorer har 

delansvar på området. Det er av og til en utfordring at alle ser på utviklingsavdelingen som sin 

avdeling i næringsutviklingssaker og benytter seg av dem i alle sammenhenger. Samtidig har 

det å opptre samlet i koordinert i RUP sammenheng ikke gitt forventet gjennomslag. Det 

tiltaksapparatet kan oppfattes uoversiktlig og fragmentert med flere aktører med tilgrensende 

og delvis overlappende oppgaver og mål. Fylkesmannen har i ulike sammenhenger pekt på 

svakheter i næringsutviklingsapparatet i Namdalen og utfordret Namdalen til å se på 

mulighetene til å utvikle en regional aktør for hele Namdalen.  

6.6 Miljø og landbruk 
MNS miljø og landbruk har befestet seg som en tung faglig aktør i Landbrukets fagsenter som 

er lokalisert i Overhalla. Fagsenteret har et bredt spekter landbruksfaglig aktivitet og er som 
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fagmiljø det nest største i Nord-Trøndelag. God samlet kompetanse verdsettes av næringen og 

av statlig myndighet. Dette er med på å øke ambisjonsnivået bl.a. i forhold til å iverksette 

utviklingsprosjekter med langsiktige mål for utvikling av næringen.  

 

Det er en utfordring å få kommunale instanser til å ta med sin miljø- og landbruksavdeling på 

rett tidspunkt i alle planprosesser. Problemstillingen har vært tatt opp en rekke ganger, men 

her er det fortsatt forbedringspotensial. I sum har allikevel MNS miljø- og landbruk vært en 

suksesshistorie.  

6.7 Kommuneoverlege og legevakt 

Å samle kommuneoverlegeressursen i en samlet enhet synes fortsatt å være en god løsning for 

at kommunene i Midtre Namdal skal ha tilgang på samfunnsmedisinsk spesialkompetanse. 

Kommuneoverlegen har tilsynsoppgaver der også kommunale institusjoner er tilsynsobjekt. 

Det kan være hensiktsmessig for å unngå tvil om habilitet og likebehandling at dette ivaretas 

av et organ utenfor kommunen selv. Pr nå er også folkehelsekoordinator knyttet til enheten. 

Ansvaret for gjennomføring av folkehelsetiltak ligger i kommunen. Funksjonen får dermed 

form av felles kompetanseressurs, som sentral for erfaringsutveksling, som initiativtaker for 

prosjekt og som kontaktperson til fylke, fylkesmannen og kompetanseinstitusjoner.  

 

Namdalen har vært banebrytende i forhold til interkommunal legevakt. Målsettingene med å 

arbeide i fellesskap om dette tilbudet er like gyldig i dag som da det ble initiert.  

6.8 Lønn og regnskap 
Lønn og regnskap er nylig etablert og skal evalueres etter tre år. Dette er en back-

officetjeneste som passer godt for interkommunal organisering, men som ikke er avhengig av 

noen spesiell organisasjonsform for å nå sine mål. Både samkommune, vertskommune, § 27 

samarbeid eller i og for seg også IKS kunne vært mulig organisasjonsform. 

7 Samkommune vs. Vertskommune 
Med basis i KRDs høringsnotat om samkommunemodellen og NIVI-utredninger

16
 kan 

følgende matrise settes opp for å synliggjøre forskjellene mellom modellene:  

 

                                                 
16

 Vinsand et.al (2010) og Vinsand og Langset (2012b) 



 

 

 Vertskommunemodell Samkommunemodell 

Lovhjemling Kommunelovens § 28-1 Kommunelovens § 28-2  

Type kommunesystem Spesialistforvalting Generalistforvalting 

Beslutningsmyndighet 

av ikke prinsipiell 

karakter 

Delegasjon av beslutningsmyndighet kan overføres 

til vertskommune med administrativ 

beslutningsmyndighet. Myndighet utøves av 

vertskommunen på vegne av samarbeidskommunen. 

(Kommunelovens § 28b) 

Oppgaveoverføring til samkommunen som egen juridisk 

enhet. Eget samkommunestyre som kan videredelegere 

myndighet til administrasjonen  

Beslutningsmyndighet 

av prinsipiell karakter 

Delegasjon av beslutningsmyndighet kan overføres 

til vertskommune med 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. (Kommunelovens § 28c) 

Oppgaveoverføring til samkommunen som egen juridisk 

enhet. Samkommunestyret tar avgjørelser i saker av 

prinsipiell karakter. Politisk ansvar samlet i 

samkommunestyret. 

Fleksibilitet med hensyn 

til arbeidsoppgaver og 

partnere 

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.  

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 Kommunelovens § 

28. 

Demokratisk 

styringsløsning 

Indirekte og asymmetrisk Indirekte og symmetrisk 

Omfang av samarbeid – 

formål med regelverket 

Fokus på den enkelte oppgave/tjenesteområde 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 

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.  

Eget rettssubjekt  Nei, oppgaven løses av vertskommunen Ja 

Myndighetsutøvelse Kan spres på flere kommuner eller samles i en 

senterkommune 

Samlet til samkommunestyret og utøves av samkommunen 

som egen juridisk enhet. 
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 Vertskommunemodell Samkommunemodell 

Instruksjons- og 

omgjøringsmyndighet 

for egne innbyggere 

Ja Nei 

Politisk representasjon Krav til min 2 repr. pr kommune i politisk nemnd. 

Sektorvise ordninger ut ifra styringsbehov.  

Krav til min 3 repr. pr kommune i samkommunestyret.  

Rolleklarhet for 

politikerne 

Normalt 3 politiske arenaer: kommunestyret, 

regionråd og politiske nemnder. 

To politiske arenaer: kommunestyret og samkommunestyret.  

Administrativt ansvar Ivaretas av vertskommunen Overført til samkommunen med egen uavhengig og enhetlig 

administrasjon 

Finansiering Vanligvis oppdelte rammer pr samarbeidsordning 

med egne kostnadsnøkler 

Samlet overføring til samkommunen basert på sektorvise 

kostnadsnøkler 

Allokeringsmulighet på 

interkommunalt nivå 

Nei.  Ja, samkommunestyret kan omprioritere innenfor rammen 

og gitte oppgaver 

Kostnadskontroll og 

økonomistyring 

Sektoriell oppfølging av vertskommunen med dennes 

budsjett- og rapporteringsrutiner.  

Samkommunens ansvar gjennom ordinære kommunale 

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.  

Oppfattes som mer forpliktende og alle partnere har samme 

eierforholdet til ordningene. Kan oppfattes som mer 

langsiktig og stabilt.  

Arbeidsgiveransvar I vertskommunen (ev spredd på flere 

vertskommuner) 

I samkommunen 

Ansvar for politisk 

mobilisering og regional 

utvikling 

Regionråd og vertskommuner. Flere aktører, mindre 

forpliktende og mer delt ansvar.  

En felles aktør i et mer forpliktende felleskap. 

Robusthet over nye 

oppgaver 

Stor, men systemet kan fort blir svært uoversiktlig og 

komplisert 

Stor og med et avklart og lovregulert styringssystem som er 

rigget for å kunne ta nye oppgaver.  

Alternativ til 

kommunesammenslåing 

Ja Ja 

Kontrollutvalg og 

revisjon 

Løses av vertskommunen Eget kontrollutvalg og revisjon.  

  



 

 

TFoU
17

 har spurt politikerne om de mener samkommune er en bedre løsning enn andre 

samarbeidsmodeller
18

. 59 % svarer at de mener det, 14 % mener at samkommunen er en 

dårligere løsning enn andre samarbeidsmodeller. Politikerne i Namsos var mer skeptisk til 

samkommunen enn sine kolleger i de tre andre kommunene. Det ble også spurt om hva som 

ville være alternativet til samkommunen dersom samkommunemodellen ikke ville bli 

lovhjemlet. Det var kun et meget lite mindretall som mente at oppgavene skulle føres tilbake 

til kommunen. Nærmere 40 % mente at andre organisasjonsformer (dvs. i praksis si 

vertskommune for de fleste ordningene) var alternativet, mens ca. 45 % mente at 

kommunesammenslåing da var alternativet. I denne gruppen var Namsospolitikerne i sterkt 

flertall. Det må bemerkes at undersøkelsen er gjort før siste kommunevalg.  

 

Kommunal og regionaldepartementet
19

 grunnga behovet for samkommunemodellen bl.a. med 

at «Samkommunemodellen er meint å ta vare på behovet for lovfesta interkommunal modell 

for et breitt spekter av individretta tjenesteområde. Slik vil samkommunen dekkje eit behov 

som andre lovfesta interkommunale modellar i dag ikkje dekkjer fullt ut.» Det 

interkommunale samarbeidet i MNS må betraktes å være et interkommunalt samarbeid med et 

relativt bredt spekter av individrettet tjenester og dermed godt egnet for 

samkommuneorganisering. Regionen er et arbeidsmarked og har et klart definert regionsenter. 

Det er dermed ikke så store ulemper for innbyggerne at tjenestene samles på en plass. 

Brukerundersøkelsen TFoU gjennomførte i forhold til Miljø og landbruk
20

 styrker denne 

oppfatningen.  

 

Fordeler med samkommune: 

 Eierforholdet til virksomhetene sikres bedre med samkommuneorganisering. Vi kan bruke 

situasjonen i barnevernet som eksempel. Det oppleves at alle tar ansvar for sitt barnevern 

og søker løsninger og utvikling i fellesskap. Interessen og signalene om ansvar fra 

kommunestyrene er også markant.   

 Gjennom samkommunestyret får politikerne i regionen en felles arena å diskutere 

regionale spørsmål og utvikle regional politikk. Erstatter regionråd med en mer 

demokratisk sammensatt politikerforsamling som gir flere politikere en mulighet til å 

arbeide med politikk også på regionalt nivå. Kommunikasjonen med fylkeskommunen 

skjer i stor grad gjennom regionrådene. 

 Samkommunen ivaretar demokratiet bedre og representerer en mer helhetlig 

styringsmodell. 

 Å lykkes med interkommunalt samarbeid krever tillit, langsiktighet og forutsigbarhet. 

Samkommunemodellen oppfattes å være den modellen som best legger til rette for å 

lykkes med dette. Nøkkelen ligger i graden av formalisering i avtaleverk og politisk 

organisering.  

 

 

                                                 
17

 Sand og Hynne (2011) 
18

 Ibid. 
19

 Prop 49 L 2001-2012 
20

 Sand et al. (2008) 
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Ulemper med samkommune 

 Det må etableres en egen administrasjon. MNS kan ikke gå over som fast 

samarbeidsmodell uten at arbeidsgiveransvaret for de ansatte overføres til samkommunen. 

Dette betyr at samkommunen må utvikle egen arbeidsgiverpolitikk. I praksis kan dette 

skje ved at en «adopterer» en av kommunenes arbeidsgiverpolitikk og iverksetter den ved 

at det kjøpes personaltjenester fra en av kommunene slik MNS i dag gjør med Namsos 

kommune. At samkommunene ikke er egen arbeidsgiver er også en av de mest påpekte 

ulempene med samkommuneforsøket.  

 Kostnaden med samkommunens politisk organisering, en egen administrasjon og egen 

revisjons- og kontrollutvalgsordning må antas å bli noe høyere enn ved et 

vertskommunesamarbeid. Kostnaden blir synligjort i budsjett og regnskap. I en 

vertskommuneavtale vil administrasjonskostnaden bli lagt inn i avtalen (slik MNS gjør 

med sine vertskommuneavtaler). Dersom vertskommuneavtalene kunne ha blitt fordelt 

jevnt mellom kommunene og avtaleverket for beregning av administrasjonskostnadene 

var det samme, vil kostnaden teoretisk sett kunne utligne seg mellom kommunen. Men 

dersom en kommune blir en senterkommune med alle (eller de aller fleste 

vertskommuneavtalene), vil administrasjonskostnaden uansett bli belastet 

samarbeidskommunen. Flatanger har denne relasjonen til MNS i dag. Det er ikke tvil om 

at vertskommuneavtalen i sum er gunstig for MNS og derigjennom også for 

deltakerkommunene.  

 Å overføre ansvar til et organ utenfor kommunestyret vil for mange oppleves som en 

ulempe. Ansvarsoverføring av jordlovssaker og motorferdsel i utmark er brukt som 

eksempel. Samtidig kan også et regionalt perspektiv oppfattes å gi noen muligheter som 

ellers ikke ville være mulig. Sosialpolitisk plan kan være et slikt eksempel.  

 Når samkommunestyret fungerer som regionråd deltar ikke Flatanger på linje med de 

andre. Dette bør reguleres bedre for at Flatanger skal kunne ivareta sine interesser dersom 

MNS blir permanent og Flatanger fortsatt velger å stå på utsiden.  

 

Fordeler med vertskommune 

 Vertskommunemodellen representerer en mer fleksibel modell der kommunene kan 

samarbeide asymmetrisk, dvs. at kommunene kan lage bilaterale avtaler på de områder 

som de ønsker. Samarbeidet trenger da ikke å være begrenset til en region. 

Værnesregionen er et godt eksempel på at det er mulig å utvikle dette systemet til å 

omfatte mange områder. Litt av utfordringen der, som også vil være overførbar til vårt 

distrikt, er at det er en stor og dominerende kommune som i tillegg ligger i midten. 

Forventing om fordeling av oppgaver vanskeliggjøres. Ren «kjøttvekt» sammen med 

geografisk plassering tilsier at det er rasjonelt å legge de fleste virksomheter til 

senterkommunen. 

 Ved en delegasjon av avgjørelsesmyndigheten vil samarbeidskommunen vil denne i helt 

spesielle saker kunne trekkes tilbake om samarbeidskommunen vedtar dette. Det ligger en 

sikkerhetsventil i dette.  
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Ulemper med vertskommune.  

 Avtalen får et element av kjøp og salg. Eierforholdet til virksomheten blir svekket. Vi kan 

tenke oss hvordan situasjonen med barnevernet hadde forløpt ved en vertskommuneavtale. 

Da ville sannsynligvis kravet til vertskommunen om å rydde opp raskt kommet. Dersom 

kjøperkommunen etter en periode fortsatt ikke var fornøyd, ville de som hadde valg raskt 

sett seg om etter alternative selgere.  

 Samarbeidskommunene mister full innsikt og påvirkningskraft på prisen. Ofte vil det 

oppstå en monopolsituasjon som kan utnyttes til vertskommunens vinning eller bli utsatt 

for mistanker om utnytting. Noen kommuner vil kunne etablere alternativer, mens andre 

er «tvunget til å velge samarbeidspartner (eks. brann- og redningssaken med Namdalseid 

og Fosnes). Et utstrakt vertskommunesamarbeid krever åpenhet og tiltak som beholder 

tilliten mellom partene over tid.  

 Erfaringene fra perioden 2004 - 2009 viser at virksomheter organisert etter 

vertskommunemodellen (både med og uten nemnd) lett utvikler seg som en autonom 

enhet utenfor politisk innflytelse og kontroll. Nemnda blir et sektorstyre. Fra 

fagbyråkratiets side kan dette i første omgang oppfattes som en frihet, men ikke ønskelig 

fra et demokratisk perspektiv. Behovet for å kommunisere med beslutningstakerne blir 

ofte tydelig når det oppstår utfordringer eller behov for nye resurser. Igjen kan 

barnevernet være et eksempel.  

 

Det er bred enighet i prosjektgruppen, i rådmannsgruppen og i virksomhetene at 

samkommuneforsøket i hovedsak har vært vellykket, at samkommune gir flere fordeler og 

mindre ulemper enn en vertskommuneorganisering. Det anbefales derfor at samkommune 

velges som permanent organisering av det interkommunale samarbeidet i Midtre Namdal. 

Samtidig viser er faringene at samkommunen ikke løser alle interkommunale utordringer. Det 

må i tillegg åpnes for bilaterale avtaler på områder der ikke alle kommunene ønsker å delta. 

Formelle og uformelle samarbeidsfora må fortsatt ha sin naturlige plass. Det er naturlig å søke 

til MNS-kommunene for etablering av faglige fora og utvikling av fellesprosjekter. 

Oppvekstsjefforumet, økonomisjefmøtet og helse- og omsorgslederforumet er eksempler på 

det.  

8 Vurderinger om behov for endringer i samarbeidsavtalen 
Kravene til en samarbeidsavtale er regulert i kommunelovens § 28-2e. Dagens 

samarbeidsavtale dekker de områdene som er omtalt i paragrafen. Det er dermed kun 

spørsmål om det skal gjøres justeringer i dagens avtale, utover at samkommunen må ha fullt 

arbeidsgiveransvar for de ansatte.  

8.1 Politiske endringer 

8.1.1 Sammensetning av samkommunestyret 

Sammensetning av samkommunestyret foreslås uendret selv om det er svært ulik antall 

stemmeberettiget bak hver representant. Det ligger en egenverdi i at ingen kommune har rent 

flertall. Det er nå nedfelt i loven (§28-2h) at alle kommunene skal minst ha 3 representanter i 
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samkommunestyret valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Dersom det blir aktuelt 

med en utvidelse av samkommunen til også å gjelde Flatanger, må mandatfordelingen 

gjennomgås på nytt med sikte på å minske forskjellene stemmeberettigede bak hver 

representant.  

8.1.2 Valgordning for ordfører og varaordfører 

Ordningen med ordfører på omgang med ettårige valgperioder, ordføreren i Namsos som 

varaordfører når de andre kommunene har ordfører og ordfører i Overhalla som varaordfører 

når Namsos har ordfører, forslås uendret. Erfaringen fra situasjonen ved nyvalg tilsier at 

funksjonsperioden må harmoniseres med valgperioden. Dermed foreslås det funksjonstid 

mellom 01.11 til 30.10 året etter.  

8.1.3 Komitéordningen  

Ordningen med 3 komiteer har fungert siden 2010 og fra 2011 også med innstillingsrett i 

saker tillagt komiteen. Prosjektgruppen foreslår at ordningen med komiteer oppheves og 

erstattes med et formannskap bestående av 2 repr. fra Namsos kommune og en repr. fra hver 

av de andre tre kommunene. Begrunnelsen for forslaget er at komiteene ikke har fungert 

optimalt. Det er en ambisiøs og arbeidskrevende organisering. Det har til tider vært mange 

forfall som i seg selv er et uttrykk for hvordan politikerne vurderer viktigheten i komiteene. 

Det mangler nå et innstillende ledd for generelle og overgripende saker som 

handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap. TFoU-undersøkelsene
21

 viser 

også at mange politikere i komiteene stiller spørsmålstegn med organiseringen. På den annen 

side kan en peke på den viktige rollen komiteen har hatt i forhold til samhandlingsreform og 

barnevern.  

 

Ellers foreslås at ordningen med eget kontrollutvalg og egen klagenemnd med samme 

sammensetning forsetter. Samme sekretariatløsning for kontrollutvalg og revisjon som 

Namsos kommune opprettholdes.  

8.1.4 Kommunikasjon med kommunestyrene 

Kommunelovens § 28-2e, pk. 3j gir pålegg om at det skal nedfelles i samarbeidsavtalen om 

hvordan deltakerkommunene skal underrettes om samkommunestyrets vedtak. Dette er i dag 

nedfelt i samarbeidsavtalens §§ 4-2 og 4-3 som slår fast at kommunestyrene skal underrettes 

om alle vedtak som samkommunestyret fatter samt at de skal rapporteres årlig. I tillegg skal 

det avgis kvartalsrapporter og rammen for samkommunens budsjett skal behandles i 

kommunebudsjettene. Formalitetene er dermed på plass, men TFoU-rapportene
22

 peker på at 

det her er utfordringer. Det oppfattes av flere at det er avstand mellom samkommunestyret og 

kommunestyrene. Noen snakker også om en fremmedgjøring i forhold til samkommunestyret 

og om at det utvikles et A og B lag politikere. Fosnes og Namdalseid synes å ha løst dette 

best. Utfordringen synes størst i Namsos. Etter prosjektgruppens oppfatning ligger 

forbedringspotensialet ligger ført og fremst i hvordan kommunene løser 

informasjonsoppgaven i sin egen kommune og ikke i formuleringene i samarbeidsavtalen.  
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 Sand og Hynne (2011) og Bakken et. al (2013) 
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 ibid 
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8.2 Administrative endringer 

8.2.1 Administrasjonssjeforganiseringen 

Det er bred enighet innad i MNS, i rådmannsgruppen og blant politikerne (dvs. 

ordførergruppen og resultatene som kommer fram i TFoU’s politikerundersøkelse
23

) om at 

ordningen med administrasjonssjef på omgang ikke er optimal først og fremst fordi det gir for 

liten kontinuitet på administrativ side. I tillegg konkurrerer administrasjonssjefstillingen med 

alle andre presserende gjøremål i egen kommune for en rådmann. Det er også eksempler på 

situasjoner der MNS og egen kommune kan ha ulike interesser. Dette kan være knyttet til 

spørsmål der det ligger et element av forhandlinger for eksempel i forbindelse med 

tjenesteleveranser, i forbindelse med innstillinger i saker der det er uenighet i 

rådmannsgruppen og i prosessuelle spørsmål underveis i arbeidet med saker og prosjekter.  

 

Med utgangspunkt i at en framtidig ordning ikke skal koste mer enn dagens ordning kan det 

være to mulige løsninger: 

 

1. Ordningen med en rådmann som administrasjonssjef i 20 % stilling videreføres. Dette 

betinger at det er en assisterende administrasjonssjef i 100 % som ivaretar daglig drift. 

Erfaringene med dagens ordning tilsier at det da er nødvendig med 

setteadministrasjonssjef i de tilfeller hvor administrasjonssjefen og dermed også alle 

underordnede er inhabil (eks. ved forhandlinger og kontraktunderskriving om 

tjenesteleveranser). Det er også ønskelig med setteadministrasjonssjef ved lengre sykdom. 

En måte å løse det på er å følge logikken med varaordfører som ville bety at rådmannen i 

Overhalla er setteadministrasjonssjef når Namsos har administrasjonssjefen og at Namsos 

er setteadministrasjonssjef når en av de andre er administrasjonssjef.  

 

Tilsetting av administrasjonssjef kan skje ved: 

a. At stillingen går på turnus som nå, men med 3-årige (ev 4-årige) funksjonsperiode. 

Dette vil i praksis si at Namsos vil få administrasjonssjefen fra 2014 tom 2016, så 

etterfulgt av Overhalla (2017-2019), Fosnes (2020 – 2022) og Namdalseid (2023 – 

2025) 

b. At stillingen lyses ut internt blant de 4 rådmennene og ansettes på åremål (3 eller 4 

år) av samkommunestyret.  

c. At stillingen knyttes til en av kommunene fast. Det kan være Namsos som den 

største kommunen (68 % av innbyggertallet). Namsos har pga. størrelsen kanskje 

størst problem med å finne en god måte å innarbeide en 20 % stilling i en 

rådmannsstilling og da kan alternativet være å velge den kommunen som kan finne 

den beste løsningen for å innarbeide en 20 % stilling inn i sin rådmannsstilling.  

 

2. Det ansettes egen administrasjonssjef (en 5. rådmann) i 100 % stilling i samkommunen. 

Stilling som ass. administrasjonssjef faller da bort. Stedfortrederfunksjonen løses da 
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 Sand og Hynne (2011) 
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gjennom en av virksomhetslederne utnevnes til dette. For «ledige» lønnsmidler ansettes 

administrativ lederstøtte til administrasjonssjefen.  

 

Flertallet i rådmannsgruppen (Stenvik, Sørlie og Aaring) anbefaler modell 1a. 

Hovedargumentet er at deltakerkommunenes interesser på den måten sikres best mot at MNS 

utvikler seg som en stat i staten. MNS er kun et organisatorisk redskap for 

deltakerkommunene og kan ikke ha en egeninteresse utover det som defineres av 

deltakerkommunene i fellesskap. 

 

Flertallet i prosjektgruppen (Stene, Tingstad, Lyngstad, Tyldum og Pedersen) støtter dette 

forslaget.  

 

Prosjektgruppemedlem og rådmann i Namdalseid Moxness går inn for en ordning som 

beskrevet i pk. 2. Hovedargumentet for det er at det er mest ryddig å ha egen administrativ 

leder i MNS som egen juridisk enhet. At MNS ikke utvikler seg som stat i staten ivaretas av 

samkommunestyret gjennom sin politikkutforming og gjennom formalisering av 

rådmannsgruppens rolle i saksforberedelsene.  

 

Uansett valg av modell for tilsetting av administrasjonssjef, må rådmannsgruppen sikres en 

formell status i saksgangen slik at deltakerkommunenes interesser ivaretas. Dette gjøres 

gjennom en presisering i samarbeidsavtalen.  

8.2.2 Konsekvenser av eget arbeidsgiveransvar.  

Den største endringen med videre samkommunal organisering av den interkommunale 

virksomheten, er at samkommunen må være arbeidsgiver for de ansatte i virksomhetene. 

Dette betyr bl.a.: 

 

 Det må etableres en egen arbeidsgiverpolitikk.  

MNS må etablere en uttrykt arbeidsgiverpolitikk inkl. lønnspolitikk. Dette må utvikles 

med medbestemmelse fra arbeidstakerorganisasjonene. I stede for å starte på null og få et 

enormt arbeid med å etablere alle elementene i en arbeidsgiverpolitikk, kan det være 

hensiktsmessig å starte med å «adoptere» en kommunes arbeidsgiverpolitikk. Det er da 

mest hensiktsmessig å overta Namsos kommunes politikk i og med at de aller fleste 

berørte ansatte i dag har Namsos som arbeidsgiver. Dette kan gjelde reglement, 

retningslinjer og rutiner, men også forsikringer (lovpålagte og ev frivillige) og HMS-

system inkl. bedriftshelsetjeneste. Det er også naturlig at samkommunene iverksetter 

mindre justeringer i reglement som Namsos kommuner gjør. (eks. lokale tilpasninger i 

reisereglement).  

 

 Personalkontortjenester. 

MNS kjøper i dag personaltjenester av Namsos kommune. Det anbefales at MNS ikke 

etablerer egne personaltjenester, men fortsatt kjøper denne av en av kommunene. I dette 

ligger også fagkompetanse for rådgiving om pensjonsspørsmål, samt system for og 
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bistand med tilsettinger, omplasseringer og fortrinnsrett. 

 

 Eget lønnsfastsettelsesinstitutt 

Samkommunene må utvikle egen politikk på lønnsfastsettelsesområdet og gjennomføre 

egne lokale lønnsforhandlinger med teknisk og faglig bistand fra kommunalt 

personalkontor. Dette er et «følsomt» område der de kommunale aktørene i regionen på 

mange måter har et skjebnefellesskap. Det bør bestrebes at deltakerkommunene og MNS 

arbeider for en samordning av rekrutteringspolitikken (herunder lønnspolitikken) for å 

unngå for sterk konkurranse. Det er mange eksempler på at egne enheter (IKS’er, 

kommunalt eide AS’er, men også interkommunale enheter) utvikler en egen lønnspolitikk 

som blant de ansatte i morkommunene oppfattes som bedre.  

 

 Egne partssammensatte utvalg. 

Det må etableres eget partssammensatt arbeidsmiljøutvalg (AMU). I tillegg må det 

etableres et kontaktforum mellom MNS og fagforeningene. Dette kan være et 

administrasjonsutvalg. Her skal bl.a. prosedyrer og politikk i forbindelse med lokale 

forhandlinger drøftes. Det må også etableres et system for medbestemmelse i 

virksomhetene. I forhold som vedrører ansatte skal ansattes organisasjoner tas med i 

prosessen. Det vises i denne forbindelse til Hovedavtalen.  

 

 Frikjøp av tid til hovedtillitsvalgt.  

Fagforeningsrepresentanten i utredningsutvalget anbefaler at det avsettes midler til frikjøp 

av tid til hovedtillitsvalgt i MNS.  

 

 Vernetjeneste 

Det må vurderes om det skal etableres egen vernetjeneste med hovedverneombud og 

definerte verneområder.  

 

 AKAN-kontakt er en bør-tjeneste. Kan alternativt løses gjennom en avtale med Namsos 

kommune.  

8.2.3 Økonomi 

Dagens fordelingsnøkler og deltakeransvar framgår av samarbeidsavtalen som følger i 

vedlegg. Det er alltid stor diskusjon når fordelingsnøkkelen skal diskuteres i forbindelse med 

forslag om nye ordninger inn i MNS. Etter at ordningen er innført er all diskusjon borte. Det 

er da innarbeidet og det er ikke eksempler på forsøk på omkamp. Det er kommet innspill fra 

økonomiavdelingen om at nåværende ordning er kompleks og arbeidskrevende, men 

prosjektgruppen mener at det på nåværende tidspunkt ikke er gode alternativer og god nok 

begrunnelse for å utrede dette videre. Det foreslås derfor ikke endringer i fordelingsnøkler og 

deltakeransvar.  

 

MNS har fått sitt eget økonomireglement, men revisjonen påpeker at det mangler påkrevet 

finansreglement. Dette må utarbeides.  
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8.2.4 Hvilke virksomheter skal organiseres i MNS 

Prosjektgruppen foreslår at de virksomheter som i dag er vedtatt organisert i MNS fortsatt blir 

en del av MNS. Det foreslås i forbindelse med denne utredningen ingen nye virksomheter 

eller igangsetting av utredninger om nye virksomheter som er aktuell for organisering i MNS. 

Det kan være aktuelt å be administrasjonen å utarbeide forstudier
24

 på mulige 

samarbeidsområder innen for eksempel plan, tekniske tjenester (herunder også driftsassistanse 

for VAR-tjenestene), personal og kommuneadvokat.  

8.2.5 Nye målformuleringer 

Formålet med samkommuneforsøket nedfelt i samarbeidsavtalen (se vedlegg) og gjengitt i 

kap. 1.1. Prosjektgruppen mener at målstrukturen stort sett kan beholdes med at formuleringer 

knyttet til forsøket tas ut.  

  

                                                 
24

 Med forstudie forstås lovgrunnlag, dagens organisering og ressursbruk i MNS-kommunene, en beskrivelse av 

dagens utfordringer samt en erfaringsinnhenting fra andre regioner som samarbeider på områdene.  
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9 Prosjektgruppens anbefalinger 
 

1. Midtre Namdal samkommune etableres som en fast organisering av interkommunale 

tjenester.  

 

2. Dagens ordning med ordfører og varaordfører på ettårig turnus og opprettholdes. 

Funksjonstid endres til 01.11 til 31.10 året etter gjeldende fra 2014.  

 

3. Forsøket med komiteer for uvalgte saksområder avvikles.  

 

4. Det opprettes et formannskap som innstillende organ overfor samkommunestyret. Organet 

sammensettes med 7 representanter fordelt med tre representanter fra Namsos kommune, 

to representanter fra Overhalla kommune og en representant fra hver av kommunene 

Fosnes og Namdalseid.  

 

5. Ordningen med administrasjonssjef på turnus mellom rådmennene videreføres, men med 

endring i åremålsperioden til 3 år. Turnus forslås som følger: Namsos 2014 - 2016, 

Overhalla 2017-2019, Fosnes 2020 – 2022 og Namdalseid 2023 – 2025.
25

 

 

6. MNS overtar arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i MNS virksomheter. Det etableres en 

egne arbeidsgiverpolitikk basert på Namsos kommunes arbeidsgiverpolitikk. 

Personaltjenester kjøpes fortsatt av en av deltakerkommunene. Det etableres 

partssammensatte utvalg. Strukturen på dette utvikles i samarbeid med fagforeningene. 

Hovedverneombudsrollen søkes løst sammen med Namsos kommune, men det defineres 

egne verneområder i MNS.  

 

7. MNS etableres med de 9 virksomheter som i dag er vedtatt samkommunalt organisert 

a. IT 

b. Miljø og landbruk 

c. Kommuneoverlegen og interkommunal legevakt 

d. Utvikling 

e. Sosiale tjenester i NAV 

f. Barnevern 

g. Skatteoppkreveren 

h. Lønn og regnskap 

i. PPT 

 

8. Det foreslås ikke endringer i fordelingsnøkler og deltakeransvar. Det utarbeides eget 

finansreglement for MNS.  
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 Repr. Moxness har følgende alternative forslag til pk. 5: 

5. Det opprettes en fast stilling som administrasjonssjef i foreslår at det ansettes en egen 

administrasjonssjef i % stilling i MNS. Stillingen som ass. administrasjonssjef trekkes inn og det 

oppnevnes en stedfortreder blant virksomhetslederne. Det avsettes i tillegg ressurs til lederstøtte.  
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9. Det legges fram egen sak med en ny revidert samarbeidsavtale etter at saken om 

organisering av den interkommunale virksomheten har vært til behandling i kommunene. 

Målformuleringene oppdateres og forenkles.  
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Vedlegg 1: Lovhjemmel i Kommuneloven  

 

 
§ 28-1a. Vertskommunesamarbeid 

 

1. En kommune kan overlate utførelsen av 

lovpålagte oppgaver, herunder delegere myndighet 

til å treffe vedtak som omtalt i forvaltningsloven § 

2 første ledd bokstav a (offentlig 

myndighetsutøvelse) til en vertskommune etter §§ 

28 b
1
 og 28 c

2
 hvis den aktuelle lov ikke er til 

hinder for det. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for 

fylkeskommuner. 

1 Skal vel være § 28-1b.  

2 Skal vel være § 28-1c.  

 

§ 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid 

 

1. En kommune (samarbeidskommune) kan avtale 

med en annen kommune (vertskommune) at 

vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe 

avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for 

vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer 

ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir 

instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon 

til administrasjonssjefen i vertskommunen. 

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3. 

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 

instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet 

i saker som alene gjelder samarbeidskommunen 

eller berørte innbyggere. 

6. For vedtak vertskommunen treffer etter 

delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme 

omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 

§ 35 første ledd. 

 

§ 28-1c. Vertskommunesamarbeid med felles 

folkevalgt nemnd 

 

1. Kommuner som deltar i et 

vertskommunesamarbeid, kan avtale å opprette én 

felles folkevalgt nemnd i vertskommunen. 

2. Bestemmelsen i nr. 1 gjelder tilsvarende for 

vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

3. Deltakerkommunene kan delegere til nemnda 

myndighet til å treffe vedtak også i saker av 

prinsipiell betydning. Dette skal skje ved at 

kommunestyrene eller fylkestingene selv delegerer 

samme kompetanse til nemnda. Nemnda kan 

delegere til vertskommunens administrasjon 

myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller 

typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

4. Hver av deltakerne skal være representert med 

to eller flere representanter i nemnda. Nemnda 

velger selv blant sine medlemmer leder og 

nestleder. Det kan avtales at ledervervet skal gå på 

omgang mellom deltakerne. Nærmere regulering 

av dette skal fremgå av avtalen. 

5. For øvrig gjelder bestemmelsene for faste utvalg 

så langt de passer. 

6. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke 

instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der 

delegasjon er skjedd fra samarbeidskommunene til 

vertskommunen i samsvar med nr. 3. 

7. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 

instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet 

i saker som alene gjelder samarbeidskommunen 

eller berørte innbyggere. 

8. For vedtak vertskommunen treffer etter 

delegasjon fra en samarbeidskommune, har 

samarbeidskommunen samme 

omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 

§ 35 første ledd. 

9. Der det i lov er satt en grense for antallet 

medlemmer i et folkevalgt organ, og 

representasjonskravet i nr. 4 fører til at den felles 

nemnda får flere medlemmer enn det loven tillater, 

skal antallet medlemmer reduseres på følgende 

måte: Det antall medlemmer av nemnda som 

overstiger det tillatte maksimum, skal ved 

loddtrekning skytes ut av nemnda. Dersom denne 

fremgangsmåten fører til at en deltakerkommune 

ikke blir representert i nemnda ved behandling av 

saker fra vedkommende kommune, skal det skytes 

ut ytterligere ett medlem som erstattes med ett 

medlem fra denne kommunen. 

 

§ 28-1d. Parlamentarisk styreform 
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Der en av deltakerne har parlamentarisk styreform, 

trer rådet i administrasjonssjefens sted i forhold til 

§§ 28 b og 28 c. 

1 Skal vel være § 28-1b.  

2 Skal vel være § 28-1c.  

 

§ 28-1e. Samarbeidsavtalen 

 

1. For et vertskommunesamarbeid skal det 

opprettes en skriftlig samarbeidsavtale. Avtalen 

vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Endringer i avtalen som gjelder forhold som omtalt 

i nr. 2 og 3, skal skje på samme måte. 

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,  

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. 

4. I et vertskommunesamarbeid mellom kommuner 

skal vertskommunen orientere fylkesmannen om 

etableringen av samarbeidet. I et 

vertskommunesamarbeid mellom fylkeskommuner 

skal vertskommunen orientere departementet om 

etableringen av samarbeidet. 

 

§ 28-1f. Klage ved administrativt 

vertskommunesamarbeid 

 

1. Når en vertskommune fatter vedtak som kan 

påklages etter forvaltningsloven § 28 første ledd, 

er den kommunen som har delegert myndigheten, 

klageinstans. Vedkommende statlige organ er 

likevel klageinstans når vedtak er truffet i henhold 

til myndighet delegert fra et statlig organ. 

2. – – – 

3. Administrasjonen i vertskommunen er 

underinstans etter forvaltningsloven § 33 annet 

ledd ved behandling av klager etter nr. 1. Det 

samme gjelder der det i lov er fastsatt at et statlig 

organ er klageinstans. 

4. Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter 

forvaltningsloven § 35 annet og tredje ledd. 

Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak 

som må anses ugyldige. 

5. Bestemmelsene i nr. 1, 3 og 4 gjelder tilsvarende 

for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

 

§ 28-1g. Klage ved vertskommunesamarbeid med 

felles nemnd 

 

1. Når det i et vertskommunesamarbeid med felles 

nemnd treffes vedtak som kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28 første ledd, er 

klageinstansen en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyrene i 

deltakerkommunene. Vedkommende statlige organ 

er likevel klageinstans når vedtak er truffet i 

henhold til myndighet delegert fra et statlig organ. 

2. – – – 

3. Hver av deltakerkommunene skal være 

representert i klagenemnd oppnevnt etter nr. 1. 

Klagenemnda velger selv sin leder og nestleder. 

For øvrig gjelder bestemmelsene om faste utvalg 

så langt de passer. 

4. Dersom representasjonskravet i nr. 3 fører til at 

klagenemnd etter nr. 2 får flere enn fem 

medlemmer, skal antallet medlemmer reduseres til 

fem på følgende måte: Det antall medlemmer av 

klagenemnda som overstiger fem, skal ved 

loddtrekning skytes ut av nemnda. Dersom denne 

fremgangsmåten fører til at en deltakerkommune 

ikke blir representert i klagenemnda ved 

behandling av saker delegert fra vedkommende 

kommune, skal det skytes ut ytterligere ett medlem 

som erstattes med ett medlem fra denne 

kommunen. 

5. Den felles nemnda er underinstans etter 

forvaltningsloven § 33 annet ledd ved behandling 

av klager etter nr. 1 og 2. Det samme gjelder der 

det i lov er fastsatt at statlig organ er klageinstans. 

6. Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter 

forvaltningsloven § 35 annet og tredje ledd. 

Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak 

som må anses ugyldige. 

7. Bestemmelsene i nr. 1, 3, 5 og 6 gjelder 

tilsvarende for vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 
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§ 28-1h. Lovlighetskontroll 

 

1. Avgjørelser truffet av vertskommunens organer 

på vegne av en samarbeidskommune kan av tre 

eller flere medlemmer i samarbeidskommunens 

kommunestyre bringes inn for departementet til 

kontroll av avgjørelsens lovlighet etter § 59. 

2. Medlemmer av kommunestyret i 

vertskommunen kan ikke kreve slik kontroll av 

avgjørelser truffet av vertskommunens organer på 

vegne av en samarbeidskommune. 

3. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for 

vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

 

§ 28-1i. Oppløsning og uttreden 

 

1. Dersom deltakerne er enige om det, kan 

samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. 

2. Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si 

opp sitt deltakerforhold i et 

vertskommunesamarbeid. Annen oppsigelsesfrist 

kan avtales. 

 

§ 28-1j. Kontrollutvalgets myndighet i 

vertskommune 

 

Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet 

etter § 77 nr. 1 uten hensyn til at kommunestyret i 

vertskommunen har begrenset myndighet etter § 

28 b nr. 4 og § 28 c nr. 6. 

 

§ 28-1k. Statlig tilsyn med vertskommune 

 

1. Der en samarbeidskommune har overlatt 

utførelsen av lovpålagte oppgaver til en 

vertskommune, skal statlige tilsynsetater rette 

pålegg eller andre sanksjoner til vertskommunen. 

Vertskommunen er ansvarlig for at pålegg eller 

andre sanksjoner etterkommes. 

2. Der en oppgave er delegert til vertskommunen, 

har statlige tilsynsetater rett til innsyn i 

vertskommunens saksdokumenter, og kan kreve at 

vertskommunens organer, folkevalgte og ansatte 

uten hinder av taushetsplikt gir de opplysninger og 

meldinger som er nødvendige for at tilsynsorganet 

kan utføre tilsyn. Tilsynet kan også kreve adgang 

til alle vertskommunens institusjoner, lokaler og 

anlegg som er nødvendige for at tilsynet kan utføre 

tilsyn. 

3. Bestemmelsen i nr. 1 og 2 gjelder tilsvarende for 

vertskommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

 

Kapittel 5 B. Samkommune 

§ 28-2a. Samkommune 

1. To eller flere kommuner eller to eller flere 

fylkeskommuner (deltakerkommunene) kan 

vedta å opprette en samkommune for å løse 

felles oppgaver. Vedtak om deltakelse i en 

samkommune treffes av kommunestyret eller 

fylkestinget selv. 

2. Samkommunen er et eget rettssubjekt. 

3. En kommune eller fylkeskommune kan 

ikke delta i mer enn én samkommune. 

4. Øvrige kapitler i denne lov gjelder 

tilsvarende så langt de passer for 

samkommuner, med mindre annet er fastsatt i 

dette kapitlet. §§ 8, 12, 18 til 21, 27, 28-1 c, 

28-1 d, 28-1 g, 48 nr. 4, 49, 50 nr. 8, 56 til 58, 

60 og 61 til 75 gjelder likevel ikke. 

§ 28-2b. Overføring av myndighet til 

samkommunen 

1. Enhver oppgave eller avgjørelsesmyndighet 

som ikke i lov er lagt til kommunestyret eller 

fylkestinget selv eller andre kommunale eller 

fylkeskommunale organer, kan overføres til 

en samkommune. 

2. De oppgaver og den avgjørelsesmyndighet 

som overføres samkommunen, må være 

identiske for alle deltakerkommunene. 

§ 28-2c. Forholdet til forvaltningsloven og 

offentleglova 

Forvaltningsloven og offentleglova gjelder 

tilsvarende for samkommuner som for 

kommuner og fylkeskommuner. 

§ 28-2d. Virksomhetsoverdragelse 

Reglene i arbeidsmiljøloven §§ 16-2 til 16-7 

om arbeidstakernes rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse gjelder tilsvarende 

ved opprettelse av, uttreden fra eller 

oppløsning av en samkommune. 

§ 28-2e. Samarbeidsavtalen 

1. Deltakerkommunene skal opprette en 

skriftlig samarbeidsavtale for samkommunen. 
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Kommunestyret eller fylkestinget vedtar selv 

avtalen og endringer om forhold som er 

omtalt i nr. 3. 

2. Endringer i avtalen som gjelder andre 

forhold enn de som er omtalt i nr. 3, vedtas av 

samkommunestyret med tilslutning fra minst 

to tredjedeler av de avgitte stemmene. Det kan 

likevel avtales at også slike endringer skal 

vedtas av det enkelte kommunestyre eller 

fylkesting selv. 

3. Samarbeidsavtalen skal inneholde 

bestemmelser om:  

a) samkommunens navn, som skal inneholde 

ordet samkommune,  

b) deltakerkommunene og antall 

representanter i samkommunestyret fra den 

enkelte deltakerkommune,  

c) hvilken adresse samkommunen skal 

registreres på i Enhetsregisteret,  

d) hvilke oppgaver og hvilken 

avgjørelsesmyndighet som skal overføres 

til samkommunen,  

e) tidspunkt for overføring av oppgaver og 

avgjørelsesmyndighet,  

f) deltakerkommunenes innskuddsplikt og 

plikt til å yte andre bidrag til 

samkommunen,  

g) den enkelte deltakerkommunes eierandel i 

samkommunen og ansvarsandel for 

samkommunens forpliktelser dersom denne 

avviker fra eierandelen,  

h) hvordan plikten til å dekke samkommunens 

underskudd skal fordeles mellom 

deltakerkommunene dersom denne avviker 

fra deltakerkommunenes ansvarsandel for 

samkommunens forpliktelser,  

i) rammer for samkommunens 

finansforvaltning,  

j) underretning til deltakerkommunene om 

vedtak som treffes i samkommunen,  

k) uttreden fra og oppløsning av 

samkommunen, herunder oppbevaring av 

arkiver skapt av samkommunen, og  

l) annet som etter lov krever avtale.  

4. Ved etablering av en samkommune mellom 

kommuner skal samkommunen sende kopi av 

samarbeidsavtalen til fylkesmannen. 

Samkommunen skal også orientere om 

endringer i samarbeidsavtalen og vedtak om 

uttreden eller oppløsning. Departementet skal 

på tilsvarende måte orienteres om 

samkommunesamarbeid mellom 

fylkeskommuner. 

§ 28-2f. Deltakeransvar 

1. Den enkelte deltakerkommune hefter 

ubegrenset for en andel av samkommunens 

forpliktelser. Til sammen skal andelene 

utgjøre samkommunens samlede forpliktelser. 

2. Samkommunens kreditorer må først gjøre 

sitt krav gjeldende mot samkommunen. 

Dersom kreditor ikke oppnår dekning av 

samkommunen innen 14 dager regnet fra 

påkrav, kan kreditor kreve den enkelte 

deltakerkommune for dennes andel av 

forpliktelsen. En deltakerkommune som helt 

eller delvis har dekket sin andel av en fordring 

på samkommunen, kan straks kreve tilbake 

sitt utlegg fra samkommunen. 

§ 28-2g. Deltakelse i andre 

organisasjonsformer 

1. En samkommune kan ikke være deltaker i 

sammenslutninger. Samkommunen kan 

likevel forvalte midler i aksjer når dette har et 

finansielt formål. 

2. En samkommune kan være vertskommune 

etter § 28-1 b, jf. § 28-1 a, for andre enn 

deltakerkommunene i samkommunen. 

§ 28-2h. Samkommunestyret 

1. Samkommunestyret er samkommunens 

øverste organ. Samkommunestyret skal bestå 

av minst tre representanter med 

vararepresentanter fra hver deltakerkommune. 

Disse velges av og blant kommunestyrets eller 

fylkestingets medlemmer. Valget skal skje i 

konstituerende møte i kommunestyret eller 

fylkestinget i deltakerkommunene. 

Representantene velges for fire år. Den 

enkelte deltakerkommune kan velge nye 

representanter i valgperioden. Nyvalg skjer 

for den gjenværende del av valgperioden. 

2. Samkommunestyret velger selv blant sine 

medlemmer leder og nestleder. Lovens 

bestemmelser om ordfører og varaordfører 

gjelder tilsvarende for leder og nestleder i 

samkommunestyret. Deltakerkommunene kan 

avtale en annen funksjonstid for leder og 

nestleder enn det som følger av § 9. 
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§ 28-2i. Møte- og talerett for 

deltakerkommunene 

Deltakerkommunenes ordførere og 

administrasjonssjefer har møte- og talerett i 

samkommunens organer. 

Administrasjonssjefene har likevel ikke møte- 

og talerett i kontrollutvalget. 

§ 28-2j. Administrativ leder 

Samkommunen skal ha en administrativ leder 

som ansettes av samkommunestyret selv. Det 

kan avtales at stillingen som administrativ 

leder i samkommunen skal gå på omgang 

mellom administrasjonssjefene i 

deltakerkommunene. 

§ 28-2k. Innstilling til vedtak om 

økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap 

Samkommunestyret skal fastsette hvilket 

organ i samkommunen som skal avgi 

innstilling til vedtak om økonomiplan, 

årsbudsjett og årsregnskap. 

§ 28-2l. Inndekning av underskudd i 

samkommunen 

1. Samkommunen plikter å dekke inn 

underskudd i samkommunen. 

2. Deltakerkommunene plikter å yte tilskudd 

til inndekning av underskudd i 

samkommunen. 

3. Departementet kan i forskrift gi regler for 

samkommunens og deltakerkommunenes plikt 

til å dekke inn underskudd i samkommunen. 

§ 28-2m. Låneopptak og garantier 

1. Samkommunen kan bare ta opp lån dersom 

dette er fastsatt i samarbeidsavtalen. Dersom 

samkommunen skal kunne ta opp lån, skal 

avtalen inneholde et høyeste beløp for 

samkommunens samlede låneopptak. 

2. Dersom en av deltakerkommunene er 

underlagt reglene i § 60, skal departementet 

godkjenne samkommunens vedtak om opptak 

av lån eller vedtak om langsiktig avtale om 

leie av bygninger, anlegg og varige 

driftsmidler som kan påføre samkommunen 

utgifter ut over de fire neste budsjettår. 

3. Samkommunen kan ikke stille kausjon eller 

annen økonomisk garanti for virksomhet som 

drives av andre enn samkommunen selv. 

§ 28-2n. Betalingsvansker 

1. Dersom samkommunen ikke kan oppfylle 

sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, 

skal samkommunens administrative leder 

straks sende melding til samkommunestyret 

og deltakerkommunene. Med mindre 

samkommunestyret framlegger en plan for 

fortsatt drift som vil gi fordringshaverne 

dekning ved forfall, og som 

deltakerkommunene slutter seg til, skal 

samkommunen oppløses. 

2. I de første seks måneder etter at melding 

etter nr. 1 er sendt til deltakerkommunene, 

kan det ikke avholdes tvangssalg eller 

gjennomføres tvangsrealisasjon av 

samkommunens eiendeler. 

§ 28-2o. Valg til kontrollutvalg 

Kontrollutvalgets medlemmer velges blant 

medlemmene av kommunestyret, fylkestinget 

og kontrollutvalget i deltakerkommunene. 

Hver deltakerkommune skal være representert 

med minst ett medlem i utvalget. 

§ 28-2p. Klage 

1. Når samkommunestyrets underordnede 

organer treffer vedtak som kan påklages etter 

forvaltningsloven § 28 første ledd, er 

samkommunestyret eller en eller flere 

særskilte klagenemnder oppnevnt av 

samkommunestyret klageinstans. 

2. Når samkommunestyret treffer vedtak som 

kan påklages etter forvaltningsloven § 28 

første ledd, er likevel departementet 

klageinstans. 

3. Vedkommende statlige organ er 

klageinstans når dette følger av lov eller når 

samkommunens vedtak er truffet i medhold av 

myndighet delegert fra et statlig organ. 

4. Hver av deltakerkommunene skal være 

representert i klagenemnd som nevnt i nr. 1. 

Nemnda skal ha minst tre medlemmer, og den 

velger selv sin leder og nestleder. 

§ 28-2q. Lovlighetskontroll 

Tre eller flere medlemmer i 

samkommunestyret eller tre eller flere 

medlemmer av deltakerkommunenes 

kommunestyrer eller fylkesting kan sammen 

bringe avgjørelser truffet av samkommunens 
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organer inn for departementet til kontroll av 

avgjørelsens lovlighet etter § 59. 

§ 28-2r. Statlig tilsyn 

Der en deltakerkommune har overført 

utførelsen av lovpålagte oppgaver til 

samkommunen, skal statlige tilsynsetater rette 

pålegg eller sanksjoner mot samkommunen. 

Samkommunen er ansvarlig for at pålegg eller 

sanksjoner etterkommes. 

§ 28-2s. Ansvarlig statlig organ 

Dersom samkommunen geografisk faller inn 

under ansvarsområdet til flere statlige klage-, 

kontroll- eller tilsynsorganer med samme 

kompetanse, skal samkommunens registrerte 

adresse i Enhetsregisteret avgjøre hvilket 

statlig organ som er rett instans. 

§ 28-2t. Uttreden 

1. Den enkelte deltakerkommune kan med 

skriftlig varsel til samkommunen og øvrige 

deltakerkommuner si opp sin deltakelse i 

samkommunen og kreve seg utløst fra denne. 

Oppsigelsestiden er på minst ett år og løper 

fra det tidspunkt varsel om uttreden er mottatt 

etter forrige punktum. 

2. Dersom en deltakerkommunes rett er blitt 

krenket ved vesentlig mislighold av 

deltakerforholdet, kan deltakerkommunen tre 

ut av samarbeidet med seks måneders varsel. 

3. Den enkelte deltakerkommune kan bringe 

spørsmålet om uttreden inn for departementet 

innen en måned etter at samkommunen og 

øvrige deltakerkommuner har mottatt melding 

om uttreden. Departementet kan gi pålegg om 

at samarbeidet skal fortsette i et nærmere 

bestemt tidsrom hvis hensynet til en eller flere 

deltakerkommuner tilsier dette. Departementet 

kan i særlige tilfeller godkjenne at uttreden 

skjer med umiddelbar virkning. 

Deltakerkommunenes betalingsforpliktelser 

etter samarbeidsavtalen består likevel ut 

oppsigelsestiden. 

§ 28-2u. Oppløsning 

Samkommunen kan oppløses dersom 

deltakerkommunene er enige om det. Vedtak 

om oppløsning treffes av det enkelte 

kommunestyre eller fylkesting selv. 

§ 28-2v. Forskrifter 

1. Forskrifter gitt i medhold av 

kommuneloven gjelder tilsvarende så langt de 

passer for samkommunen, med mindre 

departementet i forskrift fastsetter at annet 

skal gjelde. 

2. Departementet kan gi forskrift om 

rapportering fra samkommunen om 

ressursbruk og tjenesteyting til bruk i 

nasjonale informasjonssystemer. 

  



 

 

Vedlegg 2: Samarbeidsavtalen 

 

 

Dato: 28.07.2011 

 

Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune  

Vedtatt i Fosnes kommunestyre 26.06. 2009. Vedtatt i Namdalseid kommunestyre 18.06. 2009. Vedtatt i Namsos kommunestyre 18.06. 

2009. Vedtatt i Overhalla kommunestyre 15.06. 2009. Mindre endringer hjemlet i samarbeidsavtalens § 6-1 vedtatt av samkommunestyret 

i sak 04/06 og sak 05/06 i møte 02.10.09. Utvidelse av forsøksordningen behandlet i samkommunestyret i sak 14/10 i møte 26.03.10 og 

vedtatt i kommunestyrene i Overhalla 19.04.10, i Namsos 29.04.10, i Namdalseid 06.05.10 og i Fosnes 27.05.10. Endringen stadfestet av 

KRD gjennom godkjenning av endring i forskrift av 14.10.10. 

 

I  Allmenne bestemmelser 

1-1 Medlemskommuner, 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 Midtre Namdal samkommune. Midtre Namdal 

samkommune har sitt administrasjonssenter i Namsos.  

1- 2 Rettsgrunnlag   

Midtre Namdal samkommune er opprettet med hjemmel i lov om forsøk i offentlig 

forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87, og "Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt 

samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla”, 

godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 09.09 09 og med senere godkjent endring 

av 14.10.10. Samkommunens rettsgrunnlag, tilknytningsform og avtalefrihet framgår av 

forskriftens kap.2. 

1- 3 Deltakeransvar  

Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentdel av Midtre Namdal 

samkommunes forpliktelser. Prosentdelene beregnes ut fra kommunenes andel av samlet årlig 

tilskudd fra deltakerkommunene til finansiering av Midtre Namdal samkommunes 

driftsbudsjett, jfr forskriftens § 3-1, 3.ledd.. 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.  

Ved oppstart av forsøket er deltakeransvaret fordelt som følger: 

- Namsos kommune: 53,8 % 

- Overhalla kommune: 22,8 % 

- Namdalseid kommune: 14,7 % 

- Fosnes kommune: 8,7 % 

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. 

1- 4 Oppgaver og myndighet  

For oppgaver som krever unntak fra lov, har Midtre Namdal samkommune myndighet og 

ansvar slik det fremgår av forsøksforskriftens kapittel 4. For andre oppgaver har Midtre 

Namdal samkommune myndighet og ansvar slik det framgår av denne avtalen og senere 

vedtak med tilslutning fra alle deltakerkommunenes kommunestyrer. 

Midtre Namdal samkommune ansvaret for følgende tjenestefunksjoner: 

- Utviklingskontoret i Midtre Namdal (inkl. utviklingsfondet for Midtre Namdal) 

- Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 

- Barneverntjenesten i Midtre Namdal 

- Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal 

- Legevakttjenesten i Midtre Namdal 

- Kommuneoverlegen i Midtre Namdal 

- IT/kvalitetssikring 

- Sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen (NAV) 

Tjenestefunksjonenes formål og oppgaver opprettholdes i samsvar med tidligere inngåtte 

samarbeidsavtaler for den enkelte ordning vedtatt av kommunestyrene. Tidligere avtaler 

avløses av denne avtale.  

Deltakerkommunene kan vedta endringer i oppgavene til Midtre Namdal samkommune, 

herunder overføre ansvar for nye oppgaver. Endringer krever tilslutning fra kommunestyrene i 

alle deltakerkommunene. Endring i ansvar og myndighet for oppgaver som krever unntak fra 

lov, kan ikke skje uten godkjenning fra departementet og endring av forskriften for forsøket. 

1- 5 Mål for samarbeidet  

Formålet med samarbeidet er to-delt:  

1. Sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og 

brukere i Midtre Namdal  

2. Prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid  

Deltakerkommunene har følgende hovedmål for den kommende fireårsperioden:  

 Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av 

dagens MNR-samarbeid 

 Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler  

 Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser  

 Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot 

andre kommuner, fylkeskommunen og staten 

 Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og 

virkemidler 

 Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører 

Styringsmodellen skal bidra til følgende mål:  

 Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, 

tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser 

 Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige 

representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNS og kommunestyrene 

 Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan 
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 Effektivisering av den administrative styringen 

 Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder 

 

II  Samkommunestyrets organer  

2-1   Samkommunestyret    

Samkommunestyret er MNS’s øverste organ på de saksområder som fremkommer i 

forsøksforskriften, denne avtalen og vedtak i kommunestyrene.  

Deltakerkommunene er representert med følgende antall medlemmer i samkommunestyret:  

 Namsos: 11 

 Overhalla: 5 

 Namdalseid: 4 

 Fosnes: 3 

Valg til samkommunestyret reguleres av forskriftens §2-2. 

2-2 Politiske ledelse 

Samkommunestyrets politiske ledelse er ordfører og varaordfører som skal velges blant 

deltakerkommunenes ordførere. Vervet som ordfører innehas etter turnus slik at samtlige av 

deltakerkommunenes ordførere har ordførervervet i forsøksperioden. 

Turnus for ledelse av samkommunestyret skal være som følger:  

 År 1: Namsos (ordfører), Overhalla (varaordfører), til og med 31.12.2010 

 År 2: Overhalla (ordfører), Namsos (varaordfører), til og med 31.12.2011 

 År 3: Fosnes (ordfører), Namsos (varaordfører), til og med 31.12.2012 

 Ar 4: Namdalseid (ordfører), Namsos (varaordfører), til og med 31.12.2013 

2-3   Sekretariatsløsning for kontrollutvalg 

Som sekretariat for MNS’s kontrollutvalg velges samme løsning som gjelder for Namsos 

kommune. 

 

III  Administrasjon  

3-1  Samkommunestyrets administrasjon  

MNS’s administrasjon ledes av en administrasjonssjef ansatt av samkommunestyret selv. 

Administrasjonssjefen skal være en av de fire kommunenes rådmenn. Stillingsandelen skal 

utgjøre 20 prosent av hel stilling. Stillingen som administrasjonssjef skal gå på omgang 

mellom rådmennene etter samme turnus som ordfører av samkommunestyret. 

Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet i samkommunetyret reguleres av 

kommunelovens §23.  

Samkommunestyret ansetter også selv en assisterende administrasjonssjef som skal bistå 

administrasjonssjefen i ledelsen og koordineringen av samkommunestyrets arbeid. 

Vedkommende ansettes i hel stilling og er stedfortreder til administrasjonssjefen.  

3-2 Deltakerkommunenes administrasjonssjefer og rådmannsgruppen   

Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte- og talerett i samkommunestyret og dets 

politiske underutvalg.  
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Rådmannsgruppen videreføres og skal ivareta en koordinerende funksjon i forhold til den 

enkelte kommune og en rådgivende funksjon for administrasjonssjefen. 

Administrasjonssjefen leder rådmannsgruppen. Administrasjonssjefen kaller inn til 

orienterings- og drøftingsmøter ved behov.  

3-3 Arbeidsgiverløsning for ansatte under administrasjonen i MNS 

Øvrige ledere og ansatte som utøver faglige og forvaltningsmessige oppgaver under 

samkommunens administrasjon, er underlagt administrasjonssjefens ledelse og instruksjon, 

med de unntak som følger av lov. Øvrige ledere og ansatte skal som hovedregel ha sitt 

tilsettingsforhold i en av deltakerkommunene. Administrasjonssjefen i vedkommende 

deltakerkommune utøver da den formelle arbeidsgiverfunksjonen, og de ansatte har samme 

rettigheter som øvrige ansatte i vedkommende deltakerkommune. I tillegg gjelder felles 

personalpolitiske prinsipper vedtatt av deltakerkommunenes kommunestyrer. 

Arbeidsgiverløsningen for ledere og ansatte i nåværende interkommunale ordninger som 

inngår i forsøket, skal videreføres.  

Ved tilsetting av ledere og ansatte som skal utføre oppgaver under samkommunestyrets 

administrasjon, skal administrasjonssjefen i MNS være representert i tilsettingsprosessen i 

vedkommende deltakerkommune og har rett til å avgi forslag til innstilling. 

3-4 Pensjonsordning for ansatte i MNS 

Ansatte som har samkommunestyret som arbeidsgiver, skal være knyttet til 

pensjonsordningen i Namsos kommune og ha samme rettigheter som ansatte i Namsos 

kommune. For øvrige ledere og ansatte med deltakerkommune som arbeidsgiver, gjelder 

pensjonsordningen i vedkommende deltakerkommune. 

3-5  Lokalisering 

Samkommunestyret bestemmer hovedstruktur for lokalisering av personell i MNS-ordninger. 

Hovedstruktur for nåværende interkommunale ordninger som inngår i forsøket skal 

videreføres. Dersom nye oppgaver overføres til MNS, skal det tilstrebes en fordeling av 

kompetanse og arbeidsplasser i regionen.  

 

IV  Samordning, underretning og rapportering  

4-1 Samordning 

MNS’s virksomhet skal så langt det er formålstjenlig samordnes med deltakerkommunenes 

øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats.   

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. 
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V  Budsjett, finansiering, låneopptak og revisjon  

5-1 Budsjett 

Bestemmelser om økonomiplan og budsjett framgår av forskriftens § 3-1.  

MNS skal vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet skal inkludere evt. vederlag 

til deltakerkommunene for ytelser med administrative støttefunksjoner etter fastsatte 

beregningsprinsipper. MNS vedtar selv endringer i årsbudsjettet.  

Kommunestyrene vedtar den årlige samlede rammen for tilskudd fra deltakerkommunene til 

finansiering av årsbudsjett for MNS og den kommunevise fordelingen av tilskuddet etter 

forslag fra MNS om tilskuddsbehov.  

Årsbudsjett for MNS er endelig når deltakerkommunenes årsbudsjett er vedtatt, for så vidt 

gjelder tilskuddet til finansiering av samkommunen. 

Budsjett for det første driftsåret er fastlagt gjennom den samlede rammen som 

deltakerkommunene har vedtatt som finansiering av de oppgaver som legges inn i forsøket. 

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.  

Samkommunestyret skal evaluere prinsippene for kostnadsberegning av ytelser med 

administrative støttefunksjoner fra deltakerkommunene og kan justere disse. 

5-2 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 MNR (andeler i %): 

 Utgiftsandel som fordeles Utgift finansieres av 

den enkelte 

deltakerkommune 

der innbygger er 

hjemmehørende  

Utgiftsområde likt etter 

innbygger-

tall pr 01.07. 

etter antall aktive 

bruk i jordbruket 

pr 01.07. 

Politikk og administrasjon 50 50   

Utviklingskontoret 50 50   

Skatteoppkreveren 10 90   

Barnevernadministrasjon 10 90   

Barneverntiltak    100 

Miljø- og landbruk  25 75  
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Legevakt 40 60   

Kommuneoverlegen 40 60   

IT 50 50   

NAV administrasjon 10 90   

NAV tiltak    100 

 

Samkommunestyret skal evaluere finansieringssystemet og prinsippene for beregning av 

tilskuddsandeler og fremme forslag til justeringer. Justeringer krever tilslutning fra 

kommunestyrene i alle deltakerkommunene.  

5-3  Låneopptak    

Samkommunestyret har anledning til å ta opp lån i tråd med § 50 i kommuneloven. Eventuelle 

låneopptak skal ligge innenfor en øvre ramme som utgjør maksimalt 10 prosent av 

samkommunestyrets sum driftsinntekter. Eventuelle låneopptak skal i hvert enkelt tilfelle 

godkjennes av kommunestyrene. Vedtak om lån skal også godkjennes av fylkesmannen.  

5-4 Revisjon 

Som revisjonsordning for MNS velges samme løsning som gjelder for Namsos kommune. 

 

VI  Endring av samarbeidsavtalen og ikrafttreden 

6-1  Endring av samarbeidsavtalen  

Samarbeidsavtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av 

deltakerkommunene. Endringer krever godkjenning av samtlige kommunestyrer. Eventuelle 

endringer som berører forsøksforskriften krever godkjenning av departementet.  

Samkommunestyret kan likevel med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitt stemmer 

vedta følgende endringer av avtalen: 

- pkt 2-2, 2.ledd, vedrørende turnus for ledelse av samkommunestyret 

- pkt 2-3 vedrørende valg av sekretariatsløsning for kontrollutvalg 

- pkt 3-1, 1.ledd, vedrørende stillingsandeler for administrasjonssjef og assisterende 

administrasjonssjef 

- pkt 5-4 vedrørende valg av revisjonsordning 

- tillegg til avtalen som ikke står i motstrid med avtalens øvrige bestemmelser og 

forsøksforskriftens bestemmelser.  

6-2  Ikrafttreden  

Denne samarbeidsavtalen trer i kraft fra 09.09.2009 og gjelder frem til og med 31.12.2013. 

Kommunene kan vedta å søke om forlengelse på to år etter forsøkslovens bestemmelser.  

 


