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Kap. 1. Allmenne bestemmelser

§ 1-1 Deltakerkommuner, navn og administrasjonssenter   
Midtre Namdal samkommune er opprettet av deltakerkommunene Fosnes, Namdalseid, 
Namsos og Overhalla. Når Midtre Namdal samkommune omtales som en enhet i 
samarbeidsavtalen brukes forkortelsen MNS. MNS har sitt administrasjonssenter i Namsos og 
har organisasjonsnummer 995 012 766. 

§ 1-2 Rettsgrunnlag
MNS er opprettet med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 
1992, nr. 107, kap. 5 B. MNS er et eget rettssubjekt med myndighet til å treffe vedtak i saker 
som framgår av denne samarbeidsavtalen eller der ansvar er overført etter vedtak i de 4 
kommunestyrene.

§ 1-3 Samkommunenes formål og hovedmål
Formålet med samarbeidet er to-delt: 

1. Sikre tjenester med riktig kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for 
innbyggerne i Midtre Namdal 

2. Etablere en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid i 
Midtre Namdal.

Deltakerkommunene har følgende hovedmål for samkommunen:  

- Utvikle helhetlig politisk styring av det interkommunale samarbeidet. 
- Bedre den regionale utviklingskraften i Midtre Namdal
- Oppnå riktig kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne 
- Utvikle effektive interne tjenester for deltakerkommunene
- Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler 
- Bistå deltakerkommunene med å løse lokale oppgaver gjennom formelt og uformelt 

samarbeid 
- Utvikle kompetente, attraktive og robuste fagmiljøer
- Ha beredskap for å møte nye utfordringer.

Kap. 2. Politisk organisering

§ 2-1 Samkommunestyret   
Samkommunestyret er MNS’s øverste organ på de saksområder som fremkommer i denne 
avtalen og vedtak i kommunestyrene. 

Samkommunestyret skal bestå av 23 representanter. Deltakerkommunene er representert med 
følgende antall medlemmer i samkommunestyret: 
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- Namsos: 11 representanter
- Overhalla: 5 representanter
- Namdalseid: 4 representanter
- Fosnes: 3 representanter

Valg til samkommunestyrets medlemmer og varamedlemmer gjøres av og blant 
kommunestyrets medlemmer. Ordførerne i deltakerkommunene tar plass som en av sin 
kommunes representanter og velges på sitt partis kvote.

Samkommunestyrets representanter skal velges så snart som mulig etter kommunevalget. 
Samkommunestyret konstituerer seg selv. Ett kjønn skal ikke være representert med mindre
enn 40 % av medlemmene i samkommunestyret.

Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte og talerett i samkommunestyret. 

§ 2-2 Politiske ledelse
Samkommunestyrets politiske ledelse er ordfører og varaordfører som skal velges blant
deltakerkommunenes ordførere. Vervet som ordfører innehas etter en ettårig turnus. Namsos 
skal ha varaordfører i de periodene de ikke har ordføreren. 

Turnus for ledelse av samkommunestyret skal være som følger: 

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

§ 2-3 Utvalg, nemder og komiteer
Samkommunestyret kan selv opprette utvalg, nemnder og komiteer etter kommuneloven § 10, 
10 a og institusjonsstyrer etter kommuneloven § 11 utover det som er fastsatt i denne 
samarbeidsavtalen. Medlemmene i utvalg og komiteer velges blant samkommunestyrets 
medlemmer om ikke annet framgår av denne avtale.  

§ 2-4 Kontrollutvalg
Samkommunestyret velger selv kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med 
samkommunens forvaltning på egne vegne. Utvalget skal bestå av 4 representanter med 
personlig vararepresentant. Kontrollutvalget sammensettes med en representant og en 
vararepresentant fra hver av deltakerkommunenes egne kontrollutvalg. Kontrollutvalget 
konstituerer seg selv. Samkommunen fastsetter sekretariatsløsing for kontrollutvalget etter 
avtale. 

§ 2-5 Hasteutvalg
Det opprettes et hasteutvalg bestående av deltakerkommunenes ordførere som har myndighet 
til å treffe vedtak som skulle vært avgjort i annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes 
så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Melding om vedtak truffet i medhold av denne 
paragrafen skal forelegges dette organet i neste møte. 

§ 2-6 Partssammensatte organ
Samkommunestyret skal opprette partssammensatte utvalg etter kommunelovens § 25 for 
behandling av saker som gjelder forholdet mellom samkommunen som arbeidsgiver og 
samkommunens ansatte. 

§ 2-7 Samkommunens beslutningsregler
Samkommunestyret skal utarbeide beslutningsregler for folkevalgt organ i eget reglement. 
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§ 2-8 Delegasjon
Samkommunestyret kan delegere ansvar og oppgaver til samkommuneordføreren etter 
kommunelovens bestemmelser. Samkommunestyret og/eller ordføreren kan delegere 
oppgaver og ansvar til administrasjonssjefen etter kommunelovens bestemmelser. 
Samkommunestyret skal utarbeide eget delegasjonsreglement. 

Kap. 3. Administrativ organisering

§ 3-1 Samkommunens administrasjon

Samkommunens administrasjon ledes av en administrasjonssjef i 100 % stilling ansatt av 
samkommunestyret selv. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet i 
samkommunestyret reguleres av kommuneloven § 23. 

Stedfortreder for administrasjonssjefen er til enhver tid rådmannen i den kommunen som har 
ordføreren i samkommunen.

§ 3-2 Deltakerkommunenes administrasjonssjefer og rådmannsgruppen  
Deltakerkommunenes administrasjonssjefer har møte- og talerett i samkommunestyret og dets 
politiske underutvalg. 

Rådmannsgruppen skal ivareta en koordinerende funksjon i forhold til den enkelte kommune 
og en rådgivende funksjon for administrasjonssjefen. Innstillinger til samkommunestyret skal 
drøftes i rådmannsgruppen og det skal tilstrebes konsensus. Ved ev. uenighet skal denne 
tilkjennegis i saksutredningen. 

Administrasjonssjefen leder rådmannsgruppen. Administrasjonssjefen kaller inn til 
orienterings- og drøftingsmøter før hvert samkommunestyremøte og ellers ved behov. 

§ 3-3 Arbeidsgiverløsning for ansatte under administrasjonen i MNS
MNS skal være arbeidsgiver for alle ansatte i samkommunale virksomheter.

§ 3-4 Pensjonsordning for ansatte i MNS
Ansatte i samkommunen, skal være knyttet til pensjonsordningen i Namsos kommune

§ 3-5 Lokalisering
Samkommunestyret bestemmer hovedstruktur for lokalisering av personell i MNS-ordninger. 
Dersom nye oppgaver skal overføres til MNS, skal lokalisering vedtas av kommunestyrene 
som en del av vedtaket om overføring av ordningen. 

§ 3-6 Samkommunen som vertskommune
Samkommunen kan være vertskommune etter kommunelovens § 28-1 b (administrativt 
vertskommunesamarbeid), eller annet avtalebasert samarbeid uten organisatorisk 
overbygning. 

Kap. 4. Samordning, underretning og rapportering 

§ 4-1 Samordning
MNS’s virksomhet skal så langt det er formålstjenlig samordnes med deltakerkommunenes 
øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats.  
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§ 4-2 Underretning
MNS plikter å underrette deltakerkommunene om alle vedtak som treffes av
samkommunestyret og som har betydning for deltakerne. Protokoll fra møter i 
samkommunestyret og evt. politiske underutvalg skal oversendes kommunestyrene i 
deltakerkommunene så snart den foreligger.

§ 4-3 Rapportering 
Samkommunestyret skal årlig orientere om sin virksomhet til deltakerkommunene. Plikten til 
å rapportere til nasjonale informasjonssystemer påhviler den enkelte deltakerkommune. MNS
skal systematisk registrere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting slik at 
deltakerkommunene kan oppfylle sine forpliktelser etter lov og forskrift.

Kap. 5. Finansiering og budsjettering

§ 5-1 Økonomiplan og budsjett
Samkommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal 
omfatte minst de fire neste budsjettår. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige 
inntekter, forventede utgifter, prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og 
finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over 
samkommunens samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Planen 
skal være satt opp på en oversiktlig måte.
Samkommunestyret skal vedta samkommunens budsjett for det kommende kalenderår. 
Budsjettet skal inkludere evt. vederlag til deltakerkommunene for ytelser med administrative 
støttefunksjoner etter fastsatte beregningsprinsipper. Samkommunestyret vedtar selv 
endringer i årsbudsjettet. Kommunestyrene vedtar den årlige samlede rammen for tilskudd fra 
deltakerkommunene til finansiering av samkommunens budsjett og den kommunevise 
fordelingen av tilskuddet etter forslag fra samkommunestyret om tilskuddsbehov. Den 
kommunevise fordelingen av tilskudd skal samsvare med deltakeransvaret dersom ikke annet 
er nedfelt i denne avtalen. Samkommunens årsbudsjett er endelig når deltakerkommunenes 
årsbudsjett er vedtatt. 

Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som innebærer vesentlige endringer i utgifter i 
forhold til budsjettet, skal samkommunestyret gi melding til deltakerkommunene. Får 
deltakerkommunene melding om vesentlige endringer, kan deltakerkommunenes 
kommunestyrer vedta nødvendige endringer i den samlede budsjettrammen for tilskudd til 
samkommunestyret. 

§ 5-2 Årsregnskap og årsberetning
Samkommunen skal hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med 
kommunelovens § 48. 

§ 5-3 Deltakeransvar
Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentdel av MNS’s forpliktelser.
Prosentdelene beregnes ut fra kommunenes andel av samlet årlig tilskudd fra 
deltakerkommunene til finansiering av MNS’s driftsbudsjett. Deltakeransvaret skal justeres 
årlig pr 01.01. slik at det samsvarer med den innbyrdes fordeling av det samlede tilskuddet
som kommunestyrene vedtar ved behandling av årsbudsjettet. 

Bestemmelsene om beregning og justering av kommunenes andel av deltakeransvaret i første
ledd kan endres dersom det skjer endringer i samkommunestyrets oppgaver, eller dersom 
kommunene blir enige om en annen beregningsmåte. Endring i bestemmelsene om beregning 
og justering av deltakernes ansvar krever tilslutning fra kommunestyrene i alle 
deltakerkommunene.
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§ 5-4 Finansiering

Deltakerkommunene er ansvarlig for å finansiere MNS gjennom tilskudd. Det samlede 
tilskudd fra deltakerkommunene skal dekke driftsutgiftene som ikke finansieres gjennom 
samkommunestyrets øvrige inntekter. 

Den kommunevise fordelingen av samlet tilskudd til finansiering av MNS samsvarer med 
deltakeransvaret og fastsettes hvert år ved budsjettvedtak i kommunene.
Deltakerkommunenes samlede tilskuddsandel fordeles etter følgende nøkkel basert på 
tilskuddsbehovet for de enkelte utgiftsområdene i MNS (andeler i %):

Utgiftsandel som fordeles Utgift finansieres 
av den enkelte 
deltakerkommune 
der innbygger er 
hjemmehørende 

Utgiftsområde Fordeles 
i like 
andeler

Fordeles 
etter 
innbygger-
tall pr 
01.07.

Fordeles etter 
antall aktive 
bruk i 
jordbruket pr 
01.07.

Fordeles 
etter 
elevtall

Politikk og 
administrasjon

50 50

Utvikling 50 50

Skatteoppkreveren 10 90

Barnevern
administrasjon

10 90

Barnevern tiltak 100

Miljø- og landbruk 25 75

Legevakt 40 60

Kommuneoverlegen 40 60

IT 50 50

NAV administrasjon 10 90

NAV tiltak 100

Lønn og regnskap 25 75

Sentralbord 25 75

PPT 10 90

Samkommunestyret skal evaluere finansieringssystemet og prinsippene for beregning av 
tilskuddsandeler og fremme forslag til justeringer. Justeringer krever tilslutning fra 
kommunestyrene i alle deltakerkommunene. 

§ 5-5 Låneopptak   
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Samkommunestyret har anledning til å ta opp lån i tråd med § 50 i kommuneloven. Eventuelle 
låneopptak skal ligge innefor en øvre ramme som utgjør maksimalt 10 prosent av 
samkommunestyrets sum driftsinntekter. 

§ 5-6 Revisjon
Som revisjonsordning for MNS velges samme løsning som gjelder for Namsos kommune.

Kap. 6. Oppgaver og myndighet

§ 6-1 Forholdet til særlovgiving
Bestemmelsene i særlovgivingen gjelder med de unntak, presiseringer, tilføyelser og/eller 
endringer som følger av samarbeidsavtalen i dette kapitlet. 

§ 6-2 Miljøvern 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter følgende lover med 
tilhørende forskrifter overføres til samkommunen: 

a. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
b. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt
c. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk
d. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag 
e. lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet  

§ 6-3 Landbruk 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter følgende lover med 
tilhørende forskrifter overføres til samkommunen:

a. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord
b. lov 27. mai 2005 nr. 31om skogbruk
c. lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten
d. lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 
e. lov 25. juni 1965 nr. 1 om forpakting 
f. lov 16. januar 2004 nr. 5 om regulering av svine- og fjørfeproduksjon

§ 6-4 Barnevern 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17. juli 1992 nr 100 
om barnevernstjenester overføres til samkommunen og leder av barneverntjenesten i 
samkommunen. 

§ 6-5 Smittevern 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 5. august 1994 nr 55 
om vern mot smittsomme sykdommer overføres til samkommunen. 
Kommunelegens oppgaver og myndighet i medhold av smittevernlovens § 7-2 legges til 
kommuneoverlegen i samkommunen. 

§ 6-6 Kommunelege – medisinskfaglig rådgiving
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 24. juni 2011 nr. 30 
om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-5 overføres til samkommunen. Ansvar for 
kontroll av dødsmeldinger tillegges også kommuneoverlegen. 

§ 6-7 Miljørettet helsevern 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 24. juni 2011 nr. 29
om folkehelsearbeid, kapittel 3 om miljørettet helsevern overføres til samkommunen og 
legges til kommuneoverlegen i samkommunen. 
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§ 6-8 Psykisk helsevern 
Kommunelege i deltakerkommunene etter lov av 2. juli 1999 nr 62 om etablering og 
gjennomføring av psykisk helsevern, § 1-3, er kommuneoverlegen i samkommunen.

§ 6-9 Skatteoppkreving 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17.juni 2005 nr.67 
om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav, overføres til samkommunen. 
Skatteoppkreverens oppgaver og myndighet i medhold av skattebetalingsloven legges til 
skatteoppkreveren i samkommunen. 

Skatteoppkreveren i samkommunen har myndighet til å foreta anmeldelse og begjære påtale 
etter straffelovens § 79, 5.ledd, ved straffbare handlinger mot deltakerkommunene i saker 
etter skattebetalingsloven.

§ 6-10 Sosialtjenesten i NAV
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 18. desember 2009 
nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltingen, overføres samkommunen. 
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 29. mai 2009 nr 30 
om Husbanken, § 10 og rett til statlig bustønad overføres til samkommunen.

§ 6-11 Pedagogisk psykologisk tjeneste
Den myndighet og de oppgaver som deltakerkommunene har etter lov av 17. juli 1998 nr. 61 
om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven), § 5-6 om pedagogisk 
psykologisk tjeneste, overføres til samkommunen.

§ 6-12 Utviklingskontor
Samkommunen har ansvar for organisering av felles utviklingskontor for 
deltakerkommunene. Forvaltning av regionalt næringsfond tillegges tjenesten. Det skal 
utarbeides egne retningslinjer for forvalting av dette fondet. 

§ 6-13 Informasjon og kommunikasjonsteknologi
Samkommunen har ansvar for organisering av en felles IKT-tjeneste for deltakerkommunene
herunder eierskap og drift av infrastruktur og programvare. 

§ 6-14 Lønn og regnskap
Samkommunen har ansvar for organisering av felles lønn- og regnskapstjeneste for 
deltakerkommunen. MNS bemyndiges til på vegne av deltakerkommunene å inndrive 
utestående fordringer etter bestemmelser i lov av 13. mai 1988 in inkassovirksomhet og annen 
inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) 

§ 6-15 Sentralbord
Samkommunen har ansvar for organisering av felles sentralbord for deltakerkommunene. 

Kap. 7. Andre bestemmelser

§ 7-1 Endring av samarbeidsavtalen 
Samarbeidsavtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av
deltakerkommunene. Endringer krever godkjenning av samtlige kommunestyrer. 

Samkommunestyret kan likevel med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitt stemmer
vedta følgende endringer av avtalen:

a. pkt. 2-2, 2.ledd, vedrørende turnus for ledelse av samkommunestyret
b. pkt. 5-4 vedrørende valg av revisjonsordning
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c. tillegg til avtalen som ikke står i motstrid med avtalens øvrige bestemmelser

§ 7-2 Uttreden
En deltakerkommune kan med ett år skriftlig varsel si opp sin deltakelse i samkommunen og 
kreve seg utløst fra den. Oppsigelsen tar til å løpe fra 1. januar det påfølgende år uttreden er 
blitt varslet, dersom det ikke er en situasjon som beskrevet i kommuneloven § 28-2t, punktene 
2 og 3. 

Utløsingssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 

§ 7-3 Ikrafttreden
Denne samarbeidsavtalen trer i kraft fra 01.01.2014. 


