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1
1.1

Innledning
Bakgrunn

Kommunene Fosnes Namdalseid og Namsos har fremforhandlet en intensjonsavtale om
kommunesammenslåing datert 16.06.16 som ble behandlet og godkjent i Fosnes kommune
30.06.16, Namdalseid kommunestyre 24.06.16 og i Namsos kommunestyre 30.06.16.
Intensjonsavtalen er vedlagt rapporten. Stortinget skal behandle søknadene om
kommunesammenslåing våren 2017. Fylkesmannen vil da innkalle til felles
kommunestyremøte der bl.a. fellesnemnd vil bli valgt. Intensjonsavtalens pk. 5, siste ledd
beskriver hvordan kommunene skal arbeid med kommunesammenslåingen fram til
Stortingsvedtaket foreligger og fellesnemnda er valgt:
Et arbeidsutvalg valgt av kommunestyrene med sammensetning tilsvarende
fellesnemnda skal, inntil fellesnemnda er formelt etablert i 2017, fungere som et
interimsstyre for arbeidet med etablering av den nye kommunen. Rådmennene er
ansvarlige for gjennomføringen.
Forprosjektplan ble utarbeidet og vedtatt av kommunestyrene.

1.2

Prosjektmål

Forprosjekt Nye Namsos skal:
 Være en kontaktarena for kommunene der informasjon deles og
kommunesammenslåingsprosessen forberedes.
 Starte opp forberedelsene til kommunesammenslåingen mellom kommunene. Det skal
identifisere og gjennomføre forberedelser og gode tiltak for at energi og kontinuitet ikke
går tapt i påvente av Stortingets behandling av kommunesammenslåingene og
opprettelsen av Fellesnemnda våren 2017.
 Sørge for at arbeidet med kompetansedeling, kompetanseutvikling, koordinering av
rekruttering og nyansettelser kommer i gang, jfr. pk. 4.3.2. i intensjonsavtalen.
 Sørge for at det blir gjennomført kartlegging av stillinger som er parallelle i kommunene
for å ivareta best mulige stillingsinnplasseringer.
 Identifisere administrative og politiske oppgaver som krever mye tid og sette i gang
prosesser for å løse disse oppgavene og utarbeide forslag til hvordan disse oppgavene skal
løses. Forslagene skal ligge klar til behandling når fellesnemnda er valgt.
 Forberede grensejustering med Nærøy kommune for Lund herunder også informasjon til
og involvering av innbyggerne i Lund.
 Utarbeide en felles planstrategi i den nye kommunen og starte med det forberedende
arbeidet med en felles samfunnsdel.
 Drøfte kommunenes deltakelse i interkommunale samarbeid og avklare felles holdning til
dette.
 Planlegge og iverksette arbeidet med infrastrukturtiltak som det er gitt statsstøtte til i 2016
(Jøa-brua) og utarbeide ny søknad for 2017.
 Forberede felles kommunestyremøte våren 2017 gjennom blant annet følgende:
o Foreslå mandat for arbeidet i fellesnemnda.
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o Lage forslag til den administrative og politiske organiseringen i den nye kommunen på
basis av intensjonsavtalen.
o Sørge for at det utarbeides prosjektplan for sammenslåingsprosessen. Prosjektplanen
skal inneholde:
 Skisse til prosess og framdriftsplan fra opprettelsen av fellesnemnda og fram til ny
sammenslått kommune 1.1.2020
 Forslag til prosjektorganisering, inkludert prosjektleder
 Forslag til budsjett for sammenslåingsprosessen
 Forslag til kommunikasjonsplan

1.3
1.3.1

Organisering av forprosjektet
Midlertidig fellesnemnd

Midlertidig fellesnemnd for Nye Namsos har vært styringsgruppe for forprosjektet og har
bestått av:
Fosnes:
Medlemmer:
1. Trygve Jonny Sandvik, Sp/KrF
2. Rune Wik, Sp/KrF
3. Baard Kristiansen, Ap

Vara:
1. Sissel Thorsen, Grønt Forum
2. Gunn Ågot Leite, Sp/KrF
3. Silje Leirbekk, Ap

Namdalseid
Medlemmer:
1. Steinar Lyngstad, Sp
2. Kristine Altin, Sp
3. Bjørn Dag Derås, Sp
4. Arne Magnar Bratberg, Ap

Vara:
1. Grete Oksdøl Lervik, Ap
2. Olav Johan Mork, KrF
3. Agnar Forbord, V
4. Iren Halbostad, H

Namsos
Medlemmer:
1. Arnhild Holstad, Ap
2. Amund Lein, H
3. Olav Skaret, Ap
4. Gunn Holvik, Sp
5. Per Olav Mork, KrF
6. Kjersti Tommelstad, Sv
7. Geir Olav Knappe, V
8. Frode Båtnes, Ap

Vara:
1. Hilmar Klingen, Ap
2. Stein Tore Wolff, FrP
3. Siv Grav, Ap
4. Lisa Gamst Aglen, H
5. Kåre Kvåle, Sp
6. Siri Andreassen Devik, SV
7. Trine Fagerhaug
8. Anne Cecilie Holm

Lund (oppnevnt av Nærøy kommune
Bjørnar Smines

Harald Grøtting (vara)

1.3.2

Arbeidsgruppe for midlertidig fellesnemnd:

Ordfører i Forsnes. Trygve Johnny Sandvik
Ordfører i Namdalseid: Steinar Lyngstad
Ordfører i Namsos: Arnhild Holstad
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1.3.3

Prosjektgruppe

Rådmann i Fosnes Rønnaug Aaring
Rådmann i Namdalseid Kjell Einvik
Rådmann i Namsos Gunnar Lien (til 31.01.17)
Rådmann i Namsos Ketil Sørvig (fra 01.02.17)
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet: Knut Erik Heia
Tillitsvalgt fagforbundet: Karin Sinnes

1.3.4

Prosjektleder

Tor Brenne

1.3.5

Arbeidsgrupper

ANSETTELSESUTVALG

ARBEIDSGRUPPE TEKNISK

ARBEIDSGRUPPE OPPVEKST

ARBEIDSGRUPPE HELSE,
OMSORG OG VELFERD

ARBEIDSGRUPPE KULTUR

ARBEIDSGRUPPE PERSONAL

Ordfører Namsos
Ordfører Namdalseid
Ordfører Fosnes
Folkevalgt Namsos
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Teknisk sjef Fosnes
Teknisk sjef Namdalseid
Teknisk sjef Namsos
Prosjektleder
Tillitsvalgt Fosnes
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Oppvekstsjef Fosnes
Sektorleder Namdalseid
Oppvekstsjef Namsos
Prosjektleder
Tillitsvalgt Fosnes
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Helse og omsorgssjef Fosnes
Sektorleder Namdalseid
Helse og omsorgssjef Namsos
Prosjektleder
Tillitsvalgt Fosnes
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Kultursjef Fosnes
Enhetsleder Namdalseid
Seniorrådgiver Terje Adde
Prosjektleder
Tillitsvalgt Fosnes
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Personalleder Fosnes
Personalsjef Namdalseid
Personalsjef Namsos
Prosjektleder
Tillitsvalgt Fosnes
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Personalleder Fosnes

Arnhild Holstad
Steinar Lyngstad
Trygve Sandvik
Kjersti Tommelstad
Tove Fossland
Torunn Pedersen
Knut Skreddernes
Frank Ueberfuhr
Ståle Ruud
Tor Brenne
Hild Tove Leithe
Tor Ingve Hallås
Tormod Breistrand
Kari Nilsen Thorsen
Bodil Lie
Svein-Arild Rye
Tor Brenne
Hanne Eva Duun
Camilla Kristiansen
Knut Erik Heia
Anne Johanne Lajord
Tore Brønstad
Morten Sommer
Tor Brenne
Ingunn Duun
Ragnhild Brattberg
Lill Iren Kristiansen
Kari Nilsen Thorsen
Brit Randi S. Pedersen
Terje Adde
Tor Brenne
Brynjar Gevik
Lisbeth Lein
Anne Kathrine Nyland
Sonja Høkholm
Torgeir Skevik
Anne Kristin Melgård
Tor Brenne
Synnøve Leirbekk
Ellen Skevik
Torunn Pedersen
Sonja Høkholm

6

ARBEIDSGRUPPE
ADMINISTRASJON,
ØKONOMI OG INTERNE
TJENESTER

AREIDSGRUPPE
KOMMUNIKASJON

1.4

Ass rådmann Namsos
Økonomisjef Namdalseid
Økonomisjef Namsos
Prosjektleder
Tillitsvalgt Fosnes
Tillitsvalgt Namdalseid
Tillitsvalgt Namsos
Kommunikasjonsrådgiver, Namsos
Sekretær Fosnes
Enhetsleder kultur og service,
Namdalseid
Driftssjef IT, Namsos
Prosjektleder
Felles tillitsvalgtrepresentant
Spesialkonsulent, Namsos

Ketil Sørvik
Jan Morten Høglo
Erik Fossland Lænd
Tor Brenne
Eva Solem
Arnfinn Helland
Karin Sinnes
Ole Morten Melgård
Ella Skjærvik
Brit Randi Pedersen
Andreas Finstad
Tor Brenne
Ronny Vaagen
Cathrine Gulvik

Rapportens oppbygning

Rapporten er skrevet etter at arbeidsgruppene har avsluttet sitt arbeid (01.05.17). To
arbeidsgrupper (kommunikasjon og personal) har oppgaver som vil fortsette både i resten av
forprosjektperioden og sannsynligvis også etter 01.07.17.
Rapporten presenterer først organisasjonskartene for de tre kommunene og MNS. Så bli
gruppenes bidrag presentert. Bidragene er bygd opp etter samme lest med utgangspunkt i
mandatet til gruppene. Bidragene vil allikevel framstå noe ulik pga. stor ulikhet i
ansvarsområde, utfordringsbildet og den vinkling som gruppene har ønsket å få fram.
Prosjektleder har i denne sammenhengen kun vært sekretær og prosessveileder, og dermed er
også innspill som strengt tatt ligger utenom mandatet tatt med. Dette har til nå vært gruppenes
mulighet til å melde inn det de er og har vært opptatt av, og det de mener er viktig blir
hensyntatt eller satt på agendaen i prosessen framover. Det er et stort materiale som er
innsamlet i forbindelse med kartleggingen. Noe presenteres i rapporten, noe er lagt med i
vedlegg, mens mye nå ligger i prosjektweb’en på sharepoint til senere bruk i prosjektet.
I kap. 10 til 14 presenteres andre innfallsvinkler som har formulerte målsettinger i
forprosjektet. Kap 15 inneholder oppsummering av rapporten og prosjektleders anbefalinger.
Materialet skal bearbeides videre av prosjektgruppen som er ansvarlig for å arbeide fram et
program for sammenslåingsarbeidet.
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2.1

Organisasjonskart
Organisasjonskart Namdalseid

8

2.2

Organisasjonskart Namsos
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2.3

Organisasjonskart Fosnes

2.4

Midtre Namdal samkommune

I intensjonsavtalen står det at Nye Namsos i utgangspunktet skal produsere alle tjenester til
sine innbyggere selv (jfr. pk. 8.1.3. i intensjonsavtalen). Det betyr at de tjenester som i dag
løses i samkommunen fra 2020 i utgangspunktet skal løses i Nye Namsos. Det er aktuelt å
fortsette det interkommunale samarbeidet og da med vertskommuneavtaler.
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3

Arbeidsgruppe administrasjon

3.1

Organisering av tjenester og fagområder

3.1.1

Fosnes

Ledelsen i Fosnes kommune består av rådmann og 4 personer i rådmannens ledergruppe.
Kjøper økonomisjef i 30% stilling fra MNS. Personalkonsulent med stedfortrederfunksjon for
rådmannen i en 80% stilling. Servicekontoret har 75% stilling. Kommunen har gode
beredskapsplaner, og en ny og oppdatert kommuneplan.

3.1.2

Namdalseid

Rådmannen har en stab bestående av økonomisjef, it-sjef, personalsjef (inkl. folkehelseansvar
og stedfortrederfunksjon for rådmannen) og en fellestjeneste som består av 2,6 årsverk.

3.1.3

Namsos

I tillegg til rådmann består sentraladministrasjonen av ass rådmann som leder interne tjenester
(service, it og personal) og beredskap. Kommunen har økonomisjef med controllere og
konsulent eiendomsskatt til sammen 4,6 årsverk og egen kommunikasjonsrådgiver i 100%
stilling.

3.2







Ansvarsområder
Stab og støttefunksjoner
Politisk sekretariat.
IKT. Komplisert organisert i dag med MNS som eier av infrastruktur og programvare,
men med en matriseorganisering av personalet.
Arkiv
Offentlige anskaffelser
Budsjett og regnskap (må samordnes allerede fra budsjettåret 2018)
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Finans- og gjeldsforvaltning
Beredskap
Planstrategi
Eiendomsstrategi for Nye Namsos.
Interkommunale samarbeidsavtaler.
Folkehelse.
Valggjennomføring
Legater
Lokale vedtekter
Kirkelig fellesråd.
Alkohollovens bestemmelser

Administrasjonsgruppen har kartlagt noen områder spesielt som presenteres under.

3.2.1

Arkivområdet

Leder for servicetorget i Namsos og fagansvarlig for sak-/arkivsystemet ephorte Sigrun
Mosand har laget følgende notat om arkivfunksjonen:
Utfordringer for arkivfunksjonen fram til ny kommune 1.1.2020:
To hovedfokus:
1. Sikre at dokumentasjon fra nåværende kommuner blir bevart på lang sikt
(papirarkiv/elektroniske fagsystem-/arkiv)
2. Etablere nye arkiv, arkivfunksjoner/-organisering og rutiner i Nye Namsos
Kartlegging – mye er gjort – noe gjenstår (bør gjøres vår – 17):













Hvilke arkiv (papir- og elektroniske) har de enkelte kommuner (saksarkiv, klient-, elev-,
personalarkiv, protokoller, postlister, kopibøker mm.)?
Hvor er de enkelte papirarkivene plassert nå?
Godkjente arkivlokaler? (dagligarkiv, bortsetting, depot)
Omfang – og hvor mye er ennå ikke ryddet/ordnet? Antatt tidsbruk?
Integrasjoner til sak-/arkivsystem eller annet arkivgodkjent system? (fra fagsystem,
skjemaer?)
Er det foretatt uttrekk av bevaringsverdig informasjon fra fagsystemer?
Arkivplan/arkivrutiner – oppdatert? Forskjell i rutiner?
Oversikt over lisenser/avtaler på fagsystemer
Oversikt over interkommunale samarbeidsordninger
Personalressurs – antall årsverk nå og 1.1.20 på nåværende personale?
Kompetanse – mangler vi noe?
mm

Litt om status:
Fosnes: Har pr nå ikke kapasitet til å rydde/ordne papirarkivene (ca. 48 hyllemeter). Har fått
merknad fra tilsynsbesøk fra statsarkivet om manglende oversikt. To ansatte hver på 75 %
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stilling som har mange ulike oppgaver i tillegg til arkiv. Servicetorget har mistet en stilling på
75 % for en tid tilbake.
Namdalseid: Gjenstår mye arbeid med papirarkivene. I utgangspunktet to stillinger på 100 %
inkl. ulike oppgaver + 60 % st. utvalgssekretær.
Namsos: Ca. 1100 hm arkiv totalt, derav 525 hm på depot. Ikke ryddet: 70 hm, har målsetting
om å klare dette innen 2020. 4-5 årsverk brukes på arkivarbeid.
Tiltak/avklaringer etter kartlegging og fram til sammenslåing – anbefaling utfra erfaringer
fra andre kommuner/Arkivverket/eget hode:


Organisering: hvem – hva – hvor. Administrativt og operativt arkivansvar må være klart
tidlig.
 Frigjøre nok personalressurser – nåværende arkivansvarlige bør ikke ha mange andre og
tunge arbeidsoppgaver i tillegg i denne fasen – kan oppgaver overføres til andre innen
organisasjonen i denne fasen?
 Planlegge og prioritere oppgaver som må/bør/kan gjøres før 1.1.2020.
 Lage tidsplan – anslag på tidsbruk i hver av kommunene.
 Rydde, ordne og listeføre alt papirarkiv (anbefales sterkt fra andre kommuner; billigst,
jobben blir gjort, dokumentene vil være tilgjengelig fra 1.1.2020. Hvis ikke: Stor fare for å
miste informasjon/kunnskap over tid.
 Ev. avslutta fagsystemer med bevaringsverdig dokumentasjon: ta uttrekk for
langtidsbevaring eller ta ut papirkopier for å legge på klientmappene.
 Eiendomsarkivene – avklare skanning. Ellers må arkivene plasseres nær både
saksbehandlere og arkivpersonale.
 Oppdatere arkivplanene våre, som et grunnlag for ny felles arkivplan inkl. bevarings- og
kassasjonsplan.
 Rydding/ferdiggjøring ePhorte: uttrekk til depot, historisk for oppslag etter 1.1.2020 (alle
arkiv må ferdigstilles og avsluttes pr 31.12.19 – og gjøres klar med nye databaser pr
1.1.2020.
 Bør/må noen fagsystemer eller sak-/arkivsystemet skiftes ut?
 Avklare ev. videre samarbeid/salg av tjenester med Overhalla og Flatanger ang. sak/arkivsystem og fagsystemer (vil påvirke oppbygging av databaser)
 Kreves det anbudsrunde for noen systemer? (f.eks. der kommunene nå har forskjellige
systemer?)
 Bygge opp de «nye» fagsystemene og «nytt» sak-/arkivsystem til 1.1.2020. Lage historiske
databaser tilgjengelig for brukerne, ta uttrekk av databasene for langtidsbevaring i
arkivdepot (fagsystemer med bevaringsverdig dok).
 Nye/endring i integrasjoner (ved ev. skifte av systemer, skjemaer).
 Samstemme rutiner for saksbehandling/arkivering innen alle fagfelt og lage ny felles
arkivplan og bevarings-/kassasjonsplan.
 Etablere ny arkivtjeneste for den nye kommunen, operativ 1.1.2020.
 Etablere felles arkivdepot for papirarkivene (behøver ikke være klart allerede 2020).
Viktige suksessfaktorer – etter erfaringer fra kommuner som har gjennomført
sammenslåing (rapport fra Statsarkivet i Kongsberg og IKA Kongsberg på oppdrag fra
ADM-utvikling):
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Avklarte ansvarsforhold rundt kommunenes arkiver: overordna ansvar, operativt ansvar
og ansvar for depotfunksjonen. I første rekke må den som har overordna ansvar sørge for
at de som har det operative ansvaret for arkivene har tilstrekkelig gode rammevilkår for å
utføre sin jobb.
Tidlig avklaring/planlegging av den nye kommunens arkivorganisering/hvordan skal det
arkivfaglige arbeidet i den nye kommunen foregå.
Sørge for nødvendig arkivfaglig kompetanse fra første stund: digital kompetanse og faglig
kompetanse for betjening av de avsluttede arkivene fra de gamle kommunene.
Å få ryddet, ordnet, samlet og listeført alt papirarkiv innen sammenslåing.
Gjøre anslag i forhold til økonomi og bruk av tidsressurser.

Gruppen slutter seg til de vurderinger som kommer fram i notatet. Gruppe teknisk har spilt
inn at et digitaliseringsprosjekt på områdene byggesaksarkiv og gårdsarkiv bør gjennomføres
i prosjektperioden. Administrasjonsgruppen slutter seg til dette og mener at
digitaliseringsprosjektet bør legges som en del av arkivprosjektet.

3.2.2

IKT-området

I evalueringer av tidligere kommunesammenslåinger, fremheves IKT som det mest
komplekse og ressurskrevende området. Det vil også være tilfelle for Nye Namsos selv om vi
har et fortrinn med at de tre kommunene over lang tid har samarbeidet på område både i MNS
og i en matriseorganisasjon. Det er områder (f.eks. skoleadministrativt system) som ikke er
felles i dag. IKT handler både om organisering av den interne servicen, om drift og
vedlikehold av program og utstyr og om en rekke avtaler med mange ulike leverandører. De
tre kommunen har på området tett samarbeid med Overhalla og Flatanger og delvis også
Høylandet. I vedlegg finnes en oversikt over de systemene som vi dag har og som vi
avtalemessig må gjennomgå.
Avtaleverket og digitaliseringen fornyes og utvikles kontinuerlig. Det er viktig at
beslutningspunkter som har betydning for Nye Namsos identifiseres og at Nye Namsos behov
etter 2020 hensyntas. Det må etableres en stramt regime på området

3.2.3

Innkjøp, anbud, fornying og overføring av kontrakter

Komplisert område med svært mange kontrakter og leverandører. Komplisert regelverk. Ny
kommune må ha nye kontrakter med alle sine leverandører. Det er laget en god veileder på
området1. Under presenteres noen av hovedpunktene fra økonomisjef i Namsos Erik Fossland
Lænd notat på området:
Hovedpunkter:
 Mulighetsrommet som følger av kommunesammenslåingene
 Behovsanalyser og innkjøpsstrategi
 Adgang til å endre eller tilpasse eksisterende kontrakter

1

Link til veileder:
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen regjeringen.no
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Håndtering av nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen

Mulighetsrommet som følger av kommunesammenslåingene
 Kommunereformen gir muligheter for forbedringer og innsparinger på innkjøpsområdet.
Kommersielt vil en slik sammenslåing kunne gi økonomiske gevinster gjennom:
o Besparelser ved utøvelse av markedsmakt
o Besparelser ved reduserte transaksjonskostnader
o Koordineringsgevinster
 Samtidig må kommunene planlegge for å unngå at en sammenslåing får negative
konsekvenser ved:
o Redusert kontroll over leverandører
o For høy grad av standardisering
o Mindre nærhet til brukerne
Strategiske innkjøp i kommunal virksomhet handler om å få mest mulig verdi for hver
anvendt krone. For å sikre effektive innkjøp bør kommunene gjøre en total innkjøpsanalyse
for den nye kommunen, herunder kostnadsanalyse og kontraktsanalyse, utarbeide en
anskaffelsesstrategi og etablere en hensiktsmessig organisering av innkjøpene i den nye
kommunen. En kommunereform vil få konsekvenser for kontrakter som de enkelte
kommunene enten har inngått, eller planlegger å inngå. Anskaffelsesregelverket gir et forbud
mot vesentlige endringer i inngåtte kontrakter. Vi må derfor vurdere:
1.
2.
3.
4.
5.

Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler?
Hvilke kontrakter kan/må termineres?
Hvilke kontrakter må konkurranseutsettes?
Hvilke kontrakter bør vi/ønsker vi å konkurranseutsette?
Hvordan kan kommunene gjøre «grep» for å være best mulig forberedt på
sammenslåingen?
6. Hvordan kan man ved inngåelse av nye kontrakter – som har en varighet ut over tidspunkt
for sammenslåing –ta høyde for at kontrakten videreføres etter en sammenslåing?
Vi har stor grad av samordning for større rammeavtaler gjennom samarbeidet med NT
fylkeskommune i dag. Dette samarbeidet er det usikkert på om det vil fortsette etter 01.01.18
med etableringen av Trøndelag fylkeskommune. Detter er et område der arbeidet må starte
umiddelbart for å få oversikt, for å identifisere beslutningspunkter (avtaleinngåelser) som vil
ha lengde utover 01.01.2020 og for å legge grunn for en kvalitetsforbedring i Nye Namsos.

3.2.4

Økonomiområdet

Økonomiområdet omfatter:
 Regnskap
 Lønn
 Innfordring
 Skatteoppkreving
 Budsjett/Økonomiplan
 Økonomioppfølging/Analyse
 KOSTRA








Eiendomsskatt
Innkjøp
Forsikring
Ledelse
Finansforvaltning
Skatteinnkreving
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Skatteinnkreving, lønn og regnskap er organisert i MNS. Det er stor grad av salg av tjenester
på området. Skatteoppkreveren har vertskommuneavtaler med 5 Namdalskommuner, Lønn og
regnskap med 2 kommuner. Om vi tar med Overhallas andel av tjenestene, utgjør
vertskommuneandelen mellom 35 og 40% av virksomheten. Fortsatt tjenestesalg vil derfor ha
avgjørende betydning for å opprettholde robusthet og kompetanse på området.
Det er gjennom fellestjenestene i MNS tatt ut mye av effektiviseringsgevinsten på området.
Samtidig har Nye Namsos et svært godt utgangspunkt for etablering av økonomiområdet med
at kommunene har felles datasystemer, lik kontostruktur og like rutiner. Arbeidet på området
starter allerede i 2018 med å koordinere LTB for 2020 og 2021 i egne kommuner og
budsjettere LTB for de samme årene i fellesnemnda. Økonomisjefene er allerede organisert
som gruppe for å ta seg av dette, men det er viktig at organisasjon og ledelse for Nye Namsos
er på plass så tidlig som mulig for å avklarer og plassere ansvar.
Et utdrag av KOSTRA tallene for de tre kommunene og en oversikt over aksjer og eierandeler
følger som vedlegg til rapporten.

3.2.5

Interkommunalt samarbeid

2.

Region Namdal

3.

Midtre Namdal
samkommune (MNS)

a.

MNS skatteoppkreveren

Samkommune

MNS

b.

MNS kommuneoverlege

Samkommune

MNS

c.

Samkommune

MNS

Samkommune

MNS

e.

MNS legevakt
(ettermiddag)
MNS legevakt (kveld,
natt og helg) og
legevaktstelefon 24/7
(LINA)
MNS barnevern

Samkommune

MNS

f.

MNS IKT

Samkommune

MNS

d.

Fosnes

Namdalseid

1.

Tjeneste
Byer i Midt-Norge

Namsos

Type
samarbeid
Politisk/ adm.
samarbeid
Politisk
samarbeid
Samkommune
etter Kom.l.
kap. 5B

Ansvarlig
leverandør

Under følger en oppstilling av interkommunalt samarbeid i regionen. I tillegg til det som er
oppført i tabellen er det utstrakt faglig nettverkssamarbeid.

X

Andre involverte,
kommentarer
9 byer i Midt-Norge

X X X
X X X Samkommune sammen med
Overhalla. Hjemmelen tas vekk
fra 2020. Også regionråd for
MNS-kommunene
X X X Vertskommuneavtale med
Lierne, Røyrvik, Høylandet og
Flatanger.
X X X Vertskommuneavtale med
Flatanger og Osen, som også
deler folkehelsekoordinator med
MNS-kommunene
X X X Vertskommuneavtale med
Flatanger og Osen
X X X LINA-avtalen med alle
Namdalskommunene samt
Bindal og Osen.
X X X Vertskommuneavtale med
Flatanger.
X X X Felles maskinvare, infrastruktur
og programvare samt lisenser og
telefon. Brukerstøtte i nettverk.
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MNS PPT

Samkommune

MNS

h.

MNS lønn og regnskap

Samkommune

MNS

i.

MNS NAV

Samkommune

MNS

j.
k.

MNS miljø og landbruk
MNS utvikling

Samkommune
Samkommune

MNS
MNS

l.

Sentralbord

Samkommune

Namdalseid

4.

KomRev Trøndelag IKS

IKS

5.

KomSek Trøndelag IKS

IKS

6.

Krisesenteret i NT

7.

Senter mot incest og
seksuelle overgrep
Nord-Trøndelag 110sentral

8.

9. Skogbrannavtale i NT
10. MNA IKS
11. Namdal rehabilitering
IKS
12. EiNa

13. Skjenkekontrollen i
Namdal
14. Indre og Midtre Namdal
oppvekst

IKS
IKS

Fosnes

g.

Namdalseid

Type
samarbeid

Namsos

Ansvarlig
leverandør

Tjeneste

Andre involverte,
kommentarer
Vertskommuneavtale med
Flatanger.
X X X Vertskommuneavtale med
Flatanger.
X X X Vertskommuneavtale med
Høylandet og Flatanger (kun
lønn)
X X X Sosiale tjenester i NAV, bostøtte
og sosiale låneordninger
X X X
X X X Felles
næringsutviklingsavdeling.
Forvalter bl.a. felles næringsfond
X X X Namdalseid leverandør til MNS
på vegne av alle MNSkommunene
X X X Sammen med 18 andre
kommuner.
X X X Sammen med 18 andre
kommuner.
X X X Sammen med 15 andre
kommuner.
X X X Sammen med 17 andre
kommuner.
X X X Sammen med 16 andre
kommuner. 110-sentralen er
mottakssentral for
trygghetsalarmer
X X X
X X X
X X X
X X X Etterutdanningsnettverk sammen
med 10 andre kommuner, Nord
Universitet og HNT
X X X

Interkommunalt
samarbeid

X X X Olav Duun vgsk og Grong vgsk

15. Namdal IUA
16. Innkjøps-samarbeid
17. Museet Midt IKS

IKS

18. Inn-Trøndelag
Brannvesen IKS
19. Namsos brann- og
redningsvesen
20. Visit Namdalen SA
21. MN-Vekst AS
22. Midtre Namdal kirkelige
fellesråd

IKS
Vertskommune

AS

Namsos

X X X
X X X Sammen med 8 andre kommuner
og NTfk
X
X Sammen med Overhalla, Vikna
og Nærøy
X
Sammen med kommuner på i
INVEST-samarbeidet
X
X Namsos har vertskommuneavtale
med Fosnes
X X X Destinasjonsselskap
X X
Arbeidsmarkedsbedrift
X
X Sammen med Overhalla og
Flatanger
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26. Marin seniorkonsulent i
N-T
27. Kommunalt øhjelpstilbud
28. Partnerskap Namdal

Fosnes

Namdalseid

Namsos

Type
samarbeid

Ansvarlig
leverandør

Tjeneste
23. Opplæringskontoret for
fag i kommunal sektor
24. Jordmortjenesten i Midtre
Namdal
25. Grunnskole-samarbeid

Andre involverte,
kommentarer

X X X
HNT
Vertskommune
Vertskommune
Vertskommune

Namdalseid
Flatanger
Namdalseid

X X X
X
X

Flatanger kjøper skoleplass ved
Nord-Statland
I tillegg NTfk, Nærøy og Vikna

X

Vertskommuneavtale med
Flatanger og Osen
X X X Partnerskap mellom Nord
Universitet og
Namdalskommunene

Regionen har en lang tradisjon med å løse oppgaver i fellesskap. Samkommunen vokste fram
fra langsiktig og tett regionsamarbeid. At regionen har flere små kommuner har gjort
interkommunalt samarbeid absolutt nødvendig. Det er utarbeidet en egen plan for avvikling
av samkommunen. Det er viktig at framdriftsplanen i denne overholdes. Nye Namsos har
innarbeidet målsettinger om interkommunalt samarbeid i sin intensjonsavtale. Alle avtaler om
samarbeid må sies opp og erstattes med nye avtaler der Nye Namsos er avtalepart. Dette
arbeidet må påregnes å ta lang tid. En vedtektsendring i et IKS som er påkrevd må godkjennes
i alle kommunestyrer. Ending i antallet kommuner i ulike samarbeid vil også endre
betalingsfordelingen mellom kommunene. Dette er erfaringsvis utfordrende prosesser. For
Nye Namsos ligger det en betydelig potensiale for gevinst her ved at tre kommuners andeler i
disse konstellasjonene nå skal erstattes med en kommunes andel.

3.3
3.3.1

Gjeldende planer, lokale forskrifter, interne reglement ol.
Legater

Følende legater finnes i kommunene:
Navn:
Andreas Jensens
legat
Peter Øiens
legat
Margrethe
Hustads legat
Christian
Spillums legat
Iver Hansens
legat
Legatstyre i
Klinga

Kommunens rolle:
Velge 3 styremedl. (1 hvert 2.
år) 6 års tjenestetid.
Velge 3 styremedl. (1 hvert 2.
år) 6 års tjenestetid.
Velge 2 av 3 styremedl. (3. er
sognepresten). 6 års tjen.
Ordfører (L), presten i Klinga
og leder OOK.
Velge 3 styremedl. m/vara fra
tidl Vemundvik komm. Følger
valgperioden.
Velge 2 medl. + leder OOK.
Følger valgperioden

Legatets formål (stikkord):
Støtte til trengende av Namsos menighet som ikke
får fattigunderstøttelse
Støtte til trengende kroppsarbeidere bosatt innenfor
Namsos grenser av 1964. Kap 18’

Stipend til skoleungdom bosatt i Klinga.
Kap. 133’

18

Wenche
Velge 2 medl. (+ SH Namsos
Elisabeth
velger 1 medl. Følger
Johansens
valgperioden.
minne
Alvhild Finsberg Formannskapet er styre.
minne

3.3.2
3.3.2.1

A: Fremme kreftforskning/behandling,
B: Støtte, rehabilitering av kreftsyk ungdom.
Kap. 907’
Stipender til evnerik ungdom til utdannelse v/Statens
kunstakademi eller likeverdig norsk eller utenlandsk
institusjon. Kap. 77’

Lokale vedtekter
Namsos

Namsos har følgende vedtekter (blått med linker):
 Politivedtekter 11.7.2014.
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 66a (konsesjonsområde for fjernvarmetilknytning)
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 Nr. 3 (Parkeringsvedtekt)
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 69 Nr. 4 (Frikjøp parkering)
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 76 (Krav til garasjeplass ved nybygg bolig)
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 91a (Kommunale vedtekter ved søknad om
bruksendring)
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 103 nr. 2 (Vedtekter om innhegning)
 Vedtekt til plan- og bygningslovens § 107 (Skiltvedtekter)
3.3.2.2





Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning av 22.5.2014
Forskrift om åpning av jakt på bever av 15.06.2007
Forskrift om politivedtekt av 02.03.2000
Forskrift om motorferdsel i utmark i Fosnes kommune av 1.12.1994

3.3.2.3











Namdalseid

Forskrift om åpning av jakt på bever, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
Vedtekter for barnehagedrifta i Namdalseid, 22.02.2017
Vedtekter for skolefritidsordningen i Namdalseid, 20.01.2016
Vedtekter for eiendomsskatt i Namdalseid, 18.10.2012
Vedtekter for Namdalseid kulturskole, 29.08.2008
Vedtekter for felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, 09.10.2015
Vedtekter for Namdalseid frivilligsentral, 02.03.2015
Vedtekter for Namdalseid kommunes kulturpris, 03.02.2004
Vedtekter for ungdomsklubbene, 17.03.2006 og 10.04.2006
Politivedtekter for Namdalseid kommune, 18.06.1998

3.3.3
3.3.3.1




Fosnes

Valg
Namsos

Alle medlemmene i formannskapet velges til Valgstyre.
Valgstyrets møter avholdes i etterkant av et formannskapsmøte men har egen protokoll.
Valgstyret er ansvarlig for valget. Rådmannen har det praktiske ansvaret for
gjennomføring av valget. Oppgaven ivaretas av formannskapssekretæren som også er
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sekretær for valgstyret og har delegert noen oppgaver direkte fra valgstyret. Valgstyret
overvåker.
Elektronisk avkryssing i manntall ved forhåndsstemming og på valgdagen. (Behandles i
VS 17.1.17)
Elektronisk stemmetelling på valgdagen skjer i Krets 01 (i NTE Arena fra 2017). IT er
ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av elektronisk stemmetelling. Controller fra
økonomi er ansvarlig for føring av valgbok.
Det er fem valgkretser i Namsos:
Kretser. Stemmested frem til og med 2015.
01 Sentrum Kulturhuset
02 Bangsund Bangsund samfunnshus
03 Spillum
Spillum forsamlingshus
04 Sørenget Centrum forsamlingshus
05 Otterøy
Otterøy skole















04+05. Sørenget skole. Kl. 1300-1900.

Valgstyret behandler forslag om reduksjon av antall stemmelokaler 17.1.2017.
Det er ikke stemmetelling ute i kretsene. Forseglede urner fraktes til Tellesentralen i
sentrum krets. Stemmene telles teknisk adskilt. Det rapporteres kretsvis og totalt.
Ingen folkevalgte deltar i den praktiske gjennomføringen på valgdagen. Alt personell er
ansatte som ikke er folkevalgt eller har en rolle i et parti.
Vi har gode planer for gjennomføring. Vi har detaljerte bemanningsplaner for valgdagen,
opplæring, rutiner og merking av valgfunksjonærer mm.
Kirkevalget har vi i flere år lagt opp til kan gjennomføres i “nært naboskap” til ordinært
valg, men kirkevalget skal ikke ha en fremtredende lokalisering med fare for forveksling.
Dvs. de er også involvert i planleggingen.

3.3.3.2


Forslag til stemmested og åpningstid 2017
01+03. NTE Arena. Kl. 0900-2000.
02. Bangsund samfunnshus. Kl. 1300-1900.

Fosnes

Alle medlemmene i formannskapet velges til Valgstyre.
Valgstyrets møter har egen protokoll.
Valgstyret er ansvarlig for valget. Rådmannen har det praktiske ansvaret for
gjennomføring av valget. Oppgaven ivaretas av kontorleder på servicekontoret, som også
er sekretær for valgstyret og har delegert noen oppgaver direkte fra valgstyret.
Elektronisk avkryssing i manntall ved forhåndsstemming. Manuell avkryssing i manntall
på valgdagen.
Manuell stemmetelling på valgdagen skjer i sentral telling i kommunestyresalen på Dun,
Jøa. Administrasjonen er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av stemmetelling
og føring av valgprotokoll.
Det er tre valgkretser i Fosnes:
Valgkretser / Stemmested
01 Jøa
03 Elvalandet
04 Salsnes

Jøa samfunnshus, Dun (endres i 2017)
Plassen forsamlingshus
Salsnes oppvekstsenter
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Det er ikke stemmetelling ute i kretsene. Forseglede urner fraktes til kommunestyresalen.
Det rapporteres kun antall urnestemmer kretsvis. Stemmene telles teknisk samlet.
Valgstyret deltar i den praktiske gjennomføringen på valgdagen, i tillegg til administrativt
personell.
Vi har detaljerte bemanningsplaner for valgdagen, opplæring, rutiner og merking av
valgfunksjonærer mm.
Kirkevalget har stemmelokaler i nærheten / samlokalisering med ordinært valg, uten å
være til fare for forveksling.

3.3.3.3









Namdalseid

Alle medlemmene i formannskapet velges til valgstyre
Valgstyrets møter avholdes i etterkant av et formannskapsmøte, men har egen protokoll
Valgstyret er ansvarlig for valget. Rådmannen har det praktiske ansvaret for
gjennomføringen av valget. Sekretæroppgaven blir ivaretatt av fellestjenesten og har fått
delegert noen oppgaver direkte fra valgstyret. Valgstyret overvåker
Elektronisk avkryssing i manntallet ved forhåndsstemming. Manuell avkryssing i
manntallet på valgdagen
Manuell stemmetelling på valgdagen
Administrasjonen er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av stemmetelling og
føring av valgprotokoll
Det er 5 valgkretser i Namdalseid. Åpningstid på valglokalene kl. 13.00 – 20.00
Nr
01
02
03
04
05







Navn
Solhaug
Bjørgan
Sjøåsen
Buvik
Statland

Sted
Solhaug grendehus
Namdalseid samfunnshus
Lyngen fjordhotell
Tøtdal forsamlingshus
Alderspensjonatet

Det er ikke stemmetelling ute i kretsene. Det rapporteres kun antall urnestemmer kretsvis.
Leder og nestleder for stemmestyrene bringer valgurnene til Samfunnshuset for sentral
telling
Ingen folkevalgte deltar i den praktiske gjennomføringen på valgdagen
Vi har gode planer for gjennomføring av valg
Kirkevalget har vi i flere år lagt opp til kan gjennomføres i “nært naboskap” til ordinært
valg, men kirkevalget skal ikke ha en fremtredende lokalisering med fare for forveksling.
Dvs. de er også involvert i planleggingen.

Det blir fellesnemnda oppgave og nedsette valgstyre og organisere valget i 2019.

3.4

Igangsatte tiltak i forprosjektperioden

Administrasjonsgruppa har igangsatt følgende arbeid i forprosjektperioden.
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3.4.1

Ad-hoc gruppe IKT, økonomi og innkjøp

Økonomisjefene, IT leder Namsos med administrativ støtte fra prosjektet har hatt en ad-hoc
gruppe økonomi med tre hovedoppgaver:
a. LTB 2018 – 2021
Forberede økonomiplanprosessene i de tre kommunene. Allerede fra 2018 skal Nye
Namsos ha en økonomiplan for 2018 – 2021 der LTB for 2020 og 2021 skal legges for
hele nye Namsos sin virksomhet. Tilsvarende vil 2020 og 2021 tas ut av kommunene og
MNS sine langtidsbudsjett. Dette vil krevet betydelig arbeid med samordning av
budsjettene allerede i år.
b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av kontrakter.
Ny kommune må erstatte alle eksisterende avtaler med nye avtaler. Dette er et svært
omfattende arbeid. Det er viktig at vi raskt får oversikt over alle avtaler som kommunene
har for å vurdere om noen kan og bør forsøkes overført til ny kommune, hvilke avtaler
som må reforhandles, hvilke som må ut på anbud osv. Mange vurderinger med god
involvering skal gjennomføres. En god oversikt over saksområdet med en god tidsplan er
avgjørende for at dette arbeidet skal bli vellykket. Nye Namsos gir et mulighetsrom med
behovsanalyser og innkjøpsstrategier. Vi må også finne en hensiktsmessig organisering av
innkjøpsfeltet. En kompliserende faktor er at innkjøpssamarbeidet vi dag har med NordTrøndelag fylkeskommune vil bli endret med etableringen av nye Trøndelag
fylkeskommune fra 2018.
c. Kartlegge status på IKT-området og fremmet forslag til en plan for arbeidet med IKT til
behandling i fellesnemnd sommeren 2017. De ulike arbeidsgruppene er involvert i denne
prosessen for å se på hvilke standarder og løsninger som er fremtidsrettet og for å spille
inn kritiske faktorer allerede nå. KS har laget en god sjekkliste på fagområdet. 2
Statusrapport fra ad-hoc-prosjektet legges som vedlegg til rapporten.

3.4.2

Ad-hoc gruppe arkiv

Arbeidsgruppen har nedsatt en ad-hoc gruppe som har arbeidet med kartlegging av
arkivstatus, kompetansestatus, vurdere ressursbehov for et hovedprosjekt og fremme forslag
til prosjektplan på området. Prosjektgruppen har bedt om at elektronisk registrering av fysisk
arkiv, scanning av byggesak og gårdsarkiv samt operasjonalisering av intensjonsavtalen punkt
om dokumentsenter på Jøa tas med som en del av forprosjektet. Dette er tatt inn i mandatet.
Rapport fra ad-hoc gruppen legges med som vedlegg til forprosjektrapporten.

3.5


2

Innspill til prosjektplanen
Servicetorgene.

Link til sjekkliste:

http://www.ks.no/contentassets/288add0f38744330b92cde125a64e42c/digitalekonsekvenser-av-en-kommunesammenslaing_sjekkliste-.pdf
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Hvilke arbeidsoppgaver skal legges til de tre servicekontorene for at servicefunksjonen
skal kunne opprettholdes og effektiviteten skal være god. Det må utarbeides en god plan
for dette.


Rådhuset i den nye kommunen.
Samfunnshuset i Namsos vil ikke kunne fylle rollen som felles rådhus. Er etableringen av
Nye Namsos det rette tidspunktet for å tenke et nytt rådhus. Namsos kommune har under
utvikling en eiendomsstrategi der også rådhus er tema. Temaet anbefales også fulgt opp av
«Nye Namsos». Skal vi «bygge nytt for noe nytt?»



Kirkelig fellesråd.
Kommunene er i dag medlem av to ulike fellesråd. I tillegg tilhører Lund fellesrådet i
Nærøy. Fosnes og Namsos deler fellesråd med Overhalla og Flatanger. Namdalseid
tilhører annet prosti. Fellesnemnda må initiere en prosess for at hele Nye Namsos skal
tilhøre samme fellesråd og samme prosti.



Egen arbeidsgruppe IKT, økonomi og innkjøp bestående av økonomisjefene i de tre
kommunene og IT-leder Namsos med tre arbeidsoppgaver:
o LTB 2018 – 2021 og sammenslåing av kommunebudsjettene fra 2020
o Innkjøp, anbud, fornying og overføring av kontrakter.
Følge vedtatt plan med overføring av kontrakter, gjennomføre forhandlinger om
fornying av kontrakter og gjennomføre anbudsprosesser. Organisering av
innkjøpsområdet.
o Følge opp plan for IKT-området herunder
 Delta i utforming av anbudsgrunnlaget for IKT kontrakter.
 Organisering av IKT-området.
 Samarbeid med nabokommuner på IKT-området.
Dette er et omfattende og arbeidskrevende arbeid og administrasjonsgruppen anbefaler at
det settes av ressurser i prosjektperioden til dette arbeidet. Det må settes av en 100%
stilling fra høsten 2017 til dette arbeidet.



Kommunerevisorforbundet har uttalt at fellesnemnda ikke er en juridisk enhet. De vil
dermed ikke kunne være arbeidsgiver for ansatte av fellesnemnda (f.eks. ny adm.sjef).
Dersom et ikke kommer kontrabeskjed fra KMD på dette området, må Nye Namsos føre
regnskapet og ansette i en annen juridisk enhet. Administrasjonsgruppen anbefaler at
regnskapet føres i MNS-regnskapet som et eget ansvar. Anbefalingen støttes av
revisjonen. Dette må avklares i forbindelse med etablering av fellesnemnda.



Arkiv
Administrasjonsgruppen foreslår at det opprettes et eget delprosjekt arkiv. Målsettingen
er:
o Sikre at dokumentasjon fra nåværende kommuner blir bevart forskriftsmessig
o Etablere nye arkiv, arkivfunksjoner og rutiner i Nye Namsos samt gi innspill til
organisering av arkivfunksjonen i den nye kommunen.
o Digitalisering av byggesaksarkiv og gårdsarkiv
o Etablering av et dokumentsenter i kommunehuset på Jøa.
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Administrasjonsgruppen mener at det må settes av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet
og at det må startes opp sommeren 2017. Det vises til egen utredning om prosjektet i
vedlegg.


Alle tre kommuner har godt fungerende beredskapsplaner i dag og benytter samme
oppsett i DSB-SIM. Det må lages en ny beredskapsplan for Nye Namsos. Arbeidet kan
avventes til 2019.

3.6






4

Innspill til mulig gevinstrealisering
Utnytte det mulighetsrommet som ligger i fornying av kontrakter på alle områder. Tre skal
bli en. Samarbeid med andre kommuner og andre offentlige instanser der det kan gi
gevinst å representere større kritisk masse. Det ligger en betydelig gevinst på dette
område. Det er også en betydelig risiko for utgiftsøkning dersom det ikke følges opp.
Innkjøpsområdet har et stort potensiale for kvalitetsforbedring. Dersom dagens avtale med
fylkeskommunen avvikles, må nye Namsos utvikle kvalitet og kompetanse på området.
Kan være et aktuelt område å samarbeide med nabokommunene ev. i hele Namdalen.
Det er et potensiale for effektivisering og innsparing på økonomiområdet til tross for at
mye av rasjonaliseringsgevinsten allerede er tatt ut i forbindelse med etablering av MNS
lønn og regnskap og MNS skatteoppkrever. Administrasjonsgruppen anbefaler at Nye
Namsos har ambisjon om utstrakt salg av tjenester på området for å opprettholde robusthet
og kompetanse.

Arbeidsgruppe helse, omsorg og velferd

4.1

Organisering av tjenester og fagområder

Under presenteres organisasjonene i kart. Det vises for øvrig til oversikt over ressurser i de tre
kommunene i kap 4.2.

4.1.1

Organisasjonskart – Namdalseid
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4.1.2

Organisasjonskart - Fosnes
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4.1.3

4.2
4.2.1

Organisasjonskart - Namsos

Ressurser og nøkkeltall
Bemanning og brukere

Tabellen under viser oversikt over årsverk, ansatte, botilbud og tjenester i helse- og omsorg.
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Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Samordnet
pleie/omsorgstjenester

9,23
1,36

81,28

143

41

4

37,29

31,39

10,59

2

115,22
23,16

194
36

82
27

47,36
8,23

50,19
12,23

14,66
2,70

3,50

138,38

230

109

290
133
23
446

55,59

62,42

17,36

3,50

110,87

201

90

59,38

42,38

5,11

4,00

0,00

Psykolog

25,26
6,13

0,00

Leger

33,06
4,23

1,50

4

0,00

Ergoterapi

37
4

0,00

Fysioterapeut

123
20

0

Aktivitør

69,56
11,72

0

Kokk

11
2
1
14

0

Saksbehandler,
rådgiver, konsulent

2,56
2,00
0,17
4,73

0

Merkantil, legesekretær

0,25
0,00 12,99

Administrasjon
0,75
3,25

Helsesøster

1
17

Assistent, hjemmehjelp,
renholder,
studentstilling, lærling

1,00
16,24

Hjelpepleier,
omsorgsarbeider,
helsearbeider,
miljøarbeider

12,74

Sykepleier, vernepleier,
miljøterapeut, sosionom

1,00
1,50

Antall brukere med
hjemmehjelp
Antall brukere med psyk.
sykepleie

15
1

Antall brukere med
hjemmesykepleie

13,74
1,50

Ant beboere i
institusjon/omsorgsbolig

Antall ansatte (st. hjemler)

Fosnes
Sum Nye Namsos
Kommunale leger
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Bofellesskap PU
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Hjemmebaserte tjenester
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Institusjonsbaserte tjenester
Namsos

Antall årsverk
Felles helse/omsorg
Namsos
Namdalseid

Antall årsverk

Merknader

25% alk.l. og
psyk. helsev.
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
2,56
2,00
0,17
4,73

210
64
20
294

26,03

41

24

11,73

9,87

2,43

1,00

1,00

136,90

242

114

71,11

52,25

7,54

5,00

1,00

inkl. KØDHplass (N.eid,
Osen, Fl.a.)
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Fosnes
Kjøkken
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Renholder
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Psykisk helsetjeneste
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Fysio/ergoterapitjenesten

19,30

34

0,51

1

0,50

1

24

29

27

7,30

7,67

3,33

10
4
3
17

2,33
2,19

3
3

0,47
4,99

1
7

47,27

80

1,50
0,50
49,27

2
1
83

Psykolog

Leger

Ergoterapi

Fysioterapeut

Merknader

Inst.plasser
inkl. KØHD
og omsorgsb.

1,00

0,51
0,50
Del av totalbemanningen

3
7,90
2,75
2,00
12,65

Aktivitør

Kokk

Saksbehandler,
rådgiver, konsulent

Merkantil, legesekretær

Administrasjon

Helsesøster

Assistent, hjemmehjelp,
renholder,
studentstilling, lærling

Hjelpepleier,
omsorgsarbeider,
helsearbeider,
miljøarbeider

Sykepleier, vernepleier,
miljøterapeut, sosionom

Antall brukere med
hjemmehjelp
Antall brukere med psyk.
sykepleie

Antall brukere med
hjemmesykepleie

Ant beboere i
institusjon/omsorgsbolig

Antall ansatte (st. hjemler)

Antall årsverk
Fosnes
Omsorgsboliger
Fosnes
Vaskeri
Fosnes
Friskliv
Fosnes
Dagtilbud demente

Antall årsverk

0,80

11

11

4,10

1,00

0,15
4,25

1,00

1,53
2,19

0,80

0,47
4,19
5,74

181

27,56

12,97
0,70

2
183

0,80
0,50
28,86

13,67

2,80
2,75
1,85
7,40

Belastes
fellesfunk.

1,00
Pluss 40%
prosjektfinans

5,74

1,00
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1,00

3,10

4

0,50

Fosnes
Sum Nye Namsos
Innsatsteam
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Kreftkoordinator
Namsos
Namdalseid

0,10
9,50

1
12

0,50

4,00

4

1,00

2,00 1,00

4,00

4

1,00

2,00 1,00

0,50
0,50

1
1

0,50
0,50

Fosnes
Sum Nye Namsos
Hjelpepersonell legekontor
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos

Psykolog

Merknader

3,30 2,00

Namdalseid

Fosnes
Sum Nye Namsos
Helsesøster
(helsestasjon/skolehelse)
Namsos
Namdalseid

Leger

Ergoterapi

Fysioterapeut

Aktivitør

Kokk

Saksbehandler,
rådgiver, konsulent

Merkantil, legesekretær

Administrasjon

Helsesøster

Assistent, hjemmehjelp,
renholder,
studentstilling, lærling

Hjelpepleier,
omsorgsarbeider,
helsearbeider,
miljøarbeider

Sykepleier, vernepleier,
miljøterapeut, sosionom

Antall brukere med
hjemmehjelp
Antall brukere med psyk.
sykepleie

7

Antall brukere med
hjemmesykepleie

Antall ansatte (st. hjemler)

6,30

Ant beboere i
institusjon/omsorgsbolig

Antall årsverk
Namsos

Antall årsverk

Salg av 33%
ass til priv.
fysioterap.
Kommunal
stilling + 70%
driftsavtale

2,60

0,10
6,00 2,00

1,00

Del av saml.
ressurs p/o
1,00

2

19,95
1,00

26
1

0,8
21,75

1
28

2,00
0,50
2,50

3
1
4

1,00

1,00

1,00

1,20
0,50
1,70

10,05
1,00
1
12,05

1,00

1,50

4,00

0,40

2,00
Inkl. 30% st.
som LOS

1,00

1,50

4,00

0,40

2,00

0,80
0,80

29

3,57

6

3,57

0,40
3,97

1
7

0,40
3,97

2,04
0,80

3
1

1,17

0,87
0,80

2,84

4

1,17

1,67

2,00

2

2,00

2,00

2

2,00

1,63

3

1,63
421,42
78,25
26,25
525,92

3
712
119
47
878

220
55
27
302

290
137
52
479

210
64
47
321

0,50

0,93

0,50
181 175,64
0 26,69
2
8,80
183 211,13

0,93
137,66
28,93
7,67
174,26

Psykolog

1,00

Leger

0,57

Ergoterapi

4,13

Fysioterapeut

6,28

Aktivitør
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Kokk

11,98

Saksbehandler,
rådgiver, konsulent

1,00

Merkantil, legesekretær

Assistent, hjemmehjelp,
renholder,
studentstilling, lærling
0,57

Administrasjon

Hjelpepleier,
omsorgsarbeider,
helsearbeider,
miljøarbeider
4,13

Helsesøster

Sykepleier, vernepleier,
miljøterapeut, sosionom
6,28

Antall brukere med
hjemmehjelp
Antall brukere med psyk.
sykepleie
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Antall brukere med
hjemmesykepleie

Antall ansatte (st. hjemler)

11,98

Ant beboere i
institusjon/omsorgsbolig

Antall årsverk
Avlastningstjenesten
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Aktivitørtjenesten
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Psykisk helse dagsenter
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Transporttjenesten/
hj.middel formidling
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
Seniorhuset
Namsos
Namdalseid
Fosnes
Sum Nye Namsos
TOTALT Namsos
TOTALT Namdalseid
TOTALT Fosnes
TOTALT NYE NAMSOS

Antall årsverk

5,70
2,60
0,10
8,40

3,00
0,00
0,00
3,00

2,56
2,00
0,17
4,73

2,00
0,00
0,00
2,00

Merknader

0,20

0,20
44,31 10,05 14,00
9,18 1,00 2,50
4,46 1,00 1,75
57,95 12,05 18,25

2,50 16,74
0,80 1,00
0,00 0,25
3,30 17,99

2,80
2,75
1,85
7,40

4,44
0,80
0,40
5,64
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4.2.1.1

Spesielt om organisering i Fosnes

Pleie- og omsorg er organisert med felles turnus under en leder for ansatte som jobber på
institusjon, i boliger og i hjemmesykepleie.
 Positive faktorer:
o Organiseringen med felles turnus gir stor fleksibilitet og god ressursutnyttelse.
o Alle sykepleierne har videreutdanning innenfor ulike områder
o Korte tjenesteveier
 Utfordringer:
o Rekruttering både til faste stillinger og vikarer.
o Sårbare, få personer som har store ansvarsområder

4.2.2

Betalingssatser

Arbeidsgruppen har kartlagt egenbetalingssatsene for kommunale helse og omsorgstjenester
pr 2017. Dette gir grunnlaget for det arbeidet med harmonisering som må skje fram imot
2020.
4.2.2.1

Praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring, vaktmestertjenester
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4.2.2.2

Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo- og velferdssenter,
transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester

4.2.2.3

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm
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4.2.3

Legetjeneste

Intensjonsavtalen slår fast at det skal opprettholdes legetilbud både i Namdalseid og på Jøa.
Kommunen har svært ulik organisering og avtaleverk med legene i dag. Namdalseid har fast
ansatte leger, Namsos har driftsavtaler, mens Fosnes har en kombinert løsning. MNS har
ansatt felles kommuneoverlege med ansvar for medisinskfaglig rådgiving, miljørettet
helsevern, smittevern. MNS organiserer også legevakt og legevaktstelefon. MNS har
vertskommuneavtaler med alle kommuner i Namdal pluss Osen og Bindal for hele eller deler
av legevaktorganisasjonen. Det vil være naturlig at Nye Namsos tar over disse
vertskommuneavtalene.
4.2.3.1

Organisering av legetjenesten i Namsos

Legetjenestene i Namsos er organisert ved at det er inngått 12 individuelle avtaler om
allmennpraksis i fastlegeordningen for selvstendig næringsdrivende leger. Avtalene som er
inngått reguleres av 3 sentrale inngåtte avtaler mellom legeforeningen og KS, og dessuten
reguleres fastlegeordningen av en egen forskrift. Fastlegene i Namsos har organisert seg
innenfor 3 legesenter, som er:
Robrygga legesenter
3 leger
Bakklandet legesenter
4 leger
Namsen legesenter
5 leger
Kommunen mottar turnuslege, og har inngått avtale med Namsen legesenter om veiledning av
denne. Fastlegene i kommunen deltar i det offentlige legearbeidet innenfor rammene av det
som er avtalefestet, jfr. ASA 4310, del V. Fra 2018 vil kommunen ha fast ansatt
sykehjemslege i 100 % stilling. Tabellen under viser utgiftene til legetjeneste (eks. legevakt
organisert av MNS):
Daglegevakt
Tilsynslege (off. legearbeid)
Leger m/driftsavtale
Turnuslege
Tilsynslege helsehuset
Sum
Pr innbygger
4.2.3.2

425 000
532 000
5 940 000
746 000
933 000
8 576 000
657

Organisering av legetjenesten i Namdalseid

Namdalseid har kommunalt ansatte leger/hjelpepersonell. Legetjenesten består av 2 årsverk
leger, hvorav en er spesialist i allmennmedisin og den andre nå holder på å få
spesialistgodkjenning i samfunnsmedisin. Forøvrig består legetjenesten av 2 årsverk
hjelpepersonell fordelt på 3 ansatte. 2 av disse er sykepleiere (80 % og 40 % stilling) og en er
helsesekretær (80 % stilling). Årsverkene er fordel som følger:
Stilling
Kommunelege/fastlege
Sykepleier
Helsesekretær

Tjeneste 24100
Kurativ legetjeneste
1,5 årsverk
1,2 årsverk
0,8 årsverk

Tjeneste 25300
Sykehjemslege
0,4 årsverk

Tjeneste 23200
Helsestasjonslege
0,1 årsverk
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Økonomi/budsjett 2017 for legetjenestene, Namdalseid
Utgifter
Tjeneste 24100
Tjeneste 25300
Tjeneste 23200
Kurativ legetjeneste Sykehjemslege
Helsestasjonslege
Lønn inkl. sos.utg.
Kr. 3.011.000,Kr. 583.000,Kr. 146.000,Driftsutgifter legektr.
Kr.
666.000,Inntekter legektr.
Kr. – 2.345.000,Netto utgifter
Kr. 2.061.000,Kr. 583.000,Kr. 146.000,Omregnet kostnader
Pr. innbygger
Kr. 1.270,- pr. innb.
Kr. 359,- pr. innb.
Kr. 90,- pr. innb.
4.2.3.3

Organisering av legetjenesten i Fosnes

Fosnes kommune har 1 individuell avtale om allmennlegepraksis i fastlegeordningen for
selvstendig næringsdrivende lege. Tilstedeværelse av lege på Jøa legekontor er 2 dager en uke
og 1 dag neste uke, tilsammen 45 t på 4 uker. De resterende dagene praktiserer fastlegen ved
Robrygga legekontor og yter tjenester for listepasienter i Fosnes derfra.
I tillegg er legen fast kommunalt ansatt i 16,67% stilling for å ivareta offentlig legearbeid.
Legen er spesialist i allmennmedisin.
Økonomi/budsjett for legetjenesten i Fosnes:
Utgifter
Legetjeneste inkl. sykeheim og helsestasjon
Lønn inkl. sos.utg.
Kr.
468 000,Div tilskuddsordninger
Kr
586 000,Driftsutgifter legektr.
Kr.
226 000,Inntekter legektr.
Kr. – 147 000,Netto utgifter
Kr. 1 133.000,Omregnet kostnader Pr. innbygger
Kr. 1.804,- pr. innb.
4.2.3.4

Utredning om framtidig samarbeid om legevakt

Midtre Namdal samkommune ved kommuneoverlegen satte i 2015 i gang med
konsekvensutredninger og utvikling av legevaktsamarbeidet i Midtre Namdal og Namdalen
(LINA) med følgende målsettinger:
1. Ny måte å organisere interkommunalt legevaktsamarbeid som bidrar til å sikre krav til
kompetanse, responstid, krav til bakvakt, krav til nødvendig hjelpepersonell, synkroniserte
prosedyrer etc. ihht. akuttmedisinforskrift og som skal være på plass i kommunene innen
1.5.18.
2. Se på muligheter for felles rekruttering av leger og løsninger for legevakt som gjør
stillinger i distriktene så attraktive som mulig. Delprosjektet har opprettet dialog med
Helse Nord-Trøndelag omkring sikring av kompetanse og felles rekruttering av leger til
Namdalen.
3. Kommunene i legevaktsamarbeidet ønsker å teste ut, og på sikt ta i bruk mer avansert
teknologisk utstyr i kommunikasjon med legevaktslege på vakt i Namsos. Dette
delprosjektet løses i samarbeid med Røyrvik kommune, som våren 2017 er i gang med et
eget pilotprosjekt på uttesting av alternativ akuttberedskap i mangel på ambulanse.
4. Forbedring av eksisterende lokaler for legevakt tilknyttet sykehuset i Namsos.
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Status pr. 1.4.17:
 100 % stilling (kan deles i flere mindre stillinger) for fast ansatt legevaktslege lyst ut. Fast
ansatt legevaktslege vil bidra til å sikre kompetanse i hht krav i forskrift samt stabilisere
tjenesten.
 Administrativ ressurs for legevakt økt stillingsressurs fra og med 1. januar 2017.
 Det arbeides for nye legevaktslokaler i nybygg på sykehuset.
 Ulike modeller/løsninger for utvidelse av legevaktsamarbeidet i Namdalen vurderes.
 Utstrakt bruk av lyd/bilde i samme plattform som ambulanse og sykehus utredes.

4.3

Gjeldende planer, lokale forskrifter, interne reglement ol.



Namsos har formulert dokumentasjon om "Morgendagens Omsorg" 2015 - 2017
Det er kommunens grunnlag for søknader til Fylkesmannen om tildeling av innovasjonsog kompetansemidler.
 Ny lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim er utarbeidet i alle tre
kommuner. Vil bli behandlet i kommunestyrene i juni.
Gruppen har samlet ulike tildelingskriterier (serviceerklæringer) for helse og omsorgtjenester
i kommunene. Disse må erstattes med ett kriteriesett fra 01.01.2020. Bør starte harmonisering
så snart som mulig.

4.4




4.5

Avtaler med eksterne samarbeidspartnere
Kommuneoverlege med miljørettet helsevern og felles folkehelsekoordinator er organisert
i MNS.
Legevakt etter normal åpningstid og legevaktstelefon 24/7 er organisert i MNS. Tjenesten
er plassert på sykehuset på basis av en omfattende samarbeidsavtale med HNT.
Namdalseid selger KAD-sengetilbud til Flatanger og Osen.

Igangsatte tiltak i forprosjektfasen

1. Involvering og orientering til brukerråd
2. Helseledere i Namsos, Namdalseid og Fosnes har ansvar for å orientere eldreråd, rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i egne kommuner om prosessen som pågår og
status i denne.
3. Arbeidsgruppe for legetjenesten i Nye Namsos med følgende mandat:
UTREDNING AV ALLMENNLEGETJENESTER I «NYE NAMSOS»
1. Bakgrunn
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester slår fast at kommunen skal sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester. For å oppfylle ansvaret skal kommunen blant annet tilby:
Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning.
Kommunene i «nye Namsos» har valgt å organisere disse tjenestene på ulike måter, og
dette er bakgrunnen for at arbeidsgruppen beslutter en egen utredning på dette
området.
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2. Oppdraget
a. Redegjøre for nåværende organisering av tjenestetilbudet, med beskrivelse av
tjenestene, tilgjengelighet, vilkår for legene og kommunens kostnader.
b. Framlegge forslag til beskrivelse av tjenestetilbudet i «Nye Namsos» kommune.
c. Foreslå organisering av tjenestetilbudet i «Nye Namsos» kommune
3. Føringer
a. Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos
b. Avtaler som regulerer legetjenesten i kommunen:
i.
SFS 2305 (Kommunelegeavtalen)
ii.
ASA 4310 (rammeavtalen)
iii.
ASA 4301 (statsavtalen)
c. Forskrift om fastlegeordning i kommunene
4. Oppnevning av arbeidsgruppe
Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av følgende deltakere:
Helse og omsorgsledere i kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid
TV for allmennlegene i Namsos
Allmennlege i Fosnes kommune
Representant for legene i Namdalseid kommune.
Kommuneoverlege i MNS.
Leder for arbeidsgruppen er helse og omsorgssjef Morten Sommer.
5. Framdriftsplan
Arbeidet skal ferdigstilles innen juni 2018.
4. Felles prosjekt om innovasjon i helse og omsorg
5. Det nedsettes en arbeidsgruppe for å samkjøre betalingssatser mv
Tore Brønstad (Namdalseid), Anne Johanne Lajord (Fosnes) og Tore Flosand (Namsos
kommune) tar ansvar for å utarbeide forslag til fremgangsmåte og løsninger for å
sammenstille felles betalingssatser i helse- og omsorgstjenestene med virkning fra
01.01.2020. Det legges opp til en gradvis harmonisering allerede fra 2018.
6. Samarbeid om kreftkoordinator/kreftomsorg
Namsos, Namdalseid og Flatanger har med virkning fra 01.04.2017 inngått
samarbeidsavtale om kreftkoordinator. Oppstartsmøte med Kreftforeningen er satt til
07.04.2017. Fosnes mener å ha gode løsninger for kreftomsorgen i dag. Det er allikevel
ønskelig at Fosnes involveres i denne prosessen og innkalles til oppstartsmøte den 7. april
2017.

4.6

Innspill til prosjektplanen

1. Organisering – innspill fra gruppen:
a. Administrativ organisering av kommunen må avklares så fort som mulig.
Toppledergruppen bør også avklares så snart det lar seg gjøre.
b. Det er nødvendig at det utarbeides et overordnet styringsdokument for helse og
omsorg i nye Namsos kommune som gjøres gjeldende fra 01.01.2020
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i.

Det bør allerede nå avsettes en ressurs til dette arbeidet. Arbeidet bør
finansieres av reformstøtten
ii. Ha som målsetting å sikre gode og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester
for alle innbyggere i nye Namsos kommune
iii. Samkjøre kulturer/tjenester mellom veldig ulike kommuner
c. Nærhetsprinsippet slik det beskrives i intensjonsavtalen, må være førende for
organisering og ledelse av tjenester.
d. Velferdstjenester (NAV) bør inngå i en helse, omsorgs og velferdsavdeling.
e. En samling av tiltak for barn og unge i en avdeling bør utredes.
f. Kommuneoverlegestillingen i Nye Namsos bør styrkes spesielt med tanke på rollen
som medisinsk faglig rådgiver.
2. Gruppen foreslår egen utredning om legetjenesten i den nye kommunen. Det bør settes av
egne ressurser til dette arbeidet, jfr. pk. 4.5 over.
3. Rekruttering- og kompetanseutfordringene i helse og omsorgssektoren vil bli utfordrende i
årene framover. Samarbeid om kompetansespørsmål, rekruttering og kompetanseheving
må prioriteres. Arbeidet må starte tidlig i prosjektfasen.
4. Helse og omsorg har initiert et innovasjonsprogram for helse og omsorg. Målsettingen om
å arbeide fram morgendagens løsninger for utfordingene i helse og omsorgstjenestene
innarbeides i kommunesammenslåingsprosjektet. Dette arbeidet må få høy prioritet i
perioden fram til 2020.
5. Arbeidsgruppe helse og omsorg anbefaler at innovasjon løftes inn som en viktig
gjennomgående del av arbeidet med etablering av Nye Namsos.
6. Gruppen anbefaler at det settes av egne midler fra reformpotten som «gulrot-» og
egenandelspenger for å sikre innovasjonsprosjekter og kvalitetshevingsprosjekter.
7. Tjenestestandarder og nivå på tjenester og lokale forskrifter må samordnes før 2020.
8. Vi må ivareta styrken i det å være oversiktlig og nær i de små kommunene samtidig som
vi utnytter verdien av og potensiale med å bli en større enhet.
9. Vi må arbeide med å utvikle felles kultur, organisatorisk forståelse og faglig forståelse.
Helse, omsorg, velferd blir en stor og kompleks organisasjon. Vi må finne tiltak der
ansatte kan delta i hverandres organisasjoner, hospitering og arenaer for å bli kjent.
10. Brukermedvirkning og informasjon til innbyggerne blir viktig. Dette må
operasjonaliseres.

4.7

Innspill til mulig gevinstrealisering

1. Befolkningsutvikling og konsekvenser i den forbindelse (inntekter og behov for tjenester).
2. Demografiendringene med betydelig økning antall eldre fra 2025 må løses både med
a. Å jobbe så smart/effektivt slik at økning i behov/antall eldre løses best mulig innenfor
de ressurser den nye kommunen har. Det er vanskelig å se for seg at dette skal kunne
skje uten en omprioritering av ressurser i kommunen.
b. Å ta ut stordriftsfordeler.
3. Økning i kompetanse/kvalitet.
4. Rekrutteringsutfordringer på kompetanse.
5. Redusert sårbarhet på kompetanse.
6. Økonomisk gevinstrealisering.
a. Administrativt nivå.
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b. "Spesial-tjenester" - bygge opp gode tjenester en plass, fremfor å ha mange små
tjenester alle steder.
c. Utnytte kapasitet på tvers av tidligere kommunegrenser.
d. Innovasjon og teknologi i fremtidens omsorgstilbud.

5

Arbeidsgruppe kultur

Fra 2007 er det innført en kulturlov for alle kommuner. Alle tre forvaltingsnivå (stat, fylke og
kommune) skal sørge for at alle innbyggere har et kunst- og kulturtilbud med kvalitet.
Utfordringen blir å definere og vedta hva lovens bokstav skal innebære for innbyggerne i Nye
Namsos kommune. Viser for øvrig til intensjonsavtalens ambisjoner for kulturområdet.

5.1
5.1.1

Organisering av tjenester og fagområder
Fosnes

Kultur og oppvekst er organisert i en felles enhet med felles leder, underlagt rådmannen. I
tillegg til leder er det knyttet en 50% sekretærstilling til oppvekst og kulturadministrasjonen.
Oppvekst og kultursjef i Fosnes presenterer oppgave og organisering av kulturfeltet slik:
Den kulturelle skolesekken – oppvekst og kultursjef er kommunekontakt.
Ungdommens kulturmønstring – organisert i Fosnes kommunale kulturskole
Fosnes folkebibliotek:
- 10 % biblioteksjef
 Biblioteksjef har samarbeide med bibliotekene i Midtre Namdal. Deltar også i
et pilotprosjekt Nye sammenslåtte kommuner.
- 20 % bibliotekar (på Jøa)
- 18 % bibliotekassistent (på Salsnes)
Fosnes bygdemuseum – ingen ansatte – museumsstyret ligger til Fosnes formannskap.
Fosnes kommunale kulturskole –
- Rektor 30 % administrasjon
- 103,6 % stilling kulturskolelærere lokalt + kjøp fra Namsos kommunale kulturskole
- Selger dirigenttjenester til kor og korps i kommunen, tilsammen 40,74 % (2016/2017)
Kulturminnevern – Olav Duun
- Lønn sommerguide – ca. kr. 20.000 (resten foretas på dugnad)
- Tilskudd i år med Duun-stemne (kr. 60.000)
Kulturminneplan
- Arbeid startet sommeren 2016
Den kulturelle spaserstokken
Faste arr.: Sommertur – dagstur med kulturelt innslag arrangert av pensjonistlaget
Eldres dag – underholdning
Underholdning ved Fosnes sykeheim
Kulturaktiviteter
- Oppvekst og kultursjef er kommunalt oppnevnt kunstgruppe
- Saksbehandler kulturmidler
- Kulturpris
Spillemidler ligger til teknisk avd.
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Offentlig bading – organiseres fra oppvekst og kultur. Utleie flerbrukshuset Fyret ligger til
servicekontoret og teknisk avd.

5.1.2

Namdalseid

Kultur i Namdalseid er organisert under enhetsleder for kultur og service med ansvar for
kulturkontor, kulturskole, servicekontor, bibliotek, frivillighetssentral og flyktningetjeneste.
Leder presenterer kulturområdet slik:
Namdalseid kommune er i utgangspunktet organisert etter trenivåmodellen, men to
enhetsledere er organisert i to nivåmodel, og det gjelder bl.a. enheten Kultur og Service.
Enhetsleder har Rådmannen som sin nærmeste overordnede.
I enheten Kultur og service inngår følgende tjenester:
Kulturkontoret
Kultursjef i 100% stilling. I 2017 skal 30% av stillingen brukes opp mot integreringsarbeidet
av flyktningene. Arbeider tverrsektorielt gjennom flere prosjekter, både med skole/barnehage,
Omsorg og Lag og foreninger, ofte i nært samarbeid med profesjonelle kunst- og
kulturutøvere.
Hovedmålet er å gi et mangfold av kulturtilbud. Kultur og fritidsarenaer er viktige bidrag i
det forebyggende helsearbeidet og skaper et godt inkluderende oppvekstmiljø. Tiltak rettet
mot barn og unge er bl.a.
Ungdommens kulturmønstring - Har de siste par årene kjørt UKM-kurs og gjennomført selve
kulturmønstringa i samarbeid med Flatanger kommune, pga liten deltakelse i egen kommune.
DKS - Den kulturelle skolesekken. Kultursjefen er kommunekontakt.
Kulturuke - samarbeid med skoler og barnehager i fht årlig kulturuke.
Ungdomsklubber på Statland og Namdalseid – foreldredrevet fra høsten 2016. Fra høsten
2017 vil det bli kommunalt ansatte klubbmedarbeidere.
Kulturskole
2,04 stillinger fordelt på 6 lærere. Det arbeides for å få til et samarbeid med Namsos
kommune om felles rektor.
Har en sosial profil, alle som vil får plass. Forholdsvis rimelig deltakeravgift. Kulturskolen
har virksomhet både ved Namdalseid skole og ved Statland skole. Ca 75 elevplasser
inneværende skoleår. Flest elever innen sang og musikk, men også kreativt verksted og
kulturkarusell.
Frivilligsentralen
60% stilling daglig leder. Frivilligsentralen er bygd opp som et nav som inspirere og
stimulerer til økt frivillig deltakelse i lokalsamfunnet. Tilbyr andre aktiviteter enn lag og
foreninger.
Kultur- og aktivitetstilbud til seniorer
DKSS - Den kulturelle spaserstokken
Seniorsurf
Besøkstjeneste
Karrakaffe på Dagsenteret
Månedlig bibliotekdag på Dagsenteret
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Bibliotek
Skal være en møteplass for alle, med et godt og variert tilbud som fremmer leseglede, leselyst
og møte mellom mennesker.
Biblioteket er samlokalisert med servicekontoret. Enhetsleder er biblioteksjef i 60% stilling,
og personell fra servicekontoret betjener biblioteket i et gjensidig samarbeid med
biblioteksjefen. Godt samarbeid med de andre bibliotekene i samkommunen samt Flatanger.
Servicekontoret
Publikumsmottak og sentralbordtjeneste for hele MNS, noe saksbehandling, totalt 2,2
stillinger.
Flyktningetjenesten
Flyktningkonsulent i 100%, med et nært samarbeid med ansatte internt i enheten.
Har mottatt 14 flyktninger i 2016, samt 4 gjennom familiegjenforeningsprogrammet. I 2017
forventes mottak av 10 flyktninger. Det meste av Introprogram kjøpes av Namsos kommune.
Idrett og friluftsliv
Spillemidler
Annet
Tilskuddsordninger
Kulturarrangementer/festivaler
Prosjektet Kvinnespor – lokalhistoriske bilder fra Namdalseid
Utsmykningsprosjekt på Nye helsetunet
Oppgaver i fht arbeidet med folkehelse,
Samarbeidsprosjektet Kultur og helse
Kulturminnevern – planarbeidet startet i 2016

5.1.3

Namsos

Namsos har ansvaret for kulturområde spredd på flere etater. De har per i dag ikke egen
kultursjef. Seniorrådgiver kultur Terje Adde presenterer kulturområdet i Namsos slik:
Tidligere organisering:
Gjennom vedtak i Stortinget sist på 1970- tallet ble det naturlig for kommunene å se på måten
en organiserte seg på og for å styrke den kulturelle infrastrukturen. For Namsos kommune
medførte dette i hovedsak tre nye tiltak:
 bygging av Oasen svømmehall, åpnet 1988
 bygging av kulturhuset, åpnet 1988
 etablering av en egen kulturetat med etatsjef på rådannsnivå fra 1986/87.
Med det markerte Namsos seg som et kulturelt regionsenter for Namdalen med fasiliteter som
andre kommuner i Namdalen ikke hadde. Det var da naturlig å samle ulike tiltak som
bibliotek, idrettsarenaer, konsert- og teatersal, spillemidler, kulturmidler og annet i den nye
kulturetaten og med det få en helhetlig utvikling og «volum». Gjeldende Kulturplan for
Namsos kommune ble vedtatt i mars 1994. Etter det er det vedtatt delplaner innen idrett og
friluftsliv (årlig), Frivillighetsplan (2012), samt utredninger vedrørende drift og
rehabilitering/drift av den kommunale kinoen, Rock City mv. Det er startet opp, men ikke
gjennomført arbeid med Kulturminneplan. Gjennom ulike organiseringsprosesser etter år
2000 skjedde utvidelse av Kulturetaten ved at barn og unge, og etter hvert kulturskolen ble
ført til Kulturområdet.
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Dagens situasjon:
Gjennom enkeltvedtak i 2011 og 2013 er barn og ungdom ført til fagområde Helse og omsorg,
Kulturskolen til Oppvekst, idretts- og frilufts arenaer samt spillemidler mv. ført til Teknisk
(PIF), Kulturarenaer (kulturhuset, NTE Arena, samfunnsalen, kinoen) til
Sentraladministrasjonen ved assisterende rådmann. Kulturhuset og Rock City-anlegget driftes
av hhv. eget selskap og NIBB. I samarbeid med Namdalshagen/Tindved Kulturhage (Verdal)
er det etablert arbeidsplasser i Rock Citybygget for Kreative næringer. Namdalsmuseet og
Norsk Sagbruksmuseum/Spillum Dampsag & Høvleri driftes av Museet Midt IKS, der Namsos
kommune eier 25%. Det vurderes å konsolidere Trønderrockmuseet inn i Rockheim/SørTrøndelagsmuseene. Namsos kommune deltar i det nasjonale prosjektet Krafttak for
sang/Syngende kommuner og gjennom EU i Singing Cities. Det er avtale med NTFK om drift
av distriktsmusikergruppe, Namsos kommune har samarbeid med Nord universitet når det
gjelder Teater NonStop. Kulturminner (skal) ivaretas av NTFK og Museet Midt.
Utviklingsoppgaver, kultur i folkehelse og aktiv deltakelse i Rådmannens ledergruppe
gjennomføres for tiden av Seniorrådgiver kultur. Det vises til organisasjonsplan og
arbeidsbeskrivelse.
Utfordringer:
Etter min oppfatning er den største utfordringen å finne ut hvordan vi gjennomfører
Kulturloven (2007) i Nye Namsos, hva er «lovens bokstav» (hvilket nivå skald et ligge på) i
vår kommune. Hva er et allsidig kunst og kulturliv med kvalitet? Da må vi finne noen
indikatorer og gjøre prioriteringer. Vi har en befolkning som forventer gode opplevelser, det
være seg ved sjøen, i skog og mark, i profesjonell formidling, i opplæring, i lagseide eller
kommunale bygg og anlegg. Vi har en infrastruktur når det gjelder bygninger (nåværende
Namsos har en egen prosess på fremtidige behov for lokaler), vi har utfordringer knyttet til å
sikre den kulturelle grunnmuren, kulturell kapital, kulturens plass i forhold til folkehelse,
inkludering og mangfold. Kort sagt: hvordan skal vi utvikle den gode kommune og balansen
mellom kommunen som forvalter og de frie og frivillige organisasjonene? Namsos har et
oppdrag fra Stortinget: Å være et nasjonalt kulturelt laboratorium i perspektivet «fra vogge
til grav». Dette kan bare utvikles ved samhandling og måles ved forskning.
Vi vet hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder å siker velferdssamfunnet, sikre
næringsetablering, en god infrastruktur, en i alle betydninger av ordet bærekraftig utvikling,
håndtere det faktum at mennesker heldigvis lever lenger, forhindre at unge går til grunne.
Spørsmålet - og utgangspunktet – må være:
Hvordan tilrettelegger vi innsatsen slik at vi får frie, kreative og selvstendige mennesker i et
bedre samfunn?
For oss fra 2020 et utvidet samfunn, større i areal, noe mer begrenset i innbyggertall. Og
hvordan etablere samspill mellom ulike kulturer, aktører og det offentlige? Hvordan sikre
gjensidig respekt for ulik, men likeverdig kompetanse? Og; hvilket samfunn vil vi ha om tretti
år?

5.2

Nøkkeltall, planer og retningslinjer

Fosnes

Planer
 Kulturminneplan (under utvikling)
 Museumsplan

41

Namdalseid

Namsos

Fosnes

Namdalseid

Namsos

Fosnes

Namdalseid

Namsos

 Kommuneplan DKS
 Anleggsplan
 Kulturminneplan (under utvikling)
 Kommuneplan DKS
 Anleggsplan
 Plan for frivillighet
 Kulturplan
 Plan for KUBEN (seniortiltak)
 Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser (anleggsplan)
 Søknad sendt til Riksantikvaren/NTFK vedr. Kulturminneplan
 Utviklingsplan for kulturskolen
Retningslinjer for tilskudd
 Kulturpris 2 000 (annen hvert år.)
 Retningslinjer for tildeling av årlige kulturmidler (tilskudd til lag og
foreninger)
 Kulturpris kr.5 000 (vedtak formannskap)
 Retningslinjer for bruk av tilskuddsmidler til kulturelle tiltak.
Administrativ tildeling.
 Årlig kulturpris på kr. 10.000,-, ordfører, leder utvalg OOK samt person
fra kulturlivet jury – som står fritt til å vurdere innkomne forslag/fremme
egne forslag
 Retningslinjer for tildeling av årlige kulturmidler vedtas politisk
Tilskudd og støtte til frivilligheten
 17. maikomiteen kr 7.000 (basert på å dekke underskudd)
 Kunstnerstipend (annet hvert år kr. 10.000 etter søknad)
 Tilskudd til sommerguide ved Olav Duuns barndomsheim (kr 20.000)
 Tilskudd til Olav Duun-stemnet (annet hvert år kr. 60.000)
 Kulturmidler –kr 67.000 fordeles på lag og foreninger etter søknad
 Medlemskap Museet Midt kr 60.000 pr. år
 Medlemskap Namdals folkehøgskole kr 5.000
 Medlemskap Norsk kulturarv kr. 4.000
 Tilskudd aktiviteter barn og unge inkl. 17. mai kr 47.000
 Tilskudd til drift av idrettsanlegg kr 60.000
 Dirigenttilskudd kr 30.000
 Tilskudd til bygdedager kr 10.000
 Ungdomsklubb Statland husleie 120 000
 Støtte lag og foreninger, barn og ungdom 37.200, Støtte sang og musikk 40.000, Støtte lag og foreninger, andre kulturformål 124.000, Støtte lag og foreninger, idrett og friluftsformål 214.000, Internfakturering
o Støtte idrettslag, gratis lokaler 170.000,o Støtte idrettslag, lysløyper 50.000, NIL fotball, kunstgressbane i Kleppen, 380.000, 17. Maikomiteen, 58.000, KUBEN (Seniortiltak), 232.000, Museet Midt IKS, 746.000,-

42

Fosnes

Namdalseid

Pågående prosjekt
 Turskiltprosjektet (både på land og til vanns)
 Den kulturelle spaserstokken










Namsos







Fosnes

Namdalseid

Krafttak for sang/Syngende kommune/Sang for eldre
Ulike prosjekter med lokale kunstnere og artister, Kunstmuseet*, kor,
korps og orkester
Teater nonStop
Norges representant i Singing Cities (Kreativt Europa/EU)
Turskiltprosjektet

Annen viktig informasjon
 Gratis kommunale lokaler for organisert aktiviteter for barn og unge
 Privat leie av bassenget i Fyret
 Utleie skolelokaler og Fyret til private og lag og foreninger
 Fosnes kommunale kulturskole 800.000
 Bibliotek (2 avd.) 400.000



Namsos

Kvinnespor
Aktivitetsuker for barn og unge i høst- og vinterferie, i regi av
frivilligsentral
Den kulturelle spaserstokken
Kultur for livet
Syngende institusjoner, Namdalseid helsetun
Arenautvikling Namdalseid folkebibliotek
Kunstprosjekt Namdalseid helsetun
Fra innvandrer til innbygger
Turskiltprosjektet











Årlig kulturuke gjennomføres i samarbeid mellom kulturkontor,
kulturskole, grunnskoler og barnehager
Gratis kommunale lokaler for ungdomsklubber, bassenger og gymsaler
for barn og unge. Også sang- og musikklag har gratis øvingslokaler.
Namsos kommune gir tilskudd (tjenester/lokaler) til årlig kulturfestival,
Vrimmel/Woodland (inntil 100 000)
Årlig tilskudd Oasen svømmeanlegg 6 536 000
Kleppen idrettsanlegg 2 193 000
Namsos skisenter (regionalt anlegg) 371 000
Rock City (husleie/lån) 3 000 000
Kulturskolen 6 452 000
Biblioteket 2 200 000
Kulturarenaer (kulturhus, NTE, kino) 11 900 000
For detaljerte priser i Oasen, Samfunnshuset, Kleppen idrettspark, NTE
Arena mv. se egne oversikter.
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5.3

Avtaler med eksterne samarbeidspartnere

NIL fotball vedrørende drift av deler av kunstgressbanene i Kleppen
Det foreligger avtale med Namsos Røde Kors om drift av Frivilligsentral.

5.4






Igangsatte tiltak i forprosjektfasen
Kunnskapsdeling om arbeid med kulturminneplan.
Pilotprosjekt om bibliotek i en sammenslått kommune.
Sang i eldreomsorgen (Krafttak for sang/Syngende samfunn)
Konsolidering av Trønderrockmuseet
Kreative Namsos sett i forhold til Kreativt Norge, Kreativt Europa3

5.5 Innspill til prosjektplanen
5.5.1 Innledning
Gruppens anbefalinger for rekkefølge og perspektiv i det videre arbeid på kulturområdet:
 Avklaring av verdibaserte forhold og nivå i henhold til kulturlovens krav, hva bør ligge
nært innbyggerne i distriktet, hva kan sentraliseres for å bygge mer interessante og robuste
fagmiljø
 Definisjon av den nye kommunens kulturelle grunnfjell, profesjonell, amatør
 Strategi for samhandling mellom etater og fagområder, lag og organisasjoner på lokalt,
regionalt og nasjonalt/internasjonalt nivå
 Samordne dagens planer i de tre kommunene, eventuelt utarbeide ny plan for generell
kultur, frivillighet, kulturminner og kulturens plass i folkehelseprogrammet
 Utarbeide en organisasjonsplan som skal løse de utfordringene en har bestemt seg for å
løse, finne en optimal disposisjon av de gode ressursene som er blant nåværende og
fremtidige ansatte i Nye Namsos kommune.
For å skape en god kommune for innbyggerne, er det avgjørende at vi som planlegger og
gjennomfører tiltak ikke blir for sektororienterte, men benytter denne muligheten til å åpne for
nye løsninger på kjente utfordringer. Samtidig er kultur sektorovergripende, kultur er i alle
fag og tjenester, og kan lett bli sektorovergripende ved at vi mister kulturens egenart.

5.5.2

Konkrete innspill til prosjektplanen

1. Dagens kulturplaner må samordnes og utvikles til en moderne og framtidsrettet plan for
kulturområdet i Nye Namsos. Kulturplanen må bl.a. beskrive
a. Den kulturelle grunnmuren i Nye Namsos.
b. Hvordan styrken i det nære og oversiktlige som småkommunene i dag har, skal
ivaretas i den nye store kommunen.
c. Hvordan verdien i å bli større sammen skal utnyttes på kulturområdet.
d. Hvordan regionbyen Namsos skal utvikles på kulturområdet.
e. Kulturarenaer. Oversikt over, drift av og planer for kultur og idrettsanlegg. Herunder
også nye retningslinjer, betalingssatser osv. for den nye kommunen.
f. Kulturens plass i folkehelsearbeidet.
g. Frivillighetens rolle og vilkår i kulturkommunen.
h. Den profesjonelle kunst og kulturarbeideren – kultur som næring
3

Namsos norsk representant i Kreativt Europa, arbeides med regionale kompetansebyggende midler gjennom
Kreativt Norge (Norsk kulturråd)
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

i. Kultur og reiseliv
j. Kommunen som forvalter og formidler av lokalsamfunnets ressurser.
k. Mangfold, deltaking og inkludering.
i. Barn og unges kultur
ii. Seniorkultur
iii. Flerkulturelt
iv. Utsatte grupper
l. Felles kulturminneplan
Kultur (i en vid definisjon) må komme i inngrep med planprosessene i Nye Namsos
generelt og arbeidet med kommuneplan spesielt.
Organisering av kulturområdet:
Intensjonsavtalen har sterke målsettinger på kulturområdet. Det kulturfaglige perspektivet
må ivaretas i planprosesser og i ledelsen. Dette sikres best ved å etablere en egen avdeling
for kultur med definerte ansvarsoppgaver under ledelse av en kultursjef som skal inngå i
administrasjonssjefens toppledergruppe. Organisering av kulturskolen må diskuteres
særskilt.
To av kommunen er deleiere av Museet Midt IKS. Kommunesammenslåingens
konsekvenser for IKS-avtalen må avklares.
Nye felles regler for tilskudd til lag og foreninger må utarbeides.
Kulturens rolle som identitetsskaper for innbyggerne i Nye Namsos i perioden vi arbeider
med sammenslåingsprosjektet. Det legges opp til en bred, kreativ og inkluderende prosess.
Etablere felles konsulent for arbeidet med spillemidler allerede i prosjektfasen.
Servicetorgenes på Jøa og i Namdalseid sitt innhold og rolle som møteplass for
innbyggerne samt deres rolle i forholdet til frivilligheten og frivillighetssentraler bør
utredes. Servicetorget på Jøa bør vurderes flyttet til biblioteket.
Løfte fram de ulike lokalsamfunnene sine styrker og særegenheter.

5.6








6

Innspill til mulig gevinstrealisering
Større fagmiljø som fører til bedre tjenester for innbyggerne.
Samordning av ledelse og administrasjon
Mulighet for å delta i større utviklingsprosjekt regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Gir mulighet til større utviklingsfokus.
Samkjøring og utvikling av prosjekter som skolesekk, spaserstokk, UKM, syngende
samfunn, Singing Cities osv.
Avklare og styrke samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten.
Gjennom samhandling styrke kultur som virkemiddel for å sikre mangfold, inkludering og
deltaking.

Arbeidsgruppe oppvekst

6.1
6.1.1

Organisering av tjenester og fagområder
Namsos.

I 2003 gjennomførte kommunen en større administrativ omorganisering. Det medførte bl.a. til
at skoleetaten som egen etat ble nedlagt. Øverste ledere av fagområdene ble samorganisert i
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samfunnshuset (4. etg.) sammen med rådmannen. Etatsstrukturen ble fjernet. Målet var å
etablere en driftsorganisasjon som var effektiv og som ble bedre på tverrfaglig samhandling.
Namsos skulle være en «2-nivåkommne», med direkte linje mellom enhetsnivå og
rådmannen. Tidligere etatsledere ble fagsjefer. Etter forholdsvis kort tid, ble kommunen
organisert tilnærmet som «3-nivåkommune» igjen. Fagsjefene fikk totalansvar for sine
fagområder med ansvar for fag, administrasjon og personal.
Administrasjonen for oppvekstsektoren ble redusert fra 9 personer til 2 (barnehagleder og
oppvekstsjef). Senere er det tilført 2 årsverk fagstillinger knyttet til barnehage- og
grunnskoleområdet. De kommunale barnehagene ble omgjort til en resultatenhet med
barnehagelederen, senere barnehagesjefen, som nærmeste overordnede. De ulike
stabsfunksjonene i samfunnshuset ble styrket i forbindelse med omorganiseringa. Oppvekst er
i dag organisert med oppvekstsjefen som nærmeste leder for til sammen 12 resultatenheter (10
skoler, barnehage og flyktningetjeneste). Antall barn i barnehage er ca. 700 hvorav 40% er
knyttet til kommunale barnehager og antall ansatte er 250 (ca. 40% kommunalt ansatt).
Fagområde oppvekst har til sammen ca. 370 årsverk og et nettobudsjett på ca. kr. 298 mill. kr.


Viktige målsettinger for fagområde oppvekst.







Gi et kvalitativt godt barnehagetilbud til alle som har rett til det/ønsker et tilbud
Barne- og ungdomstida skal preges av omsorg, trivsel, lek og læring
Elevene skal oppleve et meningsfylt, helhetlig og sammenhengende skoleløp av høy
kvalitet
Det skal gis et godt og variert kulturskoletilbud til flest mulig elever
Det skal tilrettelegges for en aktiv og god integrering av våre flyktninger og
innvandrere
Fagområdet skal ha en effektiv og god økonomistyring



Organisasjonskart fagområde oppvekst - Namsos

6.1.2

Fosnes

Budsjettramme for 2016: 14 209 206 (dette er utenom flyktningetjenesten som også er lagt
inn under oppvekst og kultur fra sommeren 2016).
Områder – bemanning:
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Administrasjon –

oppvekst og kultursjef
Sekretærfunksjon 50 % (plassert ved servicekontoret)
Barnehagene i Fosnes
 Jøa barnehage – ca. 20 barn – SFO tilknyttet, 2 barn.
 Salsnes oppvekstsenter, barnehage – midlertidig stengt
 Salsnes familiebarnehage (oppstart 01.02.17 – med forbehold om barnetall – 3 stk.)
o Styrer, felles – 70 % administrasjon – 30 % i avdelingene
o Pedagogisk ledere – 200 % (Jøa barnehage)
o Pedagogisk leder – 100 % (knyttet til Salsnes oppvekstsenter, barnehage – midlertidig
plassert ved Jøa barne- og ungdomsskole)
o Barne– og ungdomsarbeidere – 180 % stilling (den ene, 80 %, i videreutdanning –
arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning, ferdig i 2019)
o Barne- og ungdomsarbeidere 180 % knyttet til Salsnes oppvekstsenter, barnehage (59,3
% stilling nyttes i dag til SFO) resten i Jøa barnehage
o SFO – Salsnes oppvekstsenter – åpent alle dager fra 07.00 – skolestart 09.30, samt fra
15.00 – 16.30/torsdager 12.30 – 16.30 Bemanning tilsammen 59,3 % stilling.
Til sammen 7,3 årsverk i barnehage (prosess i forhold til overtallighet i forbindelse med
midlertidig stenging)
Grunnskolene i Fosnes
Salsnes oppvekstsenter, grunnskole – 9 elever, med fordeling på trinn:
1.
2



2.
0

3.
1

4.
1

5.
4

6.
1

7.
0

Rektor 25 % administrasjon (resten av 100 % stillingen under lærere)

Jøa barne- og ungdomsskole, - 44 elever med fordeling på trinn:
1.
4






2.
4

3.
4

4.
4

5.
3

6.
6

7.
3

8.
5

9.
5

10.
6

Administrativ ressurs – 100 % (fordelt på rektor, stedfortredende rektor og PU-arbeid)
Spes.ped.koordinator 12 %
MOT 8 % (helsesøster er i tillegg knyttet til MOT med 8 % av sin stilling)
Assistenter 1,5 årsverk (vi har mistet 2 elever med store behov, det er derfor en prosess i
forhold til overtallighet oppvekst).

I forbindelse med vedtak av budsjett og økonomiplan, den 15.12.16 ble det gjort vedtak om å
gå gjennom skolestrukturen i kommunen, noe som vil bli foretatt i 2017. Utarbeiding av nye
utviklingsmål for grunnskolene i Fosnes skulle foretas i 2016, men er utsatt pga. arbeidet med
kommunereformen. Oppvekstplan for Fosnes kommune vedtatt våren 2016.
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Kulturskole –ligger til oppvekst og kultur, er beskrevet i rapport om kultur, ønskes tillagt
oppvekst framover.
Flyktningetjenesten – flyktningekoordinator i 100 % inneholder stillingene programrådgiver,
flyktningkonsulent og miljøarbeider. Det er i tillegg engasjert fem støttekontakter, til
leksehjelp og integreringsarbeid. Flyktningetjenesten har eget ansvarsområde i budsjettet.

6.1.3

6.1.3.1

Namdalseid

Antall barn/elever/årsverk

Enhet
Namdalseid
skol/SFO

Statland
skole
Vangstunet
barnehage
Stjerten
barnehage

6.1.3.2



Antall barn/elever Årsverk
165
21,7

24

5,1

56

15,9

Diverse
Felles leirskole mellom skolene på Langvassheimen
Grønt Flagg
Ny skole/idrettsbygg
10 barn i SFO
Felles leirskole mellom skolene på Langvassheimen
Kulturskole i skoletida
Utebase, Grønt Flagg

13

1,9

Base for SFO (1 barn)

Tiltak for barna/elevene

Tilgang til to svømmehaller med skolesvømming oktober - mars. Alle trinn.
Leirskole for 8. klassinger. Fjellstyret husleie på Langvassheimen

48



Gjennomfører «Kjærlighet og grenser» for 7. – 9. klasse ved Statland skole og 7. klasse
ved Namdalseid skole.
Mobilfri skole
Begynner med SOL
Kulturuke hvert år.





6.1.3.3


Kompetanseutvikling

Deltar i nettverk med Fosnes i KS prosjektet «bedre samhandling for barn og unge» med
oppstart høst 16. Både oppvekst og helse deltar.
Felles rektor/styrermøtet en gang per måned.
Felles enhetsledermøter en gang per måned.
Utvidet ledermøter administrasjonen og enhetsledere en gang per måned inkludert to
samlinger med overnatting.
Felles planleggingsdager barnehage og skole
Nettverksarbeid på tvers av skoler
Bruk av kompetanse på tvers av skoler og på tvers av barnehager
Felles kompetanseplan for skolene og barnehagene
Bruker lærling, et samarbeid mellom barnehage og skole (ett år hos hver)
Begynner med SOL (kartlegging av elever)
Bruker TRAS og 20 spørsmål i barnehager












6.1.3.4



Satsinger

Mottak av flyktninger fra høst 16 (også barn i barnehage og elever i skolen)
Lyktes med en dreining fra spesialundervisning til tilpasset opplæring (ligger under
landsgjennomsnittet)
Skolebesøk og barnehagebesøk hvert andre år (ordfører, rådmann og sektorleder
oppvekst). Rapport i etterkant med anbefalinger.
Har kommet langt innenfor satsingene «Vurdering for læring», «ungdomstrinn i
utvikling» og begrepslæring)




6.2

Ressurser og nøkkeltall

Skole
Elevtall

Namsos barneskole
Namsos ungdomsskole
Høknes barneskole
Høknes ungdomsskole
Bangsund skole
Otterøy skole
Sørenget oppvekstsenter
Vestbyen skole
Sum Namsos
Namdalseid skole

255
276
343
151
56
109
56
238
1613
165

Årsverk
Tidlig
Lærerårsverk
jamfør
innsats 1.-4.
rammetimetrinn
modellen
26,9
0,8
27,7
32,7
0,0
32,7
29,8
1,2
31,0
18,1
0,0
18,1
21,4
0,5
21,9
13,5
0,3
13,7
7,3
0,2
7,5
23,9
0,8
24,6
173,6
3,7
177,3
21,3
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Statland skole
Sum Namdalseid
Jøa barne- og
ungdomsskole
Salsnes skole
Sum Fosnes

24
189
44

5,1
26,4
9,6

9
53

2,1
11,7

Undervisningspersonell
Indikatorer og nøkkeltall fra
skoleporten 2016/2017
Antall elever per årsverk til
undervisning
Lærertetthet 1. - 7. trinn
Lærertetthet 8. - 10.trinn
Lærertetthet i ordinær undervisning
Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkj.
utdanning
Undervisningtimer totalt per elev
Økonomi
Indikatorer og nøkkeltall fra
skoleporten 2015
Korrigerte brutto driftsutg. til
grunnskoleundervisn. per elev
Korrigerte brutto driftsutg. til
grunnskolelokaler og skyss per elev
Lønnsutgifter per elev
Prosentandel lønnsutgifter av totale
utgifter
Driftsutgifter til inventar og utstyr per
elev
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

6.3

Fosnes

0,4

26,8

Namdalseid

Namsos

5,6

9,5

10,4

5,6
7,1
6,9
87,3

11,3
9,4
11,7
88,3

11,1
12,2
14,8
98,5

128

74

69

155073

91769

83 560

46700

25460

17 680

165037
90,8

118957
86,7

80 178
75,4

1126

1103

703

2152

1316

1866

Gjeldende planer, lokale forskrifter, interne reglement ol.


Skoleskyss
Reglementet til fylkeskommunen er utgangspunktet for skoleskyss. Skyss på trafikkfarlige
veistrekninger er kommunens ansvar. Kommunene har i dag ulike kriterier for innvilgelse.
Dette må samordnes. Politisk sak må fremmes. Administrering av skyss løses gjennom
merkantil ressurs, anslått til 20%.

Kommunal pedagogisk handlingsplan
Alle tre kommuner har, i ulik grad, gjennomgående planer for barnehage og grunnskole. Det
er behov for revidering og samordning. Dette arbeidet kan starte høsten-17 og ferdigstilles
vår-18.

Strategisk IKT-plan
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Et overordnet skoleadministrativt system må på plass. Deretter utarbeides det en felles
strategisk plan for IKT, der planen fra Namsos kan være utgangspunktet.

Psykososial læreplan
Alle har kommunal plan. Disse må samkjøres.

Kommunal leseplan
Alle har kommunal plan. Disse må samkjøres.

Kompetanseplan for barnehage og skole
Namsos og Namdalseid har kommunale planer, inkludert status for kompetanse og behov.
Disse må samkjøres og utvikles til å omfatte også Fosnes.

Beredskapsplan for alvorlige hendelser
Alle har kommunal plan. OK.

Plan for sorg og kriser
Alle har kommunal plan. OK.

Overgangsrutiner barnehage – grunnskole
Namsos og Namdalseid har kommunal plan. Felles gjennomgang er nødvendig og samkjøres i
den grad det er formålstjenlig. Må også omfatte Fosnes.

Leirskole
Namdalseid (Langvassheimen) og Namsos (Langvassmoen) har egne leirskolesteder. I
Namsos driftes leirskolen kommunalt. Namdalseid låner gratis fra fjellstyret. Fosnes benytter
Børgefjellsenteret. Tilbudet må samordnes. Et effektiviseringstiltak vil være å legge
leirskoleoppholdet til Langvassmoen for Nye Namsos.

Svømming
Barnehage har tilbud i varierende grad. Når det gjelder skolesvømming så har Namdalseid 28
uker (i to basseng) og Fosnes utarbeider for tiden plan for svømmeopplæring. I Namsos er alle
elever i Oasen. Omfanget må samordnes (antall uker og klassetrinn).

Logoped
Namdalseid har ferdig utdannet logoped vår-17. Tilsatt i 40% fra og med 01. august-17.
Namsos har 1 årsverk, men har over tid hatt behov for 2 årsverk. Det legges opp til at Namsos
fra høsten 2017 får tilsatt 2 årsverk logopeder. Fosnes har ikke logoped. Ressursen må snarest
samordnes i Nye Namsos og omfanget i stillingsprosent må avklares.

Utøvende pedagoger
Spesialpedagoger som gir pedagogisk hjelp iht. Opplæringsloven og der det kan være
særskilte behov, uten at det er knyttet til vedtak. Namsos har pr. i dag 3 årsverk. Namdalseid
og Fosnes har ingen slik ressurs. Det må avklares hvor denne ressursen skal plasseres og
hvordan Nye Namsos ivaretas.

Skolehelsetjenesten
Underlagt helse og omsorg i Namsos og Fosnes, under helse og famille i Namdalseid
(helsesøster kjøpes fra Namsos). Felles skolehelsetjeneste for Nye Namsos må etableres.

LOS - Oppfølging av barn og unge som holder på å droppe ut av skole
Namdalseid fast 65% fra 01.08.17. Fosnes 30% i prosjekt fram til 01.08.17, vurderes fast.
Namsos har 2 ungdomskontakter. Det er en kjensgjerning at psykososiale utfordringer blant
barn og unge har hatt en markant økning i de senere årene, noe som også er en nasjonal trend.
Det er ønskelig med et felles opplegg for Nye Namsos der skolene blir styrket tverrfaglig.
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Den kulturelle skolesekken (DKS)
Organiseres ulikt i de tre kommunene i dag, men enighet om at denne må legges til
fagområdet oppvekst, fordi DKS-tilbudet inngår som en del av elevenes skolehverdag.
Ovenstående liste er ikke uttømmende.

6.4

Igangsatte tiltak i forprosjektfasen

Gruppen har kartlagt IKT utfordringer i oppvekstsektor bl.a. som verktøy for lærere, som
pedagogisk verktøy og utviklingsstrategier på IKT området.

6.5

Innspill til prosjektplanen

6.5.1

Skoleadministrativt system

Kommunene har to ulike systemer i dag. Namdalseid og Fosnes har Visma og Namsos har
IST. Alle er fornøyd med det de har i dag. Nye Namsos skal ha et system. Det betyr at vi må
ut på anbud med dette. Innkjøpsgruppen i prosjektet vil starte med å utforme en
kravspesifikasjon i samarbeid med interessentene. Denne må bl.a. inneholde:
 Hvordan disse systemene kommuniserer med fellessystemer blir viktig.
 Innhold og funksjonalitet
 Opplæring til ansatte
 Brukergrensesnitt
 Økonomi
 Endringsevne og -vilje
 Evne til å innfase i rett tid.
 Mulighet for overflytting av data fra gammelt system.
Tidslinje.
 Periode for utarbeidelse av kravspesifikasjon og anbudsdokument 01.07.17 – 31.12.17
 Utlysning av anbud senest 01.01.18
 Kontraktsinngåelse senest 01.07.18
 Periode for innstallering, innlegging av grunnlagsdata og uttesting 01.07.18 – 31.12.18
 Opplæringsperiode 01.01.19 til 31.06.19
 Data fra de gamle systemer skal være overført senest 01.07.19
 Skal være produksjonsklart senest 01.08.19

6.5.2

Organisasjon

Gruppen anbefaler at organiseringen av Nye Namsos avklares så fort som mulig og at
rådmannens toppledergruppe kommer på plass så fort det praktisk lar seg gjennomføre.
Gruppen anbefaler rene ansvarslinjer i organisasjonskartet. Det må en grundig vurdering av
hva skal organiseres i eller sammen med oppvekst. Gruppen har følgende innspill til
organiseringen:


Nye Namsos bør organisere alle tjenester til barn og unge under «en paraply»/ett
fagområde. En slik organisering gir bedre sammenhengende tjenester, større fagmiljø og
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et godt grunnlag for tverrfaglig samhandling. PPT, inkl. logoped og spesialpedagogiske
tiltak, helsestasjon og barnevern må inkluderes i dette fagområdet.
Det er ulik organisering av flyktningetjenesten i de tre kommunene. Gruppen mener denne
tjenesten må organiseres som en del av fagområdet oppvekst slik Namsos og Fosnes har i
dag. Opplæringsstedet for flyktningene bør på bakgrunn av dagens kompetanse forbli i
Namsos.
Det er ulik organisering av kulturområdet, herunder også kulturskolen i de tre
kommunene. Gruppen anbefaler at kulturskoletilbudet organiseres under oppvekst.
Bakgrunnen for dette er et mer helhetlig oppveksttilbud som ivaretar hele mennesket, jfr.
Den generelle delen av læreplanen og at lovgivning om kulturskoletilbud er underlagt
opplæringsloven.
Felles kriterier for fastsetting av administrative ressurser i barnehage og skole, inkludert
delegering av oppgaver.

6.5.2.1

Mulige framtidige organisatoriske endringer som kan vurderes.

 Namsos opplæringssenter (NOS) og flyktningetjenesten (FLYT) bør vurderes slått
sammen til en resultatenhet og samlokaliseres. Det er et nært og tett samarbeid mellom
NOS og FLYT i dag. I stor grad gis det tjenester til samme brukergruppe. Tiltaket er
tidligere utprøvd, men ble avviklet etter forholdsvis kort tid grunnet for lite administrative
ressurser. Organiseringa forutsetter at det må være en avdelingsleder ved den avdelinga
som «mister» sin resultatenhetsleder. Rent økonomisk er det lite å tjene på ei slik
omorganisering. Formålet må være å skape enda større helhet og sammenheng i
tjenestene.
 Gruppen mener at oppvekst og kultur må være to adskilte fagområder med hver sin
«fagsjef». Kulturskolen bør likevel legges under oppvekst. Den generelle delen av
læreplanen vektlegger å utvikle det hele mennesket. Gjennom et godt og nært samarbeid
med grunnskolene vil vi kunne utvikle et mer helhetlig og inkluderende tilbud.
 Det opprettes et eget fagområde for barn og kunnskap.
Både kultur, helse- og omsorg og oppvekst har tjenester spesielt rettet mot barn og unge.
Med tanke på å styrke både det forebyggende arbeidet og tiltaksarbeidet, kan det være
hensiktsmessig å organisere barn og unge under en felles paraply. Målsettinga må være at
de tjenester som kommunen gir til denne målgruppa skal være mer helhetlig og
sammenhengende enn dagens. Fra tid til annen kan det oppleves at tjenestene blir
fragmenterte når de er organisert innen ulike fagområder.
Gruppen mener at det etableres et eget fagområdet for barn og kunnskap hvor
flyktningetjenesten, voksenopplæringa, helsestasjonen, kulturskolen og barnevernet
inngår – i tillegg til barnehager og grunnskolen. Tilbudet må være helhetlig, slik at barnet
sees i en naturlig kontekst.

6.5.3


Diverse innspill

Nye Namsos må ha et utviklingsperspektiv. Dette må gjenspeiles i ressurser og
kompetanse i oppvekstadministrasjonen. Den administrative ledergruppen for fagområdet
oppvekst må minimum bestå av følgende fagpersoner:
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6.6







 Kommunalsjef oppvekst
 Grunnskolesjef/assisterende kommunalsjef oppvekst («assisterende» så fremt
videreføring på de store fagområdene)
 Barnehagesjef
Namsos: I dag er det i tillegg til barnehagesjefen også en rådgiver knyttet til
barnehageadministrasjonen. For å kunne følge opp, ikke minst faglig, på en
tilfredsstillende måte, er det viktig at ett årsverk rådgiverstilling opprettholdes
 Rådgiver utvikling (kompetanse, regionalt samarbeid, statlige satsninger etc.) (Ny)
 Rådgiver IKT (pedagogisk bruk, systemansvarlig, utvikling etc.) (ett årsverk pluss
lærling på IT-avdelinga i dag, men mangler ped. kompetanse)
Hjemmesidene for skolene må samordnes med det arbeidet som kommer i forbindelse
med å lage en ny hjemmeside for Nye Namsos.
Felles kompetanseplaner, organisering og tilbud om etter- og videreutdanning.
Regional organisering av samarbeid i lys av nye Trøndelag og nye nasjonale føringer.
IKT-strategi i skolen må inn i prosjektet som et viktig element
Sektor- og temaplaner på oppvekstområdet må samordnes så snart som mulig.
Ivaretagelse av den enkelte skoles utfordringer og fortrinn må vektlegges i planarbeidet.
Lokale ulikheter må vektlegges.

Innspill til mulig gevinstrealisering
Større og mer robuste fagmiljøer, større samlet bredde i kompetansen. Bedre tjenester.
Samordning av leirskole
Bygge sammen små spesialiserte tjenester
Samordnet opptak i barnehage.
En samlet administrasjon – bredere og bedre kompetanse.
Ett arbeidsmarked - bedret rekruttering
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7
7.1

Arbeidsgruppe teknisk
Organisering av tjenester og fagområder

7.1.1 Fosnes
Ansatte:
Teknisk kontor: 285%
Teknisk sjef, matrikkel, plan, byggesak, sekretær, VA, veier mm.
Drift: 250%
Vaktmester Salsnes, vaktmester Jøa barne- og ungdomsskole, Jøa
barnehage, vaktmester sykehjem. Dette er deres
hovedarbeidsområde, vaktmester dekker «alt» inklusive
kommunens utleieboliger/Kjelbotnet, veier, VA, kommunale
boliger, skoler, barnehager, samfunnshus osv.

7.1.2 Namdalseid

55

7.1.3 Namsos

7.1.4 MNS miljø og landbruk
Leder for MNS Miljø og landbruk Oddbjørn Riseth har laget et notat etter anmodning fra
arbeidsgruppe teknisk. Notatet følger rapporten i vedlegg.

7.2 Ressurser og nøkkeltall
Nøkkeltall
Årsverk
Netto driftsbudsjett eks bygg og
brann (mill kr pr 2017)
Antall saker plan, byggesak og
oppmåling
Herunder byggesøknader og
delingsaker i 2016
Bruttobudsjett VA (mill kr pr
2017)
Kommunale veier (km)
Antall gatelys
Vannleveranse (m3/år)
Vannledninger (km)
Avløpsledninger (km)
Antall utleieleiligheter (inkl.
omsorgsleiligheter)
Skole og barnehageareal (m2)

Fosnes
5,35
4,0

Sykeheimareal (m2)
Antall utrykninger (brann og
redning)

1 598
23

Namdalseid
19
6,3

Namsos
Ca. 130
43,2

140

410

105
2,5

8,9

289
78
163,0

26

39
187
216 111
46
22
55

125
1 680
2 000 000
158
108
330

2 380
260
3 200

39 142

56 000
40
15
19
2500

7 994
180
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Namsos har relativt stor bil- og maskinpark i egenregi innenfor forvaltning, drift og
vedlikehold av kommunaltekniske anlegg og samferdsel. Fosnes og Namdalseid har i stor
grad basert seg på innleie. Namsos er vertskommune for Nord-Trøndelag 110-sentral og
vertskommune for Namdal IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning).

7.2.1 Vedtatte utbyggingsprosjekter
7.2.1.1 Namsos
 Otterøy oppvekstsenter i 2016/2017
 Namsoshallen (nytt tak)
 Solavskjerming på Helsehuset og Namsos b&v
 Nødstrøm Namsos Helsehus
 Standardheving gate-/vegbelysning
 Opprusting Festplassen Namsos
 Rehabilitering Seniorhuset Namsos (fasader, etterisolering, tak, ventilasjon)
 Stigebil høydeberedskap
 Ny hjullaster
 Ferdigstillelse rehabilitering dam Smørøya
 Sanering vann-/avløpsanlegg
 Div. maskiner og biler
7.2.1.2 Namdalseid
 Nybygg skole 2017-2019
 Statland vv, ferdigstilt 02/2017
 Pumpeledning, ferdigstilt 03/2017
 Sjøtrøaveien og gs-vei Statland, 2017
 Småbåthavn Statland, 2017
7.2.1.3 Fosnes
 Ombygging gml. kommunehus fremmet.
 Ny brannbil fremmet

7.3 Gjeldende planer, lokale forskrifter, interne reglement ol.
Tabellen under viser planstatus innen teknisk sektor i de tre kommunene.
Kommune
Overordnede plan- og
styringsdokumenter
Kommunal
planstrategi (KPS)
Kommuneplanens
samfunnsdel
Kommuneplanens
arealdel (land)
Kystsoneplan
Hovedplan vann- og
avløp

Fosnes
Vedtatt Merknad

Namdalseid
Vedtatt
Merknad

2016

2017

2012

2001

2016

2012
1991/
1989

Vedtatt
(innsigelse
trukket)

2003

2001

Namsos
Vedtatt

Merknad

2016
20012012
Ny 2017

2003
2010

2003
2017
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Hovedplan samferdsel
- veivedlikehold
Eiendomsstrategi
Vedlikeholdsplan bygg
Opprusting utearealer
skoler og barnehager
Trafikksikkerhetsplan

2006

2006

2015
i prosess
2015
2014

1999

I prosess

2008

20092012

2017
i prosess

Stedsutviklingsplan
Bangsund
Stedsutviklingsplan
Namsos
sentrumsområde
Boligforsyning
Klima og energi
Idrett, fysisk aktivitet
og friluft

i startfase

Bestilt av
kom.styret
2011
2017

7.4 Avtaler med eksterne samarbeidspartnere
Gruppen har samlet en oversikt over eksterne avtaler på område teknisk i et eget vedlegg.

7.5 Igangsatte tiltak i forprosjektfasen









Namdalseid har sagt opp eksternt kjøp av tjenester vedr damanlegg og erstattet dette med
avtale med Namsos kommune.
Startet kartlegging av arbeidsoppgaven med endringer i matrikkel som følge av
fylkessammenslåing og kommunesammenslåing.
Kartlegging av vann og avløp er startet. Det er utredet muligheter for felles
beredskapsordning mellom Namsos og Namdalseid. Plan for gjennomføring er utarbeidet
som også gir åpning for at Fosnes skal slutte seg til.
Harmonisering av forskrift om veinavn. Alle de 3 kommunene har en vedtatt
adresseforskrift. Namdalseid og Namsos har noenlunde likelydende forskrift når det
gjelder teknisk adressering og har også utført adressering etter samme prinsippet. Namsos
er ferdig adressert mens Namdalseid er godt i gang med navnearbeidet og har forslag på
alle veger i kommunen. De har tidligere adressert boligfelt etter samme prinsippet som
Namsos (Namsos og Namdalseid har partall på høyre side, Fosnes på venstre side).
Fosnes har vedtatt vegnavnene, har ikke startet den fysiske adresseringen men er klare til
å starte. Fosnes avviker her noe i forskrift ang adresseringsprinsipper og de tar opp sak om
endring/harmonisering av forskrift umiddelbart.
Arbeidsgruppe teknisk drift nedsatt og i gang med kartlegging og utvikling av konkrete
samarbeidsområder.
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7.6 Innspill til prosjektplanen
7.6.1 Organisering av arbeidet på område teknisk, plan, næring, miljø og
landbruk.
Det er flere store og kompliserte arbeidsoppgaver og beslutninger som må tas på området.
Arbeidsgruppen foreslår at arbeidsgruppe teknisk inkl. ansvar for plan, næring, miljø,
naturforvaltning og landbruk opprettholdes også i prosjektfasen. Repr. fra MNS utvikling og
MNS miljø og landbruk bør oppnevnes i gruppen. Gruppen har forslag til undergrupper i
opplistingen under. Gruppen anbefaler at den administrative organiseringen avklares raskt og
at toppledelse kommer på plass.

7.6.2 Matrikkel
Oppmålingsingeniør Carl Danielsen i Namsos kommune har laget et notat om matrikkel og
kommunesammenslåing:
Kartverket har laget en detaljert sjekkliste for kommunesammenslåing. Denne tar for seg
oppgaver i IKT sammenheng http://www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste/.
Det meste av arbeidet rundt matrikkelen kan gjennomføres innen en periode på 18 måneder.
Noe av arbeidet bør startes tidligere, gjerne før et vedtak. Dette gjelder spesielt avvik mellom
matrikkeleiendommer i grunnboka og/matrikkelen, samkjøring av adressering og
adresseforskrifter.
Avvik grunnbok/matrikkel.
For å få en god sammenslåing av matrikkelenheter er det viktig at det rettes feil i grunnboka
og matrikkelen. Statens kartverk har sendt ut avvikslister på denne rettingen i forbindelse med
sammenslåing av Trøndelagsfylkene. Dette vil derfor mest sannsynlig være i orden ved
sammenslåing av kommunene.
…
Eiendom:
Når kommuner blir slått sammen eller kommunegrenser endres medfører dette som
hovedregel større endringer i gårdsnummerseriene. Det ligger til Kartverket som sentral
matrikkelmyndighet å godkjenne oppretting av nye gårdsnummer og andre større endringer i
gårdsnummerseriene. Alle de 3 kommunene starter med gnr 1 og det vil derfor være
nødvendig med en om-nummerering. Namsos har tidligere om-nummerert etter sammenslåing
med Otterøy, Vemundvik og Klinga. Kommunene må søke Kartverket om godkjenning. (Ca.
16 mndr. før sammenslåing skal være nok). Hvor det skal omnummereres må være avklart før
søknaden.
Adresser
Her må man inn tidlig etter vedtak om kommunesammenslåing. Endringa av navn ved doble
adressekoder og adressenavn kan ta mye tid da eventuelle nye navn må gjennom en lang
saksbehandlingsprosess. (Ved en liten kontroll finnes det noen doble adressenavn i de 3
kommunene)
Bygninger

59

Bygningene har unike verdier og kobling til matrikkelenhet og adressekode vil følge
omnummereringen.
Kretser
Ansvaret for denne oppgaven er delt mellom kommunen, SSB og Kartverket. Ved melding om
kommunegrensejustering, tar Kartverket kontakt med kommunen for å avklare hvordan
kretsgrensene blir berørt.
Gruppen anbefaler at det nedsettes en egen arbeidsgruppe som arbeider med spørsmål knyttet
til matrikkel, eiendom, adresser, kretser og gårdsnummer. Kartverkets anbefalinger og
sjekkliste følges. I vedlegg følger en forenklet oversikt over oppgaver med tentativ
tidsangivelse ifølge Kartverkets sjekkliste. Det må settes av egne midler til dette arbeidet fra
engangsstøtten.

7.6.3 Brann og redning:
Namsos og Fosnes har felles brannledelse, mens Namdalseid er med i Brannvesenet Midt
IKS. Det var et initiativ i Region Namdal for å se på utfordringene som ny brannforskrift vil
gi, og om det er grunnlag for et samarbeid i Namdalen. Region Namdal har konkludert med at
det ikke er grunnlag for å gå videre i arbeidet med et regionalt brannvesen for Namdal.
Nye Namsos skal ha en løsning for brann og redning. Aktuelle løsninger er:
 Nye Namsos trer inn i avtalen som Namdalseid i dag har med Brann Midt IKS. Hele
selskapsavtalen må da revideres og vedtas i alle deltagernes kommunestyrer.
 Nye Namsos bygger videre på det brannvesenet som Namsos og Fosnes i dag har, dvs. et
brann og redningsvesen i egen regi. Det betyr oppsigelse av avtalen med Brann Midt IKS
for Namdalseid. Dette alternativet kan også ha som målsetting å tilby
vertskommunetjenester til nabokommuner. Flatanger har allerede signalisert interesse for
en slik løsning.
Gruppe teknisk foreslår at begge alternativer kartlegges med fakta som grunnlag for en
beslutning i fellesnemnd. Gruppen foreslår at det nedsettes en egen arbeidsgruppe for
oppgaven. Utredningen nå starte opp tidlig i prosessen, slik at en oppsigelsesfrist for uttreden
av IKS-avtalen med Brann Midt på ett år ikke overskrides. Utredningens konklusjoner må
avvente bebudet forskrift som vil bli en grunnleggende forutsetning for tjenesten.

7.6.4 Arbeidsgruppe teknisk drift
Arbeidsgruppe teknisk anbefaler at prosjektet fra sommeren 2017 beholder egen
arbeidsgruppe for teknisk drift, med følgende mandat:
Bakgrunn
Teknisk arbeidsgruppe har etablert en arbeidsgruppe som skal begynne å se på ulike områder
der Namsos, Fosnes og Namdalseid kommuner kan etablere samarbeid og se på samordning
av FDV-systemer, arbeidsprosesser, primært innenfor kommunalteknikk og eiendom.
Mandat:
Arbeidsgruppen gis mandat til å kartlegge og komme med forslag på konkrete
samarbeidsområder som kan etableres i løpet av 2017 og fram til etablering av Nye Namsos

60

fra 01.01.2020. Det legges vekt på at kommunene blir kjent med hverandre og avklarer
forventninger i forhold til prosessen fram mot 2020. Følgende områder prioriteres:
1. FDV-systemer innenfor eiendomsdrift og VA
2. Bruk av IKT generelt (adm. Systemer/komtek/DVPro)
3. Gebyr-/avgiftsnivå
4. Damtilsyn
5. Vakt-/beredskap innenfor VA/eiendom
6. Samordning hovedplaner (veg, vann/avløp, (idrett, fysisk aktivitet og friluft))
7. Spillemidler
8. Innspill til handlingsprogram med økonomiplan
9. Organisering innenfor utvalgte tjenesteområder (kommunalteknikk og eiendom)
10. Park, idrett og friluftsliv(PIF)
Arbeidsgruppen består av følgende personer:
 Nils Hallvard Brørs, Namsos kommune (leder)
 Frank Ueberfuhr, Namdalseid kommune
 Jan Arne Løvås, Fosnes kommune
 IT/Ronny Vågen
Gruppen står fritt mht. å trekke inn annen kompetanse ved behov.
Framdriftsplan og rapportering
Det legges opp til en framdrift som samsvarer med det arbeidet som pågår i teknisk
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til teknisk arbeidsgruppe.
Tillitsvalgte blir involvert inn i prosessene knyttet til gruppens arbeid.

7.6.5 Diverse forslag og innspill









Innenfor teknisk fagområdet blir omstillingen og sammenslåingen komplisert, omfattende
og ressurskrevende. Det må settes av ressurser til dette arbeidet. Disse må stilles til
disposisjon allerede fra sommeren 2017.
Det må vurderes om det er hensiktsmessig å slå sammen hele eller deler av de tre
kommunenes tekniske tjenester allerede før 01.01.2020.
Digitalisering av byggesaksarkivet.
Byggesaksarkivet og gårdsarkivet fra de tre kommunene må samles. Gruppen anbefaler at
byggesaksarkivet digitaliseres før 2020 slik foreslått i sak 56/14 til samkommunestyret
Digitaliseringsprosjektet bør tas inn som et delprosjekt i sammenslåingsprosjektet.
Bruk av ny teknologi
Å ta i bruk ny teknologi bør være et overordnet tema i prosjekt Nye Namsos.
Brukergrensesnittet mot innbyggerne i en digital verden må få fokus. Vi skal bygge en
moderne kommune der bruk av ny teknologi i kommunikasjon med innbyggerne er en
sentral del.
Organisasjonskartet i Nye Namsos må avklares så fort som mulig. Viktig for de ansatte
både i forhold til stilling, ansvarsområde og arbeidssted. Oppgaver og ansvar må bekreftes
så fort som mulig for at det konkrete arbeidet med byggingen av de nye sammenslåtte
virksomhetene ikke forsinkes.
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Det er hensiktsmessig å vurdere egne driftsenheter på Namdalseid og på Jøa. Dette både
av driftsmessige hensyn og for å innfri intensjonsavtalens mål om en desentral kommune
med aktive servicesentra i de gamle kommunehusene. Gruppen vil gjerne utfordre
kommunesammenslåingsprosjektet til å tenke nytt og på tvers av sektorer for å
virkeliggjøre intensjonene om en desentral kommune.
Gruppen anbefaler at arbeidet med Jøa-brua blir organisert som et eget prosjekt.
Namsos kommunes igangsatte arbeid med eiendomsstrategi bør overføres til en sak for
fellesnemnda og det bør settes av egne midler til arbeidet fra engangsstøtten.
Planverket må samkjøres. All planlegging fram til 2020 må gjøres i en Nye Namsoskontekst.
Gruppen anbefaler at den samlede juridiske kapasiteten styrkes i Nye Namsos.
Det er en kompleks oppgave som vi står foran med å bygge en ny kommune. Det er
umulig å ha full oversikt over alle utgifter som vil påløpe underveis. Gruppen anbefaler
derfor at det settes av midler fra engangsstøtten til å møte uforutsette utgifter.

7.7 Innspill til mulig gevinstrealisering
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Arkiv og digitalisering av byggesaksarkiv vil øke brukervennligheten og øke kvalitet og
effektivitet på saksbehandlingen.
Bruk av ny teknologi gir store muligheter for gevinstrealisering
Beredskapssamordning på kommunalteknikk.
Ny felles eiendomsstrategi for hele den nye kommunen.

Arbeidsgruppe personal

Arbeide i denne gruppen har både omfattet organisering av personalfeltet i den nye
kommunen og arbeidsgiverpolitikken i den nye kommunen. Arbeidsgiverpolitikk og ansattes
rettigheter er omtalt i intensjonsavtalen på følgende måte:
4.3
Den nye kommunen som arbeidsgiver
Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som gir utviklingsmuligheter for den
enkelte ansatte. Den nye kommunen skal utvikle en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som
bidrar til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, samt styrke evnen til utvikling og
nyskaping i den nye kommunen. Arbeidsgiverpolitikken skal bygge på hovedavtalens mål om
samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse som skal bidra til en omstillingsdyktig og
serviceinnstilt kommune.
4.3.1 Ansattes rettigheter
Den nye kommunen skal ha en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon. Kommunens ansatte
er den viktigste ressursen for at målsettingene med en ny kommune skal nås. De ansatte skal
ivaretas på en god måte i alle deler av prosessen. Det er viktig å legge forholdene til rette slik
at arbeidstakerne ønsker å fortsette å jobbe i den nye kommunen.
Ingen ansatte skal sies opp som følge av kommunesammenslåingen. Eventuelle overtallige
skal tilbys nye oppgaver i den nye kommunen. Endring av arbeidssted kan være aktuelt. Hvis
det er ønskelig og hensiktsmessig for berørte ansatte og arbeidsgiver, skal en primært søke
løsninger som i størst mulig grad reduserer behovet for lange reiseavstander mellom hjemmet
og arbeidsstedet. Fellesnemnda skal utarbeide en plan for dette omstillings- og
effektiviseringsarbeidet.
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Det opprettes et partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25 for behandling av forhold
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Fellesnemnda får fullmakt til å oppnevne
utvalget.
4.3.2 Perioden fram mot en sammenslåing
De tre kommunene skal i perioden fram til sammenslåing samarbeide om kompetanse og
nøkkelpersonell for å starte prosessen mot en kompetent og effektiv ny kommune samt oppnå
nødvendig omstilling som følge av sammenslåingen. Prinsippene for samarbeidet drøftes i
fellesnemnda og partssammensatt utvalg.

8.1 Organisering av tjenester og fagområder
Fosnes
Fosnes kommune har en 80% stilling knyttet til personalfunksjonen. Den ansatte har andre
oppgaver i organisasjonen knyttet til stillingen, inkl. stedfortrederfunksjonen for rådmannen
og ansvar for renhold.
Namdalseid
100% personalsjef som også har funksjon som stedfortreder, folkehelsekoordinator og
beredskapskoordinator. Har videre ansvar for fellestjenesten med sine to ansatte (tre frem til
1. mars), og som har oppgaver både innen arkiv, postbehandling, gjennomføring av valg samt
oppgaver innen personalområdet. Møtebehandling til møter i ulike politiske organer er også et
av ansvarsområdene til fellestjenesten.
Namsos
Personalavdeling med personalsjef og til sammen 8 ansatte (7,6 årsverk).
Alle tre har ansvar for kontakten overfor fagforeningene med bl.a. partssammensatte utvalg
og kontaktforum.

8.2 Ressurser og nøkkeltall
Tabellen viser utviklingen i antallet ansatte i de tre kommunene med tall hentet fra KOSTRA.
Tabellen viser at det vil være ca. 2 000 ansatte som blir berørt av kommunesammenslåingen.
Å innplassere disse i den nye organisasjonen og gi dem nye arbeidsavtaler er i seg selv en stor
oppgave. Erfaringene fra
Ansatte i kommunene
virksomhetsoverdragelsen for
2005
2010
2015
998
1 112
1 188
Antall årsverk
ansatte i MNS fra 2014 viser også at Namsos
1 321
1 429
1 580
Antall sysselsatte
det dukker opp problemstillinger
162
191
187
Namdalseid
Antall årsverk
knyttet til mange av
248
253
256
Antall sysselsatte
76
70
83
Fosnes
Antall årsverk
arbeidsavtalene. Det kan være feil i
129
95
129
Antall sysselsatte
koder, stillingsbenevnelser,
1 236
1 373
1 458
SUM (Nye
Antall årsverk
Namsos)
1 698
1 777
1 965
Antall sysselsatte
stillingsstørrelser, problematikk i
forhold til vikarer og vikar for vikarer osv.
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8.3 Gjeldende planer, lokale forskrifter, interne reglement ol.
Arbeidsgruppen er i gang med å kartlegge arbeidsgiverpolitikken i de tre kommunene inkl.
særavtaler.

8.4 Avtaler med eksterne samarbeidspartnere
Kommunene har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjonene.
Alle har avtale via fylkeskommuner med Frantz om annonser.
Felles bedriftshelsetjeneste.
Felles forsikringsordning.
Alle 4 har IA-avtaler.

8.5 Igangsatte tiltak i forprosjektfasen





Namsos, Fosnes, Namdalseid og MNS skal gjennomføre et felles lederprogram fra juni
2017. Rammene for dette lederprogrammet utvikles i samspill mellom kommunene.
Viktig tiltak for å bli kjent, etablere en felles lederkultur i den nye organisasjonen og
forberede organisasjonen på etableringen av Nye Namsos fra 01.01.20.
Felles rekrutteringsprosjekt i h/o-sektoren med mål om økt rekruttering av sykepleiere,
vernepleiere og helse- og omsorgsarbeidere.
Kartlegging av arbeidsgiverpolitikken i de tre kommunene og gjeldende særavtaler på
fellesområdet i prosjektweb’en. Gruppen vil i perioden fram til 01.01.20 se på
mulighetene for å utjevne forskjeller i lønnspolitikken.

8.6 Innspill til prosjektplanen
Arbeidsgruppe personal har sett på hvilke gjøremål som vil være viktige i perioden 20172020 innenfor personalområdet, og har følgende innspill:

8.6.1 Viktige elementer i prosessen frem mot sammenslåing
For å lykkes i omstillingsarbeidet er det viktig at vi har fokus på noen grunnleggende
premisser.
 Målene for ny kommune ligger i bunnen for det vi gjør. Vi skal:
o Bygge en ny, helhetlig kommune med større vekst og utviklingskraft enn dagens
kommuner har hver for seg.
o Sette innbyggeren i sentrum og skape bedre tjenester og gode bo og levekår for
innbyggerne i alle deler av kommunen.
 Vi etablerer et felles lederutviklingsprogram (ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste) for å
bygge en felles plattform. Jobbe med kulturbygging og organisasjonsbygging m.m.
 Vi samarbeider om nøkkelkompetanse/ nøkkelstillinger (egen rutine) for å begrense
nytilsettinger i perioden frem til sammenslåing. Det er viktig at det tas tilstrekkelig hensyn
til daglig drift i de respektive kommuner fram til 2020.
 Vi gjennomfører drøftinger og forhandlinger bl.a. om en omstillingsavtale i henhold til lov
og avtaleverk, og ansatte skal oppleve at vi har et opplegg for informasjon som er på plass
og godt- fungerende. Vi skal ha gode strukturer og prosesser for ivaretakelse av
topartssamarbeidet, herunder
o Plan for informasjon, drøfting og forhandling ved ulike milepæler frem mot
sammenslåing.
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o Plan for ivaretakelse av arbeidsmiljømessige forhold i perioden basert på kontinuerlige
ROS-analyser.

8.6.2 Viktige gjøremål i perioden ut 2017










Adm. Sjef/ prosjektleder tilsettes.
Kommunene fastsetter myndighetsområde for fellesnemnda.
Fellesnemnda fastsetter myndighetsområde for ny adm. sjef (delegasjon av fullmakter/
myndighet).
Adm. sjef fastsetter overordnet administrativ struktur (drøftes med fellesnemnda og
partssammensatt utvalg), inkludert behovet for rådgiverfunksjoner og stab-/
støttefunksjoner som skal etableres (eks økonomi, personal, innkjøp, IKT m.m.).
Det gjennomføres kartlegging av doble og triple funksjoner på toppledernivå.
Det gjennomføres kartleggings-/ avklaringssamtaler med toppledere i alle fire
organisasjoner.
o Utarbeide mal for/innhold i kartleggingssamtale.
Rekruttering av adm. sjefens ledergruppe.
o Forslag til kriterier for rekruttering av ledergruppe (eget vedlegg).
o På basis av valg av adm. struktur og kriterier til stillingene ansette de som skal bekle
stillingene i toppledergruppen.
Definere utvelgelsesområde for overtallighet blant ledere, og vurdere annet passende
arbeid (fastsette egen prosedyre for innplassering av ledere og øvrige ansatte- se
Sandefjord).

8.6.3 Viktige gjøremål i perioden 2018- 2019
Viktige gjøremål i perioden 2018- 2019 må konkretiseres i en tidsplan
 Fastsette øvrig struktur for tjenesteproduksjon og organisasjon (ivaretas av adm. sjef og
toppledergruppe, og i topartssamarbeidet)
o Antall ledernivå
o Avklare ev. rådgiverfunksjoner, ass.sjef- funksjoner
o Kartlegge doble og triple funksjoner på mellomledere
o Gjennomføre kartleggingssamtaler med mellomledere
o På basis av valgt struktur og kriterier/ krav til stillingene ansette mellomledere
o Definere overtallighet blant mellomledere, og vurdere annet passende arbeid
 Utvikle ny arbeidsgiver politisk plattform
o Egen arbeidsgruppe etableres, og gruppen bør sammensettes med representanter fra
arbeidsgiver, vernetjeneste og fagforeninger.
o Kartlegge hva vi har i de ulike virksomhetene, bygge på "best practice"
o Dokumentet behandles i partssammensatt utvalg og i fellesnemnd
 Planlegge kapasitet og kompetanse i ny kommune
o Vurdere kompetansebehov og kapasitetsbehov i ny organisasjon
o Kartlegge kompetansebeholdning og kapasitet i eksisterende organisasjoner
o Legge en plan for rekruttering og kompetanseheving for ny kommune for perioden
2020- 2024
 Lønns- og pensjonsvilkår
o Kartlegge og harmonisere lønns- og arbeidsvilkår
o Utarbeid ny lønnspolitikk
o Vurdere reservasjon mot særavtaler
o Kartlegge behov for-, planlegge- og etablere nye særavtaler
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Plan for virksomhetsoverdragelse. 4 virksomheter skal nedlegges, en ny skal opprettes.
Kapittel 16 i AML ligger i bunnen. (Etablerer flytskjema, se Sandefjord)
o Plan behandles i partssammensatt utvalg og i fellesnemnd
o Avklare arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver m.m. på 2000 ansatte
o Overføring og innplassering av personell fra de fire virksomhetene til den nye
kommunen.
o Utarbeiding av ca. 2000 nye arbeidsavtaler
o Sammenslåing av personalarkiv, gjennomgang av ca. 2000 personalmapper
Det må avsettes dedikerte ressurser til dette arbeidet fra prosjektbudsjettet. Det er spesielt
viktig at omstillingsavtalen kommer på plass raskt og arbeidet må starte allerede sommeren
2017 med mål om behandling høsten 2017. Videre er det en stor jobb høsten 2019 å
innplassere alle ansatte og gi alle nye arbeidsavtaler.

8.6.4 Kontinuerlig arbeid i perioden frem til sammenslåingen i 2020
Personalgruppen skal utgjøre en ressurs for administrasjonssjefen, og bidra med anbefalinger
og avklaringer i organisatoriske og personalspørsmål som måtte oppstå i forbindelse med
kommunesammenslåingen.

8.7 Innspill til mulig gevinstrealisering
Mulige gevinster med personalfunksjonen i Nye Namsos vil framstå tydeligere etter at
organisasjonskart og bemanningsplaner for personalfunksjonen er på plass.
Større fagmiljøer (f.eks. på personalområdet) vil gi mindre sårbarhet og bedre kvalitet.

9
9.1

Arbeidsgruppe kommunikasjon
Organisering av tjenester og fagområder

Ansvaret med kommunikasjon og informasjon er i utgangspunktet lagt til ordførere og
rådmenn, men utøves av mange i en kommunal organisasjon. Namsos kommune har nylig
tilsatt kommunikasjonsrådgiver og han er den eneste i de tre kommunene som kun har
kommunikasjon som sitt arbeidsfelt. Han har bl.a. ansvar for kommunens Facebookside. For
de øvrige ansatte med informasjon- og kommunikasjonsansvar og –oppgaver, inngår disse
som del av de arbeidsoppgavene som er lagt til stillingen. Alle tre kommunene bruker
servicekontorene i dette arbeidet. Servicetorget i Namsos har blant annet ansvar for utvikling
og vedlikehold av kommunens hjemmeside, infoskjermer, annonser, papirskjema/elektroniske
skjema og informasjon på Facebook. I Fosnes er mye av det praktiske ansvaret for
hjemmeside og infoblad lagt til servicekontoret. Fosnes sender ut infoblad til alle husstander i
forbindelse med hvert kommunestyre (ca. en gang pr mnd.). I Namdalseid er ansvaret for
hjemmeside, facebook og infoavisa Melkrampa lagt til enheten kultur og service. I tillegg til
kommunal informasjon er Melkrampa åpen for annonsering og informasjon fra lag og
foreninger. Melkrampa kommer ut en gang pr mnd., har 30 årganger bak seg. IT bistår med
IT-teknisk kompetanse i forhold til digitale medier.
Både infobladet i Fosnes og Melkrampa blir lest og verdsatt av innbyggerne. Begge mediene
har fast ordførerens side. I Namsos er strategien å utvikle Facebook til den viktigste
informasjonskanalen til innbyggerne. Antallet følgere har gått opp i den siste tiden. Utfordring
for alle kommunene er å følge opp de ulike informasjonskanalene med godt og oppdatert
innhold.
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9.2

Avtaler med eksterne samarbeidspartnere

Alle tre kommunene og MNS bruker i dag CustomPublish som leverandør av hjemmeside.
I tillegg finnes det en rekke andre avtaler. Noen avtaler er felles, andre ikke. En annen gruppe
arbeider med å skaffe fullstendig oversikt over gjeldende avtaler.

9.3

Igangsatte tiltak i forprosjektfasen

Gruppen har utarbeidet en plan for kommunikasjonsarbeidet i forprosjektperioden som ble
vedtatt i midlertidig fellesnemnd i møte 13.01.17.
1. Gruppen har opprettet hjemmeside for prosjektet Nye Namsos www.nyenamsos.no.
Nettstedet gir informasjon til innbyggere og ansatte om sammenslåingsprosessen.
2. Gruppen har etablert et prosjekt på Office 365 som brukes til internkommunikasjon for
arbeidsgruppene. Denne vil også kunne brukes etter forprosjektet.
3. Det er opprettet en Instagramkonto som heter nyenamsos. Hashtaggen #nyenamsos
profileres ut mot publikum. Instagram tenkes brukt som en del av det identitetsskapende
arbeidet i Nye Namsos. Denne tenkes også vist på hjemmesiden. Andre sosiale medier
kan vurderes underveis.

9.4

Innspill til prosjektplanen

1. Gruppen vil utarbeide forslag til kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden 01.07.17 –
31.12.19. Strategien vil også inneholde forslag til kulturbyggende og identitetsskapende
tiltak for innbyggere og ansatte på tvers av gamle kommunegrenser.
2. Dagens hjemmesider i de tre kommunene tilfredsstiller ikke dagens krav. Nye Namsos må
legge inn et eget prosjekt for utvikling av den digitale kommunen. Et viktig element er en
brukervennlig og funksjonell hjemmeside som har et klart brukerperspektiv med god
tilgjengelighet for alle, mulighet for elektroniske søknadsskjema og bruker- og
innbyggerkommunikasjon (eks. Chat, «Min side» og høringer). Nye Namsos må utvikle
responsive nettsider og apper for telefon og nettbrett. Hjemmeside og apper skal være et
nav for tilgang på kommunal forvaltning og tjenesteproduksjon for befolkningen,
samfunns- og næringsliv. Det må settes av nok ressurser til dette arbeidet. Prosessen med
utvikling av ny hjemmeside må igangsettes tidlig slik at leverandør er på plass minst ett år
før publisering. Oppbygging og utvikling av ny hjemmeside vil medføre kostnader i form
av investeringer og personell. Kostnadene er ikke nærmere beregnet, estimert til minimum
500.000.
3. Nye Namsos må ha en god og tidsriktig visuell identitet (grafisk profil). Arbeidet med
visuell identitet må settes i gang tidlig, senest 01.01.18, slik at implementering kan starte
minst ett år før etableringen av den nye kommunen. Arbeidet bør baseres på en åpen
anbudskonkurranse. Det må settes av anslagsvis 500.000 til bruk av et reklamebyrå. Det
må i tillegg settes av ressurser til en befolkningsundersøkelse i forhold til definering og
utvikling av identitet og senere også til implementering. Gruppen har innhentet eksempel
på hvordan en slik prosess kan gjennomføres.
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4. Tidslinje utvikling av visuell identitet og hjemmeside estimert ut fra tilstrekkelige
ressurser:
 Kravspesifikasjon og utforming av anbudskriterier. Oppstart 01.01.18
 Anbudsdokument publiseres senest 01.04.18
 Frist for valg av tilbyder 01.06.18
 Ferdig grafisk profil fra firma 01.01.19
 Implementeringsperiode (hjemmeside, dokumentmaler, profilering osv.) 01.01.19 –
31.12.19
 Visuell identitet og hjemmeside ferdig implementert 01.01.2020
5. Gruppen anbefaler at det etableres en egen kommunikasjonsenhet i Nye Namsos med klart
ansvar og medarbeidere med kommunikasjon som hovedarbeidsoppgave.
6. Omdømmebygging, rekruttering og bolyst skal være en integrert del av
kommunikasjonsarbeidet.

9.5






Innspill til mulig gevinstrealisering
En vellykket bruk av digitalisering kan spare ansatteressurser. Innføring av
selvbetjeningstjenester (f.eks. digitale skjemaer) har en investeringskostnad, men betyr på
sikt en innsparing i arbeid og reduserer risikoen for feil ved punching av data. Gode
selvbetjeningsløsninger er brukervennlige og dermed omdømmebyggende.
En vellykket bruk av sosiale media er en rimelig måte å kommunisere med befolkningen
på. Gevinstrealisering kan være for eksempel sparte annonseutgifter i tradisjonelle media.
En godt utviklet visuell identitet reduserer behovet ute i organisasjonen for å få utviklet
eget grafisk materiale, gjerne levert av reklamebyråer.
Brukervennlige og oppdaterte hjemmesider og apper reduserer pågangen på telefon og
mail med spørsmål til førstelinjetjeneste og saksbehandlere.

10 Grensejustering Lund
Intensjonsavtalen har følgende formulering i pk. 10.1. der det står: Den nye kommunen er
åpen for grensejustering med Lund dersom befolkningen i det aktuelle området ønsker å bli
en del av den nye kommunen. Folkeavstemming i Lund krets viste 2/3-del for en
grensejustering for Lund inn i Nye Namsos kommune. Folkeavstemmingen er tatt til følge i
Nærøy kommunestyre. Bjørnar Smines har vært Nærøy kommunes og dermed også Lund
krets sin representant i forprosjektet. Han har laget følgende notat om Lund krets:

«Nye Namsos» - Informasjon om Lund krets
Lund krets omfatter gnr. 53, 54 og 55 i Nærøy. Grendelaget tilrår at ny kommunegrense
trekkes fra sjøen øst for Kjerringflauget ved Bogen og opp til nåværende kommunegrense
mellom Nærøy og Fosnes på Bogafjellet. Grensa vil da følge østre eiendomsgrense på gnr.
54.
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Lund krets har følgende innbygger- og boligvolum:
62 innbyggere pr. 01.01.2016
32 husstander
80 fritidsboliger/hytter

Kommunale/offentlige eiendommer/anlegg:












Boligfelt – 18 tomter, derav 11 ledige.
Kommunalt avløpsanlegg fra boligfeltet (skole og kirke er koblet til samme anlegg).
Pumpestasjon for deler av avløpsanlegget.
Lund skole (midlertidig nedlagt - samarbeid med Fosnes om barnehage og skole på
Salsnes oppvekstsenter).
Smines industriområde 55/11 (festet tomt på 11,3 da med opsjon på ca. 15 da –
kontrakt fram til 2076 – årlig festeavgift kr. 13.000,-).
Kommunale veger (Lundaunet 3,4 km, Lund boligfelt 0,2 km, Lund skole 0,4 km, Lund
molo 0,2 km, Haraneset 2,4 km, gammel fylkesveg 1,4 km – til sammen 8,0 km).
Kirke (ca. 70 sitteplasser + galleri).
Bårehus/lagerbygg
Kirkegård
Parkeringsplass

Private eiendommer/anlegg:
Vassverk
 To fellesvassverk på Lund
 Ett fellesvassverk i Haraneset
 Ett fellesvassverk i Smineset/Smines hytteområde
Anlegg til «felles beste»
 Idrettsbane (Lund idrettslag)
 Grendehus (Lund grendehus BA)
 Veglys (57 punkter – Lund grendelag – forening)
 Smines fornminnesti (Lund grendelag – forening)
Hyttefelt
 Faksstranda hyttefelt (16 tomter – alle bebygd)
 Smines hytteområde (14 tomter – 11 bebygd)
 Storvika hyttefelt (8 tomter – 2 bebygd)
 Saltkjelvika hyttefelt (reguleringsarbeid i gang – 11 tomter)
Anlegg/tomtearealer for næringsaktivitet
 Oddvikhus (nedlagt – eier Gunnar Gutdvedt)
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Gamle Lund Handel (nedlagt - eier Gunnar Guntvedt)
Lundstua AS (medeier/driver Silje Guntvedt)
Lagerbygg Haranes (eier Salmonor AS v/Terje Bondø)
Lund sagbruk (eier Hans Martin Storø)
Namdalshytta AS (Hans Martin Storø)
Byggmester Steinar Jakobsen AS (Steinar Jakobsen/Sytemhus)
Selim Data service (Khalid Selim)
Miljø- og renseteknikk AS (Joar Grøtting)
Smines lager- og servicebygg (eier Bjørnar Smines)

Fiber/bredbånd/telekommunikasjon
 NTE har mottak og distribusjon via to stasjoner for radiobredbånd (Lund skole og
Smines).
Søknad om standardheving på bredbåndsentralene og signaldistribusjon via fiber er
fremmet via fellessøknad fra Kystgruppen (Leka, Vikna og Nærøy).
Denne søknaden tar utgangspunkt i stabil, god signaldekning til 32 husstander, 80
fritidsboliger/hytter og 7 bedrifter.
 Telenor disponerer/eier telefonsentral med mast på Lund.
Lag og foreninger
 Lund grendelag
 Lund grendehus BA
 Lund idrettslag
 Lund sanitetsforening
 Lund hornmusikklag
 Liabogens venner
 Lund fellesvassverk SA
 Smines vassverk SA
 Lund småbåtforening
 Haranes småbåthavn
 Smines båtforening
Grønn sektor
 Flere mindre gardsbruk – kun ett bruk i drift som husdyrbruk
 Samlet ca. 540 da fulldyrket mark
Blå sektor
 Marine Harvest AS – en oppdrettskonsesjon
 Salmonor AS – to oppdrettskonsesjoner
 Salmonor AS – to landbaser (Haranes og Smines)
 Emilsen Fisk AS – en oppdrettskonsesjon Salsnes, men stormhavn hos Smines
båtforening
 Lund småbåtforening – 24 båtplasser
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Haranes småbåthavn – 14 båtplasser
Smines båtforening – 30 båtplasser
Båtoppsett/-utsett i betong (Smines Lager- og servicebygg)
Fiskerihavn på Lund (Kystverket - anlegget nyttes i dag av Lund småbåtforening, men
legges i nær framtid ut for salg!)
Registrert nødhavn ved Smines (Kystverket)
Registrert nødhavn ved Haranes (Kystverket)

Mer informasjon om Lund krets kan søkes på www.lundinger.info
På denne adressen ligger også link til nyopprettet facebook-side.
Leder i midlertidig fellesnemnd Steinar Lyngstad og prosjektleder har deltatt på et folkemøte i
Lund Krets der ca. 30 personer deltok. På møtet ble det informert om målsettinger i
intensjonsavtalen og prosessen med kommunesammenslåingen.
Grensejusteringer er regulert i Inndelingslova og det skal gjennomføres en grensedragning og
et økonomisk oppgjør mellom kommunene. Bjørnar Smines har hatt møter med Nærøy
kommune som en del av de forberedelser som de gjør i forhold til grensejusteringen. Det er
også gjennomført et møte med Kartverket om grensedragningen. De mener at dette er en
uproblematisk grensejustering og har arbeidet fra et forslag til ny grense, jfr. kart under.

Grensen på land følger dagens grunnkretsgrense og eiendomsgrenser. Grensen under vann
(blå linje) følger i utgangspunktet midtlinjeprinsippet, men er justert noe for å ta hensyn til å
unngå deling av oppdrettslokalsjoner og grunner.
Arbeidet med grensejusteringen anbefales startet allerede høsten 2017. Det er viktig bl.a. for å
få til en best mulig prosess foran valget som skal gjennomføres høsten 2019. Det er viktig for
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innbyggerne i Lund at de får klarhet i spørsmålet slik at de kan delta i den demokratiske
prosessen rundt et lokalvalg som starter allerede med arbeidet i partilagene.

11 Kompetansedeling
Midlertidig fellesnemnd behandlet i sak 1/17 (13/1-17) sak om retningslinjer for samarbeid
om kompetanse og nøkkelpersonell. Følende retningslinjer ble vedtatt.
1. All ledighet i nøkkelstillinger skal drøftes i prosjektgruppen. Det skal tilstrebes enighet
mellom alle tre kommuner selv om avtalen er tosidig.
2. Dersom stillingen innebærer en knytning til stilling i Nye Namsos, skal det kartlegges
hvilke arbeidstakere som skal defineres som interessenter til stillingen i forkant, og det
skal gjennomføres en avklaringssamtale med disse.
3. Dersom det er praktisk mulig og hensiktsmessig, skal nøkkelpersonell deles ved ledighet.
4. Det skal gjøres en skriftlig avtale mellom de tre kommunene i hvert enkelt tilfelle.
5. Den ansatte skal som hovedregel beholde arbeidsgiverforholdet til selgerkommunen.
6. Avtalen kan inneholde:
a. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde
b. Deltakelse i kommunale fora
c. Arbeidssted og arbeidstid
d. Om og ev. hvordan økonomisk kompensasjon til den ansatte skal kunne avtales
e. Avtale om økonomisk oppgjør mellom kommunene. Det skal tilstrebes vinn-vinn
situasjon. Kun netto kostnad skal betales. Ev. innsparingseffekt skal deles.
f. Avtalen skal underskrives av alle tre rådmenn og HTV i alle tre kommuner.
7. Det kan også gjøres avtaler om sambruk av spisskompetanse. Dette skal også drøftes i
prosjektgruppen selv om avtalen er tosidig etter de samme prinsipper som for deling av
kompetanse.
Det har vært arbeidet med mange ulike samarbeidstiltak etter retningslinjene:
Tiltak
Selgerkommune Kjøperkommune(r)
Status
1.
Biblioteksjef
Namdalseid
Namsos
Avtale
underskrevet
2.
Helsesøster
Namsos
Namdalseid
Avtale
(midlertidig for ett år)
underskrevet og
iverksatt
3.
Tekniske tjenester
Namsos
Namdalseid
Avtale
damanlegg
underskrevet og
tiltak iverksatt
4.
Eiendomskattekontor Namsos
Fosnes
Avklart, ikke
iverksatt
5.
Boligkontor (bostøtte Namsos
Namdalseid, Fosnes Avklart, ikke
og startlån)
iverksatt
6.
Beredskap VA
Namsos
Namdalseid (med
Avklart, under
åpning for Fosnes)
iverksetting
7.
Musikkskolerektor
Namsos
Namdalseid
Klar for
underskriving
8.
Flyktningetjeneste
Namsos
Namdalseid, Fosnes
Under vurdering
Retningslinjene har fungert som et godt redskap for kompetansedeling.
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12 Kommuneplan
Å starte opp en prosess med kommuneplanen for den nye kommunen var en del av
forprosjektets mandat. En slik prosess starter med en kommunal planstrategi. Det var videre
planlagt å innlede en prosess med samfunnsdelen i kommuneplanen for Nye Namsos.
Arbeidet var knyttet opp til rekruttering av felles samfunnsplanlegger. Denne
rekrutteringsprosessen foregår fortsatt og arbeidet er dermed ikke påstartet.

13 Infrastrukturtiltak
Forhandlingsutvalgene for intensjonsavtalen og senere midlertidig fellesnemnd har drøftet og
besluttet på hvilke områder som det skulle og skal søkes om tilskudd fra KMDs
infrastrukturmidler til kommuner som skal slå seg sammen. I 2016 ble det søkt tilskudd til
Jøa-brua som fikk tildelt 1 mill kr og til et mobildekningsprosjekt som fikk avslag med
begrunnelse at søknaden lå utenfor tilskuddskriteriene. I 2017 er det arbeidet fram søknader
om Jøa-brua og et bredbåndsprosjekt. Søknadene vil bli behandlet i midlertidig fellesnemnd
før de sendes til KMD. I 2017 er det en begrensing på 5 mill kr pr sammenslåingsprosjekt.

14 Kirkelig fellesråd
Kommunene er i dag medlem av to ulike fellesråd. I tillegg tilhører Lund fellesrådet i Nærøy.
Fosnes og Namsos deler fellesråd med Overhalla og Flatanger. Namdalseid tilhører annet
prosti. Intensjonsavtalen har en målsetting om å initiere en prosess for at hele Nye Namsos
skal tilhøre samme fellesråd og samme prosti. Det er gjennomført møte med leder i Midtre
Namdal kirkelige fellesråd for å starte prosessen med å samle hele kommunen ett kirkelig
fellesråd og at hele kommunen skal til høre ett prosti. Midtre Namdal fellesråd er anmodet om
å trekke inn fellesrådet i Namdalseid og Lund sogn i arbeidet. De vil komme med en
prosjektplan for arbeidet som vil bli forelagt fellesnemnd sammen med programmet for
kommunesammenslåingen.

15 Oppsummering
15.1 Prosjektleders oppsummering og anbefalinger
Forprosjektet har fungert som en «bli-kjent»-fase for ledere og ansatte i de 3 kommunene. Det
har vært viktig at ledere og tillitsvalgte har fått økt sin kunnskap om intensjonsavtalen og
prosessen for å kunne gi gode innspill til sammenslåingsprosjektet og som forberedelse til den
oppgaven som hver enkelt får ansvar for i gjennomføringsfasen. Der er igangsatt mange gode
tiltak allerede som vil bidra til at vi når målsettingene med prosjektet i rett tid. Arbeidet i
gruppene har vært et viktig kultur- og identitetsskapende tiltak. Synspunkter er blitt luftet,
standpunkter er justert, skepsis er redusert og erstattet med forventinger og spenning, allianser
er bygget, muligheter er sett og delt. Men fremfor alt det er gitt mange og gode innspill til
prosjektet «etablering av Nye Namsos».
3 år oppleves som lang tid, men noen arbeidsoppgaver er omfattende og vil foregå over lang
tid. Det er viktig at de prosessene som er mest omfattende og tar lengst tid prioriteres tidligst i
prosjektfasen. Kontrakter som vi må eller velger å legge ut på anbud, vil ta lang tid om vi skal
få til gode prosesser med god brukermedvirkning og nok til implementering og opplæring.
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IKT-strategi, avtaler og anskaffelser er et svært omfattende og komplisert område som på
prioriteres fra starten av i prosjektet. Dels kan det være en betydelig gevinstpotensial her, dels
kan det være kvalitative (og kanskje også innovative) gevinster å hente, men først og fremst er
det et område som kan bli veldig dyrt for Nye Namsos om det ikke turneres rett.
Interkommunalt samarbeid er omfattende i våre kommuner. Samkommunen utgjør den største
delen av dette, men vi har også tre IKS’er og en rekke formelle og uformelle
samarbeidsordninger og fora. Alle vedtekter, avtaler, betalingsnøkler osv. vil måtte endres
som følge av kommunesammenslåingen. For Nye Namsos ligger det et potensiale for
gevinstrealisering her. F.eks. at tre medlemsavgifter til KS nå skal bli en, tre andeler i et IKS
skal samles til ett osv. Dette arbeidet er omfattende og krever god kunnskap om avtalene og
gode forberedelser fra Nye Namsos sin side.
Nye Namsos skal ha et sammenslått arkiv. Prosjektleder anbefaler at det settes i gang et
delprosjekt som får ansvar for dette der det også legges inn kvalitetshevende målsettinger om
elektronisk registrering av eksisterende fysisk arkiv, digitalisering av byggesak og gårdsarkiv
samt operasjonalisering av intensjonsavtalens punkt om dokumentsenter på Jøa.
Prosjektleder anbefaler at grensejustering Lund organiseres som et eget delprosjekt der
innbyggerne i Lund blir representert.
Intensjonsavtalen vektlegger at vi skal bygge en framtidsrettet og innovativ kommune. Ny
teknologi skal tas i bruk i tjenesteproduksjon, i kontakten med innbyggerne og i
kommunikasjonsarbeidet. Disse målsettingene må innarbeides i prosjektplanen og
konkretiseres. Det er kommet mange gode innspill fra gruppene på tiltak som kan
operasjonalisere disse målsettingene. Utfordringen vil bli hvordan begrensede ressurser kan
utnyttes best.
Arbeidet med et omstillingsdokument som skal danne basisen for 4 organisasjoners (3
kommuner og MNS) virksomhetsoverdragelse til Nye Namsos må igangsettes umiddelbart.
Dette dokumentet skal bl.a. regulere hvordan vi arbeide med omplassering, innplassering,
overtallighet og nye arbeidsavtaler for ca. 2 000 ansatte. Dette blir et helt avgjørende
dokument for at prosessen skal gå uten store konflikter med energidrenasje i organisasjonen
og som i ytterste konsekvens kan havne i rettssystemet. God involvering av
tillitsvalgtapparatet underveis i hele prosessen blir en forutsetning.
Gruppene er samstemt i sin anbefaling om at den administrative organiseringen må avklares
tidlig og at toppledergruppen må på plass så tidlig som mulig. Prosjektleder støtter dette
fremst fordi det vil fjerne mye usikkerhet og «energidrenasje» i organisasjonen, men også
fordi en toppleder vil sammen med ansatte og tillitsvalgte kunne ta ansvaret for arbeide med å
forme og utvikle det aktuelle ansvarsområdet både organisatorisk, kulturelt og med nye
sektor- og temaplaner.
Nye Namsos får 30 mill kr i engangsstøtte til arbeidet med å lage den nye kommunen. Disse
utbetales høsten 2017. I tillegg kommer 20 mill kroner i reformstøtte som utbetales i 2020. Vi
har allerede brukt 10 mill kroner av dette med intensjonsavtalen målsettinger om
samfunnsutviklingstiltak i Fosnes (Jøa-brua) og Namdalseid (ny hall). Prosjektet må
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identifisere de tiltakene vi må gjøre for å bygge den nye kommunen. Så blir utfordringen å
prioritere mellom mange gode forslag om kvalitetshevende og innovative tiltak. I tillegg er
det mange gode forslag til hvordan vi skal arbeide med å utvikle kultur- og identitetsskapende
tiltak blant de ansatte og hvordan innbyggerne skal utvikle identitet til og involveres i
etableringen av Nye Namsos. Prosjektleder anbefaler at det settes av midler til konkrete
underprosjekter, men at det også settes av sekkepost(er) for senere prioriteringer. Det vil
dukke opp problemstillinger underveis som vi ikke har tenkt på eller som vi har undervurdert
omfanget av.
Erfaringer fra forprosjektperioden og fra tidligere sammenslåingsprosesser, utfordrer oss på
hvordan vi skal unngå å stresse organisasjonen unødvendig. De tre kommunene skal parallelt
med arbeidet med å lage en ny kommune opprettholde tjenesteproduksjonen som vanlig, drive
tilpasnings og utviklingsarbeid som følge av endringer av faglige standarder, i
samfunnsutvikling og ambisiøse politiske vedtak både sentralt og lokalt. Det blir viktig å
prioritere strengt i forhold til å sette i gang nye ressurskrevende tiltak i kommunene som vil
konkurrere med Nye Namsos-prosjektet om ressurser og oppmerksomhet. Det er også viktig å
ta ut synergier så snart som mulig. Det må løpende vurderes om deler av virksomheten skal
samordnes før 01.01.2020. Personalfunksjonen og teknisk sektor kan være aktuelle case å se
på underveis i prosjektperioden.
Vi skal i gang med en prosess som ingen av oss har gjort før. Det kan skremme de fleste. Og
så kan det være trøst i sitatet: «Never be afraid to try something new. Remember, amateurs
built the ark. Professionals built the Titanic.»

15.2 Å lære av andre
Å lære av andre har vært og blir viktig for Nye Namsos. Prosjektgruppen og politisk ledelse
har deltatt på KMD, KS og arbeidstakerorganisasjonenes seminarrekke for kommuner som
skal slå seg sammen. Program fra samlingene, PP-presentasjonene og opptak av forelesninger
finnes bak denne linken: http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-ogdemokrati/kommunereformen/ks-tilbud-til-kommunene/
Rådmann i Fosnes Rønnaug Aaring og prosjektleder har i tillegg deltatt på nettverkssamlinger
for prosjektledere i Midt-Norge. Det har gitt god anledning til å drøfte og dele erfaringer
underveis. Nettverket fungerer også mellom samlingene. Å «stjele» fra hverandre er en godt
innarbeidet og akseptert arbeidsmetode for alle disse kommunene. Prosjektleder har i tillegg
hatt nær kontakt med sammenslåingsprosessen Steinkjer/Verran.
Det foreligger en rekke veiledere, forskningsrapporter bl.a. med erfaringer fra andre
kommunesammenslåinger og nettsted som samler og formidler informasjon om
kommunereformen. Dette er viktig kunnskap for Nye Namsos både i planleggingen og
gjennomføring av sammenslåingsprosjektet. Under er det lenker til noen av dem.
Veileder KMD
Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen - regjeringen.no
Formelle rammer i byggingen av nye kommuner, KMD, 2015
Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger, Deloitte, 2015
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Når vi flytter sammen – ledelse av kommunale fusioner, KL og KTO, 2004
Kartverkets sjekkliste
Arkivverkets veileder
Inndelingslova, med Rundskriv
Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat, Norges
kommunerevisorforbund, 2016
Selskaper og kommunereform KS FoU rapport 2016
Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing KS-rapport 2016
I tillegg er det fremmet to proposisjoner som skal behandles i juni:
Prop. 96 S (2016–2017) - regjeringen.no. Endringer i kommunestruktur
Prop. 91 L (2016–2017) - regjeringen.no. Endinger i oppgaver

15.2.1 20 anbefalinger om gode grep på veien til ny kommune
I rapporten "Gode grep på veien til ny kommune" har Telemarksforsking, med utgangspunkt i
erfaringene fra gjennomførte sammenslåinger, satt ned 20 anbefalinger om gode grep på veien
til en ny kommune. Under presenteres disse etter de ulike områdene i heftet.
15.2.1.1 Den nye kommunen
1. Kom raskt i gang med prosessen etter at vedtak om sammenslåing er fattet. Dersom en
sammenslåing skal gjennomføres på 1,5 år, krever dette at det utarbeides mange planer og
gjennomføres mange beslutninger i løpet av første halvår.
2. Tilstreb likeverdighet i gjennomføringsprosessen. En prosess kan legges opp på en
likeverdig måte selv om det er forskjeller i størrelsen på kommunene som inngår. Her kan
dette bl.a. innebære at små kommuner har større representasjon i visse organer enn det
innbyggertallet skulle tilsi.
3. Lag så tidlig som mulig en oversikt over hva som må være på plass på
sammenslåingstidspunktet. En sammenslåingsprosess er ikke nødvendigvis ferdig ved
sammenslåingstidspunktet. Det kan derfor være nyttig med en oversikt over hva som må
være på plass og hva som kan vente til etter at den nye kommunen er etablert.
4. Lær av andre. Informasjon- og erfaringsutveksling med andre pågående prosesser vil
utvilsomt være nyttig.
15.2.1.2 Prosjektorganisering
5. Deleger vide fullmakter til fellesnemnda slik at den kan fatte de fleste beslutninger som
gjelder etablering av den nye kommunen. For å sikre en effektiv prosess bør det være en
klar rollefordeling mellom fellesnemnda og kommunestyrene og mellom fellesnemnda,
arbeidsutvalg og prosjektleder. Vedtaksmyndighet i spørsmål som ikke er av overordnet
prinsipiell karakter, bør delegeres til arbeidsutvalg og prosjektleder.
6. Sørg for at prosjektleder er på plass så tidlig som mulig. Noen har brukt lang tid på å
komme i gang med sammenslåingen fordi det har tatt lang tid å få prosjektleder på plass.
Dette oppleves som bortkastet tid og er uheldig for prosessen. Det kan være slitsomt for
de ansatte å gjennomføre en sammenslåingsprosess i kombinasjon med at ordinær drift
skal opprettholdes. Det er derfor også viktig at sammenslåingsprosessen ikke blir lenger
enn nødvendig.
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7. Det bør tidlig tas stilling til om prosjektleder skal være rådmann for den nye kommunen.
Dersom prosjektleder også er framtidig rådmann, kan det være en fordel fordi
prosjektleder da får være med å utforme kommunen han senere skal lede. Det kan også
være en fordel med tanke på å sikre kontinuitet i overgangen til en ny kommune.
Sammenslåingsprosessen er ikke nødvendigvis ferdig ved sammenslåingstidspunktet.
8. Lag så tidlig som mulig en framdriftsplan for gjennomføring av sammenslåingsprosessen.
En framdriftsplan vil være en forutsetning for å skape forståelse for sammenhengene
mellom de mange ulike elementene som inngår i en sammenslåingsprosess, og for å kunne
lage et prosjektbudsjett med tidsbruk på ulike aktiviteter.
9. Å få på plass en informasjonsplan må ha like stor prioritet som arbeidet med
framdriftsplanen. Det vil være stor etterspørsel etter informasjon fra både ansatte og
innbyggere i forbindelse med en slik prosess. I noen sammenslåingsprosesser er
informasjonsbehovet undervurdert. Uten informasjonsplan kan informasjonen som gis, bli
tilfeldig og prosessen skadelidende.
10. Sørg for nødvendig kompetanse og kapasitet i prosjektorganisasjonen fra dag 1. En
kommunesammenslåing er en krevende prosess, og arbeidsmengden har i noen tilfeller
vært undervurdert. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i prosjektorganisasjonen er en
forutsetning for å kunne håndtere mange krevende oppgaver i startfasen. Prosjektleder bør
ha bred erfaring fra kommunal sektor og større omstillingsprosesser.
11. Sørg for å ha toppledelse tidlig på plass i den nye kommunen, helst ett år før
sammenslåingen. Dette forutsetter at den administrative hovedstrukturen vedtas tidlig. Det
er også en fordel å få tidlig på plass leder for IKT, økonomi og personal.
12. Sørg for at enhetsledere er på plass så tidlig at de kan være med på planlegging,
organisering og innplassering av de områder de skal lede. Enhetsledere bør være på plass
ca. trekvart år før sammenslåingstidspunktet.
13. Lag en plan for gevinstrealisering. Gevinster kan realiseres, bl.a. gjennom mer effektiv
drift, større og sterkere fagmiljøer og bedre tjenester og samfunnsutvikling.
Intensjonsplanene gir gjerne føringer på hvilke gevinster en ønsker å realisere, men det
kan være en fordel å tydeliggjøre dette gjennom mer konkrete planer for
gevinstrealisering, og hvordan en vil hente ut gevinster på kort og lang sikt. Overtallighet i
en overgangsfase kan f.eks. utnyttes til å gjennomføre utviklingsprosjekter for den nye
kommunen som ellers kan være krevende å gjennomføre.
15.2.1.3 Ansatte – arbeidsgiveransvar
14. Sørg for god medvirkning av tillitsvalgte i hele prosessen. Det er bedre at tillitsvalgte er
med på «for mye» enn for lite. Tillitsvalgte er en viktig informasjonskanal, og det er en
fordel at disse har god kjennskap til prosessen og forståelse av de valg som fattes.
15. Lag en omstillingsplan/prosedyre for overføring av personell til ny kommune. Avklar så
tidlig som mulig hvordan personell skal overføres til ny kommune, og hvem som blir
berørt av sammenslåing og hvem som ikke blir det. Dette er viktig for å skape
forutsigbarhet, trygghet og ro i organisasjonene.
16. Involver ansatte i arbeidsgrupper/prosjektgrupper/temagrupper på tvers av
kommunegrensene for å beskrive dagens status i kommunene og for å utvikle
tjenesteområdene i den nye kommunen. Klarlegging av dagens status er en oppgave som
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kan iverksettes raskt, og vil være et sentralt fundament for utforming av ny kommune.
Slike arbeidsgrupper er også viktige for å bli kjent med hverandre og for å bygge felles
kultur.
17. Kartlegg behov for lønnsharmonisering og hvordan slik harmonisering eventuelt skal skje.
Lønnsnivået kan variere mellom kommunene. Dersom det går lang tid med
lønnsforskjeller som oppleves urettferdige, kan dette være uheldig for arbeidsmiljøet.
15.2.1.4 Økonomi og systemer
18. Samkjør økonomisystemer og budsjett det siste året før sammenslåingen. Disse bør også
ta hensyn til planer for gevinstrealisering og harmonisering av lønnsnivå.
19. Ha tidlig fokus på samkjøring av IKT og arkiv. Dette er oppgaver som kan være både
resurs- og tidkrevende. I regi av Riksarkivaren er det utarbeidet en veileder i håndtering av
arkiv og dokumentasjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som planlegger en
kommunesammenslåing. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
Inventura utarbeidet en veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med
kommunereformen.
15.2.1.5 Innbyggere
20. Lag en plan for felles kulturbygging som omfatter både ansatte og innbyggere, og prioriter
ressurser til dette. Kulturbygging har vært en prioritert oppgave i flere av de vellykkede
sammenslåingene, og ressursene som er benyttet til dette omtales som «vel anvendte
midler». Tiltakene kan omfatte ulike aktiviteter underveis i prosessen, men også større
markeringer av selve sammenslåingen. Deltakelse og medvirkning er viktig for å skape
eierskap og engasjement for utviklingen av den nye kommunen.

15.3 Veien videre
Denne forprosjektrapporten er skrevet etter at arbeidet i arbeidsgruppene er avsluttet.
Rapporten er tenkt brukt som et innspill til prosjektgruppen og som et beslutningsgrunnlag for
midlertidig fellesnemnd. Prosjektgruppen har ansvar for å lage et forslag til program for
kommunesammenslåingen som skal foreligge i begynnelsen av juni. I denne skal også forslag
til budsjett for sammenslåingen ligge. Det bør gis anledning til innspill til dette programmet
fra tillitsvalgtforum og organisasjonen før den behandles i midlertidig fellesnemnd. Endelig
beslutning om programmet skal fattes av fellesnemnda i sitt første møte etter felles
kommunestyre. Med midlertidig fellesnemnds vedtak om ekstern utlysning av
administrasjonssjef og med mål om ansettelse allerede i mai i år, så er også spørsmålet om
prosjektleder allerede avklart.
Kommunikasjonsgruppen vil fortsette arbeidet med et forslag til kommunikasjonsplan for
programperioden. Denne vil behandles i prosjektgruppen før den legges fram for fellesnemnd.
Parallelt med dette skal en nedsatt arbeidsgruppe, bestående av ordførerne og en rådmann,
arbeid fram et forslag til reglement for fellesnemnda som skal vedtas av kommunestyrene
som delegasjon og mandat til fellesnemnda.
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Stortingets beslutning er varslet til 07.06. Forprosjektet har som oppgave å planlegge felles
kommunestyremøte og første møte i fellesnemnd. Prosjektleder anbefaler at det tas sikte på at
dette gjennomføres i uke 25.
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16 Vedlegg
16.1 Intensjonsavtale for kommunene Fosnes, Namdalseid og Namsos.
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16.2 Oversikt over IKT systemer
System/ applikasjon

System-ansvarlig

Visma Enterprise
ePhorte
GIS- line
Familia
HsPro

Jan Arne Alstad
Sigrun Mosand
Kjeld Erik Sandbakken
Kirsti Myrvang
Betty Saugestad
Hege Dahl Lysberg
(June Lie Ingvaldsen)
Jane Johansen
Britt Sætren Kristiansen
Marthe Mosand Viken
Endre Mølsleth
Endre Mølsleth
Terje Vie
Terje Vie
Dagrun Hamnes
Knut Storeide (Namsos)
Dagfinn Johansen (Overhalla)
?

Socio
Profil
Visma arkiv
Speedadmin
PULS kulturskole
IST Extens skole/barnehage
FEIDE
It's learning
Skolearena
Transponder
Logos
Vokal
Kartleggeren
PPI
Visma barnehage
Visma Flyt skole

Hypernett skole
Visma kulturskole
Notus
Komtek

Åse Kristiansen
Guri Kjelbergnes ( Overhalla)
Eli B Røthe (Namdalseid)
Guri Kjelbergnes ( Overhalla)
Eli B Røthe (Namdalseid)
Fosnes
Flatanger
Hege Barstad
Vibekke Aasbø
Magne Heglum ( Overhall)
Toril Ofstad Holthe (Fosnes)
Endre Mølsleth
Tomas Haugum

Skybasert

X

IT- ansvarlig

Firma

Fagområde

Ronny Vaagen
Arnt Åge Rian
Ronny Vaagen
Lasse Haugmo
Lasse Haugmo

Visma
Evry
Norkart
Visma
Visma

økonomi
saksbehandling
kart/oppmåling
barnevern
helsestasjon

Lasse Haugmo
Lasse Haugmo

Tieto
Visma

økonomisk bistand
pleie og omsorg

Kristoffer Tuff

SpeedWare

kulturskoleadministrasjon

X

Felles elektronisk ID for elever og lærere
til skoleressurser
Dokument og informasjonsdeling
grunnskole

X

Kjell Arne Wolden
Ove Lidbom

Visma
Visma

pedagogisk psykologisk tjeneste
Barnehage

X

Ove Lidbom

Skoleadministrativt system

X

Ole Johan Hugås

IST

Skoleadministrativt system

Ove Lidbom

Visma

Kulturskoleadministrasjon

Ronny Vaagen
Ronny Vaagen

Visma
Norkart

pleie og omsorg - turnusplamlegging
Kommunale avgifter, VA, eiedomsskatt
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System/ applikasjon

System-ansvarlig

Min side kommunale tjenester
Datamann feiing
Promed Namdalseid
DSB-CIM
EK
AIVO

Tomas Haugum
Bjørn Ronny Selnes
Endre Mølsleth
Ketil Sørvig
Ivar Stenvik
Wenche Arnø
Tone Mette Flått
Kjell Morten Hågensen
Trond Klausen
Ellen Dyrendal
Tone Mette Flått

PortWin
Phoniro
Promed Namsos
Promed Overhalla
Sampro
Visma Flyktning Namsos
Custom Publish
Citect
Oasen billettsystem
DX
NIR Namsos
Visma Flyktning Overhalla
NIR Overhalla
Logos
PPS
ARX låsesystem
Bewator låsesystem
SD- anlegg:
Schneider, Jonsson control, ISITec, EMPortalen, Citec og
GK
System X
ProfDoc
Mobilt Bedriftsnett sentralbord
Pureservice
SafeQ
Steria Sofie

Skybasert

X

IT- ansvarlig

Firma

Fagområde

Ronny Vaagen
Venche Myrvik
Venche Myrvik
Lasse Haugmo

PVF

Helse - Journal fysio
Krisehåndteringssystem
Kvalitets/avvikssystem
Matbestilling

Datakvalitet

Arnt Åge Rian

Havnekontoret
Elektronisk nøkkelboks
Fysio/ergo

Lasse Haugmo
X

Terje Dyngen
Terje Fagernes
Bodil Rømo
Ingeborg Flornes
Terje Dyngen
Bodil Bedsvåg
Bodil Bedsvåg
Eivind Kolsvik

Arnt Åge Rian

Kjell Arne Wolden

Actor
DX

X
Arnt Åge Rian
X
Lasse Haugmo

Logometrica

Samhandling, IOP og individuell plan
Fyktningetjenesten
Internettpublisering
Styring pumpestasjoner Namsos
Billettsystem Oasen
Billettsystem kino
Nasjonalt introduksjonsregister
Flyktningetjenesten
Nasjonalt introduksjonsregister
PPT kartlegging språk
Prosedyrer for pleie og omsorg
Låsesystemer
Låsesystemer

Legesystem
Brit Randi Sæther
Lasse Haugmo
Andreas Finstad
Gretha Sjursen

X

Ronny Vaagen
Lasse Haugmo
Andreas Finstad

Konica/Minolt
a

IT- support system
Sikker utskrift
Skatteoppkreveren
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16.3 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra
Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1
KostraNordLandet
Namsos Namdalseid Fosnes gruppe 11 Trøndelag uten Oslo
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Landet
2016

Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter i kroner per innbygger
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto
driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Prioritering
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner,
barnehager
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215,
222, 223), per innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og
omsorgtjenesten
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 2066 år
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr.
pr. innb.
Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten
Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år
Andel plasser i enerom i pleie- og
omsorgsinstitusjoner
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på
institusjon
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år,
av innbyggerne 20-66 år
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17
år
Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar
per 10 000 innb.

4
3,3
54 262
218,1

4,3
1
72 470
258

5,4
4,5
86 823
253,9

2,7
2,6
53 966
224

3,8
2,8
53 964
230,3

3,5
4
52 141
208,6

3,4
3,8
53 159
200,4

5,4
65 359

12,9
-12,4
101 634 126 987

14,9
70 852

13,8
77 139

19,5
57 482

16,5
47 441

136 734

114 128 142 958

136 618

140 188

137 688

139 359

105 779

122 053 204 173

112 972

112 788

105 172

107 307

2 262

4 611

5 928

2 822

2 702

2 538

2 508

18 413

28 849

24 263

19 602

15 992

16 974

16 626

3 162

1 147

4 154

3 401

2 836

3 536

3 906

10 563

12 839

23 948

9 155

9 569

8 877

8 901

4 116

8 492

14 674

4 548

4 969

4 312

4 038

91,6

87,2

75

91,5

93,3

91,5

91

5,8

4,4

10,7

8,3

8,8

7,8

7,8

9,9

12,6

7,4

11,8

10,9

10,7

10,6

9,3
..

16,5
..

13,3
..

9,7
..

9,1
..

9,1
..

9
..

100

100

100

96

96,3

95

95,3

10

13,3

24,1

11,2

11,3

13

13,3

3,6

1,1

1,7

:

:

4

4,1

6,6

8,1

21,6

:

5,9

4,9

4,9

0

6

0

29

48

43

39

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

28

38

37

23

28

21

20

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere
Produktivitet/enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i
kommunal barnehage

1,36

0,7

0,13

..

1,85

0,7

0,69

160 812 243 556

183 439

182 296

186 210

187 884

127 093 200 962
9,4
7,1

117 951
13,1

119 001
13,8

110 479
14,1

109 098
14,3

229 537 113 200

302 677

240 097

246 322

245 371

1 107 609 793 722

1 063 158

998 241

186 970

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole,
skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev
105 175
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn
12,6
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester (i kroner)
297 723
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr.
kommunal plass
1 024 435
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret+1)
2 502
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret+1)
4 028
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret+1)
3 680
Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til
detaljreg. Kalenderdager
130
Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av
grunneiendom. Kalenderdager
..
Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei og gate
97 016

1 088 035 1 091 630

3 575

3 108

3 097

3 484

3 391

3 387

4 855

2 658

3 607

4 039

3 782

3 779

3 800

3 880

2 709

3 396

2 656

2 658

..

..

..

..

..

..

30
85 205

..
39 440

..
98 743

..
100 116

..
135 526

..
141 455
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16.4 Oversikt over bokførte aksjer og eierandeler
Namsos

Navn På selskap

Selskapsform

Antall
Eier
aksjer/
prosent andeler

Bokført
innskudd

Pålydende

Kapital tilskudd KLP

25 892 744

Trondheim Havn

IKS

Namsos Industribyggeselskap A.S

AS

100 %

16 270

1 000

17 500 000
16 270 000

Namsos Kulturhus A.S

AS

100 %

160

10 000

1 600 000

Kystlab Brebio

AS

18,42 %

151 488

9

1 401 850

Midtre Namdal Avfallselskap

IKS

34,8 %

Namdal Bomvegselskap A:S

AS

42,32 %

190

1 050

1 044 922

Borettslagsinnskudd Saghaugen

199 500
151 300

Museet Midt

IKS

33 %

Namdal rehabilitering Eiendom

IKS

Namdalshagen

AS

Komrev Nord-Trøndelag

IKS

Namdal Rehabilitering Drift

IKS

Rian Galleriet

SA

Mn Vekst A.S

AS

Salsnes industrier A.S

AS

50 000

Komsek Nord-Trøndelag

IKS

20 000

OI trøndersk Mat og drikke

AS

Nord-Trøndelag kunstmuseum

IKS

10 000

Namdalsopplevelser

BA

5 000

Biblioteksentralen

SA

2 100

8,11 %

150 000
6

20 000

120 000

100

1 000

100 000
96 000

6

15 715

94 290

84

1 000

84 000

54,62 %

0,43 %

50 000

2

5 000

Trønderfrakt

10 000

2 000

Filmparken

AS

1 365

Namsos Trafikkselskp A.S

AS

0%

300

1

300

Norske Skog A.S.

AS

0%

10

10

100
38 962 727

Fosnes

Navn På selskap

Antall
Eier
aksjer/
Selskapsform prosent andeler

Pålydende

Kapitalinnskudd KLP

Bokført
innskudd
2 390 610

Salsnes Industribygg as - aksjer

AS

Eierand MNA 2015-2018 1,7%

IKS

Namdal Rehabilitering, Høylandet - Drift

IKS

16,67 %

200

1 000

1,7 %

200 000
50 537
35 715

Namdalsfembøringen - andeler

15 000

KomRev Trøndelag IKS

IKS

Namdalshagen as

AS

12 000
0,74 %

12

1 000

12 000
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Seierstad Servicebygg as - aksjer

AS

4,37 %

20

500

Jøa Samfunnshus - andeler

10 000
10 000

KomSek Trøndelag IKS

IKS

8 000

Norsk Revyfaglig Senter - andeler

STIFTELSE

5 000

Grønt Miljø Namdalen - andeler

500
2 749 362

Namdalseid

Navn På selskap

Antall
Eier
aksjer/
Selskapsform prosent andeler

Pålydende

KLP, egenkapitalinnskudd

Bokført
innskudd
5 326 470

MN-vekst

AS

Eierandel MNA 2015-2018 4,4%

IKS

23,08 %

131 879

Namdal Rehabilitering IKS

IKS

35 715

Andeler i Kommrev. Trøndelag IKS

IKS

24 000

Andeler i Kommsek Trøndelag IKS

IKS

OI Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

Trøndelag Reiseliv AS

AS

8 000
0,22 %

1

5 000

5 000
3 000

Namdal Fylkesmusemlag BA
Biblioteksentralen AL

270 000

2 000
SA

600
5 806 664

Fellestrekk
MNA

IKS

Alle tre er eiere

Komrev

IKS

Alle tre er eiere

Komsek

IKS

Alle tre er eiere

Namdal Rehab

IKS

Alle tre er eiere

Biblioteksentralen

SA

Alle tre er eiere (står ikke i Fosnes sin balanse)

Namdal Rehab

IKS

Alle tre er eiere
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16.6 Rapport fra ad-hoc gruppe IKT, økonomi og innkjøp
Ad-hoc gruppe IKT, økonomi og innkjøp
Dette er en foreløpig status og må betegnes som et utkast. Rapporten vil bli gjenstand for
redigering fram mot medio mai når 1. status ift avtaler er klar.
Økonomisjefene, IT leder Namsos med administrativ støtte fra prosjektet har hatt en ad-hoc
gruppe med tre hovedoppgaver:
a. LTB 2018 – 2021 Forberede økonomiplanprosessene i de tre kommunene. Allerede fra
2018 skal Nye Namsos ha en økonomiplan for 2018 – 2021 der LTB for 2020 og 2021 skal
legges for hele nye Namsos sin virksomhet. Tilsvarende vil 2020 og 2021 tas ut av
kommunene og MNS sine langtidsbudsjett. Dette vil kreve et betydelig arbeid med
samordning av budsjettene høsten 2017.
b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av kontrakter. Ny kommune må erstatte alle
eksisterende avtaler med nye avtaler. Dette er et svært omfattende arbeid. Det er viktig at vi så
tidlig som mulig får oversikt over alle avtaler som kommunene har for å vurdere om noen kan
og bør forsøkes overført til ny kommune, hvilke avtaler som må reforhandles, hvilke som må
ut på anbud osv. Mange vurderinger med involvering av mange personer skal gjennomføres.
En god oversikt over saksområdet med en god tidsplan er avgjørende for at dette arbeidet skal
bli vellykket.
c. Kartlegge status på IKT-området og fremme et forslag til plan for arbeidet med IKT. De
ulike arbeidsgruppene er involvert i denne prosessen for å se på hvilke standarder og
løsninger som er fremtidsrettet og for å spille inn kritiske faktorer allerede nå.
1. Statusrapport på arbeidet i gruppen
a. LTB 2018 – 2021 Forberede økonomiplanprosessene i de tre kommunene
Samordningen av budsjettene i de tre kommunene vil starte allerede høsten 2017.
Fellesnemdas budsjett fra 2018 skal inn i MNS sitt budsjett ettersom vi ikke har noen egen
organisasjon å legge dette i. Første mulige vedtaksdato for fellesnemdas budsjett vil være
15.12.2017. Da har MNS, og kommunene i NN avholdt sine budsjettmøter i kommunestyret.
Arbeidsgruppen har startet å se på enkelte områder som må inn i fellesnemdas budsjett og vil
til rådmannsmøtet i juni fremme en sak som beskriver framdriften på nemdas budsjettprosess.
Dette for å sikre at budsjettprosessen i alle vår kommuner blir holdt tak i. For at fellesnemdas
budsjett og økonomiplan skal få den kvaliteten som er ønskelig er en avhengig av gode
innspill fra enhetslederne i de tre kommunene.
Økonomisjefene i de tre kommunene vil bli sentrale i dette koordineringsarbeidet.
b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av kontrakter.
Arbeidet med å få oversikt over leverandørene og avtalene har startet. Innen 1. mai vil vi få
svar på den første runden ift kartleggingen. Da skal kommunene melde tilbake alle
eksisterende avtaler. På grunnlag av denne kartleggingen kan en etterhvert identifisere
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beslutningspunkter (avtaleinngåelser) som vil ha lengde utover 01.01.2020 samt vite hvilke
avtaler en må jobbe videre med. Målsetningen er at vi så snart som mulig skal få en så
komplett oversikt som mulig over alle leverandører med avtale, slik at vi i god tid før
sammenslåingstidspunktet vil kunne foreta de nødvendige handlinger ift de enkelte avtalene.
Dette er et svært omfattende arbeid pga volumet. Vi snakker om mange avtaler, både store og
små. Og ettersom vi i dag ikke har noe felles register for dette, vil vi være avhengige av
innspill fra organisasjonen på dette.
I regnskapet for 2016 så har Namsos ca 1400 ulike leverandører, med en total omsetning på til
sammen 367 mill kr. Et sentralt spørsmål vil være hvor mange av disse har vi i dag avtale
med? Og hvem er avtaleansvarlig? I Namdalseid e det ca 900 leverandører med en omsetning
på 66 mill. mens i Fosnes er det 500 leverandører med en omsetning på 87 mill.
Arbeidsgruppen har hatt møte med Nord Trøndelag fylkeskommune. Vi har i dag en stor grad
av samordning for større rammeavtaler gjennom innkjøpssamarbeidet vi har med dem. Her
kan vi tilslutte oss ca 50 avtaler som de har framforhandlet. Hva som skjer med disse avtalene
er litt uklart i forbindelse med etableringen av nye Trøndelag fylkeskommune fra 2018. Her
må det være en dialog på rådmannsnivå inn mot den nye fylkeskommunen. Denne dialogen er
spesielt viktig med tanke på at det har vært en svært forskjellig praksis mellom Sør Trøndelag
og Nord Trøndelag på dette området. Kanskje må man forvente at vi stiller mer som
likeverdige parter, noe som betyr at vi må ta større ansvar for slike prosesser i tiden som
kommer.
Vi har også hatt et møte med Visma. Visma leverer i dag tjenester ut i fra ca 80 avtaler med
kommunene i NN. I tillegg har IT prøvd å kartlegge sine andre avtalepartnere. Her har vi ca
50 avtaler i tillegg til de med Visma.
En kan se ut i fra antallet vi allerede har kartlagt at her vil det være mye arbeid. Når vi i
tillegg får inn avtalene fra alle de andre områdene, så betyr det at en har mye å ta stilling til
før sammenslåingen.
c. Kartlegge status på IKT-området og fremme et forslag til en plan for arbeidet med
IKT
IKT handler både om organisering av den interne servicen, om drift og vedlikehold av
program og utstyr og om en rekke avtaler med mange ulike leverandører.
IT MNS har ansvar for arbeidet med IKT- strategi. Det foreligger en IKT- strategi som ble
vedtatt høsten 2012. Arbeidet har vært organisert ved at IT har gjennomført møter med
dialoggrupper som har representert administrasjon, oppvekst og helse og omsorg. Det
oppleves at dialoggruppene ikke i tilstrekkelig grad har bidratt til medvirkning fra
organisasjonen og at ledelsen i kommunene har vært involvert i for liten grad. Det har i
tillegg vært en tendens til at det i organisasjonen har vært planlagt å ta i bruk IKT- løsninger
hvor IT MNS har kommet inn i planleggingen på et sent tidspunkt og når anskaffelsen
allerede er foretatt.
IT MNS har små ressurser, og har blitt involvert i mange av de prosesser som pågår knyttet til
kommunesammenslåing. Det er naturlig, etter som digitale løsninger styrer vår hverdag og vil
bli berørt ved en ny organisering uansett hvordan et fremtidig samarbeid vil arte seg. For å
imøtekomme behovet for økt bruk av IT- ressurser i planleggingen og samtidig ivareta normal
drift anser man at det er behov for at IT MNS tilføres ressurser.
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IKT- strategiplanen fra 2012 har en forutsetning om at MNS skal ta i bruk sky- tjenester når
dette er modent. I løpet av de årene som har gått siden IKT- strategien ble vedtatt, oppfattes
det at dette er et standpunkt som står seg. I perioden har flere IKT- løsninger blitt tilgjengelig
som en sky- tjeneste, og alle leverandører signaliserer at det fagsystem de leverer vil bli gjort
tilgjengelig som sky- tjeneste. Barnevernsprogram og journalsystem for leger som skytjeneste er allerede gjort tilgjengelig, og man forventer at dette etter hvert vil omfatte alle
løsninger også innen helse og omsorg. MNS er i disse dager i ferd med å gå over til skytjeneste for kontorstøttesystem(Office365) og flytter deler av lagringen ut fra lokale servere til
leid lagring hos leverandør. Dette vil redusere presset på den lokale lagringen, men man
anser at det vil være behov for å gjennomføre en ROS- analyse med tanke på lokale løsninger
som speiler data lagret hos eksterne leverandører i krisesituasjoner.
IT MNS har inngått avtaler på vegne av medlemskommunene som forplikter ut over 1. januar
2020. Dette gjelder for Microsoft- lisenser og for kommunikasjonslinjer leid mellom
medlemskommuner fra NTE Marked AS. Ny telefoniavtale vil bli signert i 2017, hvor NTFK
gjennomfører konkurransen for 92 samarbeidende organisasjoner hvor hver av kommunene i
MNS inngår med forpliktelseserklæring om å tiltre avtalen. Avtalen har et tidsperspektiv på 6
år.
2. Oppsummering og framdrift
Ac hoc gruppe IKT, økonomi og innkjøp oppsummerer sitt arbeid med følgende:
a. LTB 2018 – 2021 og sammenslåing av kommunebudsjettene fra 2020
- Framdriftsplan legges fram for rådmannsmøtet 21. juni. Arbeidet starter opp etter
sommerferien.
b. Innkjøp, anbud, fornying og overføring av kontrakter.
- Orienterer til administrasjonsgruppen medio mai ang status på det arbeidet som er kommet
inn fra kommunene ang kjente avtaler pr 01.05.2017.
- Etablere en plan for overføring av kontrakter, gjennomføre forhandlinger, fornying av
kontrakter og gjennomføre anbudsprosesser.
- Organisering av innkjøpsområdet/ samarbeidet med fylkeskommunen
c. Status og plan for IKT-området
- Det må gjennomføres en kartlegging av hvilke oppgaver IT- ressursene har i dag, i tillegg til
ordinær IT- drift.
- Beslutte hvilket verktøy/arbeidsområde som skal benyttes for samling av dokumentasjon og
rapportering for prosessen. Etablere en tidsplan for gjennomføringen med milepæler.
- Det er viktig at de enkelte fagområder i innledende faser utarbeider en felles strategi med
målsetting. Og på bakgrunn av denne utarbeider kravspesifikasjoner som danner grunnlag for
evt. konkurranser.
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- Gjennomføre ROS- analyser. Gjelder flere områder og ikke bare IKT- løsningene. Foreslår
at man bruker ROS- modul i kvalitetssystemet.
- Det vil være behov allerede i forbindelse med kartlegging og mål bilde å avklare
utfordringer knyttet til hvilke leveranser IT har ansvar for. Både for Nye Namsos og for
assosierte medlemmer. Dette gjelder for hver bruker, for felles infrastruktur og for de enkelte
produkter som benyttes av brukerne.
- Det må avklares hvordan IT- drift finansieres. I liten grad har økt volum og kompleksitet så
langt gitt utslag i økte ressurser til drift av IKT- infrastruktur.
- Det vil være behov for å avklare om alle brukere av IT- løsningene forplikter seg til én felles
løsning. Skreddersøm for enkelte brukere vil falle dyrt.
- Konkurranse, anskaffelse, implementering og opplæring for å være operativ på nye
løsninger ved overgang til ny organisering. Dette innebærer at for eksempel
skoleadministrativt system må være ferdig installert og opplæring gjennomført til sommeren
2019.
- IT MNS anser at det i forbindelse med etablering av Nye Namsos vil vær behov for å bygge
opp et nytt AD (Active Directory = brukerkatalog for datatjenestene). Dette må også sees i
sammenheng med utfordringene med inn- og utrulling av brukere i personal og
lønnssystemet.
3. Ressurser
Arbeidsgruppen ser at deler av organisasjonen vil i perioden fram mot
kommunesammenslåing ha en ekstra belastning. Vi ser at arbeidet med det å håndtere alle
avtaler vil være noe som blir svært omfattende og et krevende arbeid. Arbeidsgruppen
anbefaler derfor at det settes av ressurser tilsvarende 100% stilling i prosjektperioden til
arbeidet. Dette for at en dedikert ressurs skal kunne holde tak i prosessen. Hovedoppgaver vil
være:
-

Videreutvikle avtaleoversikten
Gjennomføre prioriterte anskaffelser
Oppfølging av alle avtaler som krever aktiv handling
Koordinering av omgivelsenes håndtering av avtaler
Holde tak i konverteringsprosessen

Når det gjelder IT-området som også vil være sterkt involvert i denne prosessen, så må en se
på ressurser i forbindelse med avviklingsprosjektet av MNS og rapporten som skal legges
fram senere i år. Som kjent er IT allerede sårbar, så her bør det settes av konkrete ressurser i
en ekstra ressurskrevende fase. Konkretisering av omfanget denne ressursen vil vi komme
tilbake i endelig rapport pr 15.mai.

Namsos 28.4.2017
Hallvard Wågheim
Sekretær ad-hoc gruppe

Jan Arne Alstad
Erik Fossland Lænd Jan Morten Høglo
Økonomisjef Fosnes Økonomisjef Namsos Øksjef Namdalseid
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16.7 Rapport ad.hoc gruppe arkiv
Kartlegging av arkiv, bemanning og kompetanse. Innspill til organisering,
ansvarsfordeling, ressursbehov, framdriftsplan for etablering av nytt felles arkiv +
digitalisering av eiendomsarkivene og opprydding/listeføring eldre og nåværende arkiv:
1. Status i arkivene:
Papirbaserte arkiv (saksarkiv før 1.1.07. Klientmapper, elevmapper, personalmapper:
avslutta eller fortsatt i bruk):
Kommune:

Daglig
arkiv:

Fosnes
19 hm **
Namdalseid
27 hm **
Namsos/MNS 190 hm **
Gårdsarkiv *
SUM:

236 hm

Eiendoms- Bortsatt / avslutta arkiv:
arkiv
(EA):
Rydda/ordna Ikke
rydda
13 hm
23 hm
140 hm
14 hm
54 hm
95 hm
112 hm
696 hm
103 hm
36 hm
175 hm

773 hm

Merknad:

MNS:
barnevern/PPT

338 hm

*Gårdsarkiv: inkludert arkiv fra Overhalla.
**Daglig arkiv: klientarkiv og personalarkiv. Krever minimal rydding.
Fosnes mangler pr i dag fortsatt oversikt over hva som finnes i arkivene og har også fått
merknader fra tilsynsbesøk av statsarkivet. (Alle kommuner fikk ca. år 2002 en tiårsfrist til å
ordne/få oversikt over papirarkivene og få en godkjent depotordning for eldre og avslutta
arkiv (25-30 år gammelt). I tillegg å ha oversikt over bestand og tilvekst og at forholdene er
lagt til rette slik at publikum kan gjøre bruk av materialet innenfor de rammer som gjelder for
innsynsrett og skjerming.)
Alle kommuner er pålagt å ha oppdatert arkivplan til enhver tid: pr nå er status slik:
 Fosnes: ikke oppdatert, mangler en god del. Har fått merknad fra statsarkivet.
 Namdalseid: halvveis oppdatert, mangler oversikt over arkivserier for papirarkivene,
men dette blir gjort parallelt med rydding av arkivene. Har fått merknader fra
statsarkivet.
 Namsos: tilnærmet oppdatert.
Fagsystemer:
 Det kan være avslutta systemer (som Gerica, BVPro + andre) som har arkivverdig
dokumentasjon som ikke er tatt ut på papir. Vi har ikke fått sjekka dette ennå, men settes
opp som eget punkt i framdriftsplanen. Vi har en veileder til kartleggingen som vi må
følge. Også viktig (og påkrevd) at hele oversikten over avslutta og nåværende fagsystemer
legges inn i kommunenes arkivplaner.
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Fagsystemer i bruk som ikke har kobling mot godkjent elektronisk arkiv: PPI, HSPro,
Sofie (skatt), Visma kulturskole, Visma barnehage/SFO, Visma Skole, Visma Flyktning,
Visma Voksenopplæring, KomTek, Datamann (Feiing), Promed + ev. flere: vi må sørge
for at arkivverdig dokumentasjon tas ut på papir.
Visma Skole, bhg/SFO har delvis integrasjon til ePhorte. Visma
Flyktning/voksenopplæring Namsos starter elektronisk arkivering til Visma Arkiv i løpet
av 2017. Det jobbes med integrasjon mellom KomTek og ePhorte for Namsos.
Profil og Familia har integrasjon til Visma Arkiv. Visma Rekruttering og IST skoleadm./
SFO/Barnehage har integrasjon til ePhorte.

ePhorte:
 Alle tre kommuner er tilnærmet i rute. Det er selvfølgelig mange saker som ikke er
avsluttet, men de som meldes ferdig avsluttes etter hvert. Arkivpersonalet jobber i
«ledige» stunder med diverse søk for å avdekke feil/rette opp: f.eks.: finne avvik ang.
arkivdel/journalenhet/klassering, manglende konvertering, manglende dokument,
epostadresse i navnefelt, konvertere gamle html-dokument, mangler i møteprotokoller
(2007-10) osv. Det er mye arbeid med dette.
 Det jobbes kontinuerlig for ikke å få etterslep med journalføring/ kvalitetssikring, viktig at
dette fortsetter for ikke å få etterslep til 1.1.20.
 En god del saksbehandlere er lite flinke til å avskrive restanser, ferdigstille brev og
ferdigstille saker. Dette skaper merarbeid for arkivpersonalet.

2. Forslag til organisering, ansvarsfordeling, ressursbehov og
framdriftsplan med etablering av nytt felles arkiv, inkl. listeføring av alt
papirarkiv før sammenslåingen:
Forslag til organisering/ansvarsfordeling:
 Det elektroniske postmottaket inkl. fagansvaret for dette, legges til Jøa og organiseres som
en del av Servicekontoret (som i dag har arkivfaglig kompetanse). I tillegg (se pkt. 4)
planlegges at man på Jøa setter i gang digitalisering av byggesak- og gårdsarkivet.
 Øvrige post/arkivoppgaver inkl. arkivdepot legges til Servicetorget i Namsos.
Våre argumentasjon for dette er:
Servicetorget i Namsos har 7,3 årsverk, derav ca. 5-5,5 arkivarbeid i tillegg til mange
forskjellige oppgaver som fortsatt skal gjøres (møtesekretærer, valg, ekspedisjon,
saksbehandling, nettsider mm). kontoret vil ikke kunne drifte et servicekontor dersom man
flytter 5 – 5,5 årsverk til et arkivkontor på Jøa, dette også pga. at endel post/arkivoppgaver
uansett må bli værende igjen i Namsos pga. at den øvrige administrasjon blir lokalisert der og
det forventes fortsatt endel papirpost og internpost/fordeling (bistand ephorte,
papirpost/fordeling, arkivdepot, journalføring og kvalitetssikring mm.).
Oppgavene som vi i dag gjør på servicetorgene/fellesadm. i kommunene må ses i
sammenheng. Dagens ansatte som jobber med post/arkiv må få fortsette med dette
arbeidsområdet også etter 31.12.2019. Det kreves arkivfaglig kompetanse for
post/arkivoppgaver, og det er veldig viktig å ta vare på den kompetansen vi har nå.
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Det kan godt være at andre oppgaver enn arkivoppgaver like gjerne kan flyttes til Jøa
(parkeringskort for forflytningshemmede, ledsagerbevis, behandling av klager på
parkeringsbøter, skjenke- og serveringsbevilling, skanning av fakturaer, saksbehandling av
husbanklån mm.). Servicekontoret på Jøa har i dag også bl.a. skolesekretæroppgaver og
ansvar for infoblad, disse oppgavene kan med fordel fortsette å være lokalisert der.
I Namdalseid vil sikkert servicekontoret kunne bygges opp rundt sentralbord og bibliotek med
tilleggsoppgaver (utekontor for enkelte tjenester enkelte dager).
Ressursbehov:
I tillegg til dagens bemanning: snarest mulig behov for anslagsvis minimum en 100 % stilling
som prosjektarbeider som 1.1.2020 kan tiltre som arkivleder, høgskoleutdanna innen arkivfag,
med erfaring fra både papirbasert arkiv og elektronisk sak-/arkivsystem og kunnskap om
avlevering/arkivering av elektronisk arkiv. Denne personen må da bistå alle tre kommuner
med råd og veiledning ang. papirarkivene, de elektroniske arkivene og arkivplanene, samt
medvirke til å utarbeide ny felles arkivplan fra 1.1.2020.
Ressursbehovet avhenger også av om noen av kommunene mister arkivbemanning i perioden,
i så tilfelle må dette erstattes av personale med arkivkompetanse.
Spesielt for Fosnes: Servicekontoret er i dag bemannet med 75 % st., derav kun 25 % til
post/arkiv. Det er to ansatte som i tillegg har hvert sitt fagområde (oppvekst/kultur/teknisk).
De to ansatte på Servicekontoret bør få midlertidig økt sine stillingsstørrelser til 100 % hver,
det vil løse utfordringen med å ordne papirarkivene. Denne økningen må være «øremerket» til
arkivarbeid og oppdatering av kommunens arkivplan.
Spesielt for Namdalseid: Den nåværende ledige 60 % st. må bemannes snarest slik at man
får frigjort noe tid til papirarkivarbeid. Med god organisering, og med hjelp fra
prosjektarbeideren, vil man kunne nå målsettingen om å få ryddet og listeført papirarkivet
innen 2020.
Framdriftsplan:
April/mai -17: lyse ut og deretter bemanne opp ledig stilling i Namdalseid. Ansvarlig:
Namdalseid.
Mai -17: øke st. på Fosnes slik at arbeid med papirarkivene kan gjøres og fullføres. Ansvarlig:
Fosnes.
August -17: lyse ut prosjektstilling arkiv i perioden fram til 1.1.20, deretter som arkivleder i
Nye Namsos fra 1.1.20. Ansvarlig: Nye Namsos.
Snarest mulig: avklare situasjonen og ev. følge opp mangler i avslutta fagsystem – samarbeid
med IT. Ansvarlig: hver enkelt arkivleder/kommune.
Fortløpende: rydding/ordning papirarkiv: vanskelig å sette eksakt framdriftsplan, for de ulike
arkiv kan være veldig forskjellig (litt/mye rydda, noe ligger i pappesker hulter til bulter
...........). Ansvarlig: hver enkelt arkivleder/kommune.
Etter at prosjektarbeideren er tiltrådt skal det lages ny prosjektplan/tidsplan – inkl. arbeid med
nåværende arkivplaner og ny felles arkivplan m/rutiner, integrasjoner fra fagsystemer til
arkivsystem, arkivdepot, planlegge avleveringer/uttrekk fra fagsystemer og sak-/arkivsystem.
Høst 2019: bygge opp ny struktur i sak-/arkivsystem og fagsystemene – må være klart til
1.1.2020.
2020: uttrekk og avlevering fra fagsystemer og sak/-arkivsystem til arkivdepot.
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3. Kartlegging av kompetansen og bemanningssituasjonen på
arkivområdet:
Fosnes: Har ca. 25 % stilling på post/arkivoppgaver. Hadde pr. 2012 ca. 75 % st. avsatt til
dette, men reduserte senere denne ressursen.
Kommunen har god kompetanse på ePhorte, men liten kompetanse på papirbasert arkiv og
arkiv fra fagsystemer. Har ingen ledig tid til å ordne papirarkivene og på fagsystemene, har
også marginal tid til daglig arkivarbeid, veldig sårbar ved fravær. Oppgavene er tett integrert
med øvrige oppgaver på Servicekontoret.
Det er uforståelig at kommunens ledelse i disse årene, på tross av tilbakemeldinger fra
statsarkivet, ikke har satt av ressurser til å ivareta denne lovpålagte oppgaven.
Namdalseid: Har ca. 1 årsverk fordelt på 2 ansatte på post/arkivoppgaver. Hadde pr. 2012 ca.
1,4 årsverk. (En ansatt i 60 % stilling har sluttet, ikke tilsatt ny, de 2 øvrige i enheten fordeler
oppg.). Har god kompetanse på ePhorte, har også god kompetanse på papirarkivene (noen
unntak). Arkivleder har lang og solid erfaring med både papirbasert og elektronisk arkiv, men
er den som har minst ledig tid til arkivarbeid. Vurderer å gå av med AFP høst -18. Har pr. dd
ingen ledig tid til å ordne papirarkivene.
Namsos: Bruker ca. 5 – 5,5 årsverk på post/arkivoppgaver, fordelt på 9 ansatte (7,8 årsverk
inkl. 0,5 byggesaksavd.). Oppgavene er tett integrert med øvrige oppgaver på servicetorget
(ekspedisjon, hjemmeside/informasjon, møtesekretær, saksbehandlingsoppgave mm). Ingen
ansatte har høgskoleutdanning innen arkiv, men 7 ansatte har fullført nettbasert arkivskole. 4
stk. har lang og solid erfaring med både papirbasert og elektronisk arkiv.

4. Forslag om hvordan det planlagte digitaliseringsprosjektet for byggesak
og gårdsarkiv kan gjennomføres som en del av operasjonaliseringen av
intensjonsavtalens punkt om oppbyggingen av et dokumentsenter på
Jøa. Organisering, ressursbehov og framdrift:
Arkivgruppa har fått informasjon om at rådmannsgruppa ønsker oppstart av et
digitaliseringsprosjekt som skal ha som målsetting å være ferdig innen 1.1.2020.
Arkivgruppa har liten kompetanse til å uttale seg om organisering, oppbygging og antatt
tidsbruk/ressursbehov på sortering/rydding og skanning. Dette vil være en stor jobb,
arkivlederne i de tre kommunene vil helt sikkert ikke ha noen ledig kapasitet til dette arbeidet,
og det vil heller ikke en prosjektarbeider innen arkiv ha fram til 2020 – vi vil ha mer enn nok
med arkivoppgaver som er beskrevet i foregående punkt. Antakelig er vi nok vel optimistiske
med tanke på å bli ferdig med alle de oppgavene fram til 1.1.2020.
Det vil kreve god kompetanse på fagfeltet (eiendom og byggesak) for å kunne sortere og
ordne klart de enkelte mapper til skanning. Dokumentene må kontrolleres opp mot de
offentlige registrene (matrikkelen), hvis noe ikke stemmer overens/mangler i mappene, så må
dette ordnes/skaffes til veie. Dokumentene må dessuten sorteres i 10-15 kategorier før de
legges klar til skanning.
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Til skanningarbeidet kreves det ingen spesiell kompetanse på byggesak/eiendom, men det
krever stor nøyaktighet og gode kontrollrutiner, her må alt være 100 % riktig skannet (til
riktig mappe, kategori, at dokumentene er godt lesbare, ingen blanke ark osv.).
De papirbaserte mappene skal tas vare på i arkivdepot etter skanningen (arkivkrav).
Ut fra ovenstående foreslår vi derfor at man snarest mulig innhenter en ressurs fra
eiendom/byggesak for å lede dette prosjektarbeidet og at man bestiller en arkivanalyse fra
firmaet Geomatikk. Vi har tidligere fått tilbud på analyse av eiendomsarkivene for alle MNSkommunene til en sum av 200 000,-. Vi bør be om et nytt tilbud som inkluderer gårdsarkivene
og også inkludere en kost-/ nytteanalyse for de tre kommunene i Nye Namsos. Vi må samtidig
få innspill og råd fra Geomatikk på hvordan prosjektet videre kan foregå dersom kommunene
skal gjøre dette selv.
Man må avklare om Overhalla vil være med på en arkivanalyse.
Gruppa foreslår at Fosnes kommune, ev. Nye Namsos skal være ansvarlig for innkjøp av
maskinvare, rekruttering av ansatte og drift/ansvar for dette arbeidet fram til 1.1.20. Det
trengs nok en del årsverk til dette (5-8 årsverk er beregnet i utredning fra 2014).
Imidlertid har gruppa informasjon om at Fosnes pr i dag ikke har ledige lokaler til dette
prosjektet før 1.1.20. Dette må avklares på nytt. Det vil kreve et stort rom, antakelig på
størrelse med kommunestyresalen på Jøa (uten at vi vet dette med sikkerhet, dette vil nok
Geomatikk ha innspill på).
Vi foreslår at man, etter å ha fullført skanning av arkivet til Fosnes, Namdalseid og Namsos,
ser på muligheten til å selge tjenester til andre kommuner. Dersom skanningarbeidet til egne
kommuner ikke er fullført til kommunesammenslåing, så må man selvfølgelig gjøre dette
ferdig før man ev. går videre med salg av skannertjenester.
Vedlegg: Saksframlegg fra forprosjekt for digitalisering, sak 2014/4166.

Namsos, 24.4.2017
Toril Ofstad Holthe
Arkivleder
Fosnes kommune

Ellen Skevik
arkivleder
Namdalseid kommune

Sigrun S. Mosand
arkivleder
Namsos kommune
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16.7.1 Utdrag fra rapport fra forprosjekt om digitalisering (2014)
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16.8 Nye Namsos – oversikt over eksterne avtaler teknisk
Namdalseid
 Rammeavtale
o Gravearbeidene Maskin og Transport Nils Kaldahl
o Rørtek
o Elektro
o Slamtømming: Namdal Tankrens
o Vannprøver: Kystlab-Prebio AS
o Kartverk: Norkart Gisline
o Rørgrossist: Br. Dahl AS
o Gebyrer ol.: KomTek AS
o Varsling via SMS (VAR-området): UMS AS
 Serviceavtale
o Fluidtek; membranfilter vannverk Rosset
o Turoflow; styring VA, pumper, utstyr osv
o IPJ (Paul Jørgensen); styring VA
o Isitech; styring varme- og ventilasjonsanlegg
o Lås og Sikring
o Serviceavtale på porter: Windsor Door AS
o Sakkyndig kontroll av gaffeltruck: Trøndelag Trucksenter AS
o Kontroll og service på slokkeutstyr: Anticimex AS
o Ventilasjonsanlegg: GK Norge AS
o Heis og løfteanretninger: Reber Schindler Heis AS
o Alarm og alarmoverføring: Safetel AS
o EA driftsentral: Ing.firma Paul Jørgensen AS
 Innkjøpsavtale
o TESS; klær, material
o Ahlsell; rør, verktøy
 Beredskaps- og brannavtale: Brannvesenet Midt IKS.
 Brøyteavtale; veivedlikehold
o KNE; sommer- og vintervedlikehold kommunale veier; Namdalseid; 2015-2019
o Nils Kaldahl; sommer- og vintervedlikehold kommunale veier; Statland; 2015-2019
Fosnes
Fosnes kommune er med i de fleste innkjøpsavtaler som er inngått i samarbeid med "kommuner og
fylkeskommunen i Nord Trøndelag".
 Beredskaps- og brannavtale: Namsos Brannvesen.
 Rammeavtale
o Gravearbeider, massetransport, vegskraping etc: Arnstein Skjærvik. 2014-2016.
o Bygningstekniske arbeider: Jø-Bygg AS og Steinar Jakobsen AS. 2016-2018.
o Elektro: NTE
o Slamtømming: Namdal Tankrens
o Ventilasjonstekniske arbeider: GK Nord Trøndelag AS 2016-2018
 Brøyteavtale; veivedlikehold
o Arnstein Skjærvik: vintervedlikehold kommunale veier; Jøa-Elvalandet 2014-2018. Mulighet for
opsjon 2x1 år
o Petter Leirvik: vintervedlikehold kommunale veier; Jøa 2014-2018. Mulighet for opsjon 2x1 år
o Vedlikehold av kommunale veier på Salsnes utføres av vaktmester.
 Driftsavtale
o Tekniske fag i Fyret: Grannes VVS, 2016-2019
Namsos
 Rammeavtaler/serviceavtaler
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o Brødrene Dahl AS(alt innen rør, deler, koblinger, kummer osv)
o Kanstad Mekaniske AS(service containere på renseanlegget)
o Omega Holtan AS(IDV, nød-/ledelys, elforsyning)
o GK Inneklima AS(ventilasjon)
o Anticimex AS(slokkeutstyr)
o Reber Schindler AS(heiser)
o TAC(Schneider Electric AS) Driftsovervåking bygg
o Citect AS(driftsovervåking VA)
o Komtek AS(adm. gebyrer)
o Varsling 24(sms)
o Namdal Tankrens AS(slam)
o Kystlab-Prebio AS(analyse av vann-/avløpsprøver, overf. data til Gurosoft
o Guard/TS-Elektro AS, serviceavtale for PLS, drift og fjernkontroll av anlegg
o Salsnes Filter AS, drift Tiendeholmen Renseanlegg
o Norkart/Gisline(kartløsninger)
o KIS Nord AS, løfteutstyr(årlig godkjenning)
o NOKA AS, membranfilter
o Eaton AS, serviceavtale UV-anlegg
o Prevas AS- serviceavtale FDV-VA
o Kemira, kjemikalier til Tavlåa(vannbehandling)
 Brøyteavtaler/veivedlikehold
o Sverre Havik AS
o Torstein Waagan
o Sturla Hestø
o Torgeir Flak
Arbeider med etablering av rammeavtaler elektro og rørlegger innenfor eiendom. Driftsavdelingen har avtaler på
innleie av maskiner og utstyr som de har behov for ifbm gjennomføring av ulike prosjekter.
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16.9 Landbruk og miljøforvaltning
Leder for MNS landbruk og miljø Oddbjørn Riseth har laget følgende notat om fagområdet
landbruk og miljøforvaltning.
Fagområdet miljø og landbruk:
1. Forvaltning av lovverk:
 Lov om jord
 Lov om skogbruk
 Lov om konsesjon for erverv av fast
eiendom
 Lov om odelsretten og åsetesretten
 Lov om regulering av svine og
fjørfeproduksjon
 Lov om forpakting
 Lov om friluftslivet
 Lov om jakt og fangst av vilt




2.

3.
4.
5.

Lov om laksefisk og innlandsfisk
Lov om forvaltning av naturens
mangfold
Lov om motorferdsel i utmark
Forvaltning av økonomiske virkemidler
i landbruket (oppsøke, behandle,
kontrollere)
Utvikling av landbruket
Kartarbeid AR5
Satsingsområder i tråd med strategisk
plan

Følger av kommunesammenslåingen
1. Hvis nye Namsos og Overhalla skal ha hver sin landbruksforvaltning
a. Mindre spesialisering på arbeidsoppgaver og dermed dårligere kompetanse på alle felt
for begge kommunene.
b. Hvis vi går videre med samme total bemanning får begge forvaltningene dårligere
samlet kapasitet på grunn av dobbeltarbeid og mindre spesialisering.
c. Vi har et nært samarbeid med aktører i landbrukets fagsenter i Overhalla, og dette er
bra både for oss, for gårdbrukerne og for de andre aktørene her. Hvis MNS miljø og
landbruk blir delt i 2 og nye Namsos kun har kontor på Namdalseid vil nye Namsos
miste denne gode samlokaliseringen.
d. Mulig å etablere tettere kobling til teknisk og utvikling som en del av en planetat i den
nye kommunen. Dette er vanskeligere å se for seg i en vertskommunemodell der miljø
og landbrukskontoret skal være for flere kommuner.
2. Hvis nye Namsos og Overhalla skal ha felles landbruksforvaltning videre.
a. Det må etableres gode rutiner i et verskommunesamarbeid og avklares hvor mye
kommunene ønsker å delegere administrativt til vertskommunen.
b. Får opprettholdt kompetanse og kapasitet forutsatt samme bemanning.
c. Et allerede etablert vertskommunesamarbeid muliggjør tilbud til flere kommuner om å
delta i et vertskommunesamarbeid (Grong, Høylandet, Flatanger).
3. Tekniske følger av kommunesammenslåing:
a. En del endringer slår inn med endring allerede som følge av fylkessammenslåing, fordi
en del nummerserier er oppbygd med fylkesnummer og kommunenummer.
b. Endring av gnr. Bnr er en arkivmessig utfordring både i fysisk og digitalt arkiv.
c. Den enkelte gårdbrukers produsentnummer er en knytning mellom foretaksnummer og
gnr/bnr i landbruksregisteret. Dette må være riktig i forbindelse med de økonomiske
ordninger i jordbruket.
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d. Skogfond. Fylkesmannen er ansvarlig.
e. Veinummer i Statens vegvesen sin base. Det er mulig fylkes og kommunenummer
fjernes fra veireferanseobjektet.
f. ID nummer på skogbruksplaner
g. Jaktvaldene for hjortevilt. Kommunenummer er del av valdnummeret.
Hjorteviltregisteret er ansvarlig.
Nærhet til teknisk
Vi har en del områder hvor vi har sammenfallende kompetansebehov med teknisk, samt noen
områder hvor vi har felles interesse eller avklarte roller. Vi antar at ca. 10% av vårt arbeid
er innenfor områder som delvis grenser mot teknisk. Dette er hovedsakelig kartarbeid,
jordlovsbehandling og skoglovbehandling.
1. Teknisk behandler vei etter plan og bygningsloven, vi behandler landbruksveier etter
veiforskriften under skogbruksloven og jordloven. Nå avklarer vi hva som er hva og
behandler hver for oss. Vi kan antakelig ha tettere samarbeid eller evt. felles
saksbehandler, men vi er avhengige av skog- og miljøfaglig kompetanse for å behandle
landbruksveier.
2. Arealsaker, byggesaker. Vi gir innspill til teknisk på enkeltsaker ut fra naturmangfoldlov,
skogbrukslov, jordlov og miljøverdier.
3. Friluftsloven og friluftsliv vs. Arealbruk /arealavklaringer
4. Dispensasjonssaker, reguleringsplaner, delingssaker, arealsaker i forhold til jordloven.
Delvis behandling hver for oss, delvis innspill til behandling. En del felles befaringer.
5. Eiendomsforvaltning – vi forvalter kommuneskogen
6. Kommunen har ansvar for forurensingsloven, men vi har ansvar for avrenning og
forurensing fra landbruket. Vannforvaltning er felles utfordring.
7. Kartarbeid, digitalisering, oppdatering av veibase. Behov for felles eller lik kompetanse.
For kartarbeidet vårt har vi noe behov for biologisk/jordbruksfaglig kompetanse fordi vi
kartlegger tilstand til arealer som f.eks. skal omdannes fra skog til beite.
8. Arkiv. Vi har et eget gårdsarkiv. Alt nytt (fra 2005 eller 2007) er digitalt. Det gamle har vi
i hengemapper i Overhalla og Namdalseid. Noe enda eldre finnes visstnok også i
bortsettingsarkiver på kommunene. Fordel med felles arkiv. Ved vertskommuneløsning må
m&l ha tilgang til den enkelte kommunes arkiv.
9. Vi henviser til teknisk i en del sammenhenger, hovedsakelig til byggesak.
10. Miljøtemaet er et område vi treffer teknisk på mange saker og arbeidsoppgaver.
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