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Oppsigelse av interkommunale samarbeidsordninger
Kongen i statsråd vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av kommunene Fosnes, Namdalseid og
Namsos. Sammenslåingen vil ha virkning fra 1. januar 2020. Fra da vil kommunene opphøre som
tre selvstendig juridiske enheter. Kommunene blir en ny felles juridisk enhet, med navn Namsos
kommune. Det er besluttet at organisasjonsnummeret for dagens Namsos kommune videreføres
etter 01.01.2020.
Sammenslåingen vil få konsekvenser for kontrakter som de enkelte kommunene enten har
inngått, eller planlegger å inngå. Det gjelder alle former for kontrakter. Inkludert avtaler som
omfatter vertskommunemodell og IKS.
Som følge av sammenslåingen må det gjøres en vurdering av alle avtaler som dagens kommuner
har. Både med eksterne aktører eller som interkommunale samarbeid. I den forbindelse vil det
vurderes om avtalene skal videreføres som i dag, om noen må omgjøres og tilpasses, eller i
ytterste konsekvens termineres.
Som følge av at dagens kommuner opphører fra 01.01.2020 må alle interkommunale
samarbeidsordninger se på dette skrivet som en oppsigelse av kontrakter/avtaler i
nåværende form.
Det presiseres at Namsos kommune har som utgangspunkt til hensikt å videreføre samarbeidet
etter 01.01.2020 med nye og tilpassede avtaler. Dette gir likevel ingen garanti for at deltakelse i
alle samarbeidsordninger videreføres etter sammenslåingen. Dette må avklares i en nærmere
gjennomgang av gjeldende avtaletekster, og da i tett dialog med samarbeidspartene. Avklaringer
og dialog om nye avtaler gjennomføres snarest mulig.
I de kontraktene/avtalene der oppsigelsestid/endringsvarsel ikke er avtalt spesifikt, vises det til
følgende hjemler:

Postadresse
Postboks 333 Sentrum

Besøksadresse
Samfunnshuset, Abel Meyers gt.12

7801 NAMSOS
E-post:
postmottak@namsos.kommune.no

7801 NAMSOS

Telefon
74217100

Kontonr
Bank: 4212 31 87436
Skatt: 7855.05.17034
Org.nr. 942 875 967
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Interkommunale samarbeid generelt - til kommunelovens § 27 og inndelingsloven §16
For vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens kapittel 5A - til § 28-1 bokstav i.
Ved IKS (interkommunale selskap) – lov om interkommunale selskaper («IKS loven»)
Ved samvirkeforetak – lov om samvirkeforetak
Ved avtalebasert samarbeid uten særskilt lovhjemmel – forhandles enkeltvis mellom avtaleparter

Vår ref. 2018/13013–1 bes oppgitt ved henvendelse.
Med hilsen
Rådmann Inge Ryan Rådmann Rønnaug Aaring
Namsos kommune Fosnes kommune

Konst. rådmann Bodil Johanne Lie
Namdalseid kommune

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten underskrift.

Adresseliste:
Namdal Regionråd
Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS
KS
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) Nord-Trøndelag
MNA IKS
Namdal rehabilitering IKS
EiNa
Museet Midt IKS
Visit Namdalen SA
OKS Trøndelag SA
Marin seniorkonsulent i N-T v/Flatanger kommune
Partnerskap Namdal v/Aina Hildrum, Nord Universitet
Namdals folkehøgskole
Interne kopimottakere:
Kommunalsjefer i Nye Namsos
Gørhill Skogseth Andreassen
Anne Kristin Melgård
Ståle Ruud
Roger Sæthre
Ann Evy Duun

