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KEMNEREN I HELGELAND - OPPTAK AV NY SAMARBEIDENDE KOMMUNE.  

ENDRING AV VEDTEKTER OG SAMARBEIDSAVTALE 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune innlemmes i kommunesamarbeid 

«Kemneren i Helgelandsregionen». Forslag til nye vedtekter og samarbeidsavtale 

revideres i tråd med dette. 

2. Vedlagte vedtekter og samarbeidsavtale for «Kemneren i Helgelandsregionen» vedtas, 

og gjøres gjeldende fra det tidspunktet samtlige kommunestyrer i samarbeidet har 

vedtatt likelydende vedtekter.  

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune har søkt om å bli med i det interkommunale 

samarbeidet «Kemneren i Helgelandsregionen». Saken er behandlet av styret i samarbeidet, 

som anbefaler at Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune tas opp. 

 

Fakta: 

Kemneren i Helgeland er pr. i dag et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 og 

omfatter pr kommunene Vefsn, Lurøy, Træna og Nesna.  

Træna kommune vedtok i kommunestyre sak 44/17 i møte 15.12.17  å gå inn i samarbeidet. 

Samarbeidet ble endret organisatorisk til et IKS som kommunen sluttet seg til i 

kommunestyresak 19/18 i møte 20.6.18. 

 

Hattfjelldal kommune vedtok å søke om å bli med i samarbeidet 19. september 2018 og 

Vevelstad kommune den 13. februar 2019. 

 

Saken har vært behandlet av styret i Kemneren i Helgeland 4. desember 2018 vedrørende 

opptak av Hattfjelldal kommune og den 6. februar 2019 opptak av Vevelstad kommune. 

Styret anbefaler at begge kommunene tas opp i samarbeidet. 

 

Økonomi: 

Frem til nå har Hattfjelldal kommune og Vevelstad kommune hatt en samarbeidsavtale om 

kemner funksjonen og betalt sin andel til Kemneren i Helgelandsregionen. Inntreden i 

samarbeidet har dermed ingen økonomisk virkning, men bidrar til at kommunene får reell 

innflytelse på selskapet gjennom plasser i styret.  

 

 

Vurdering: 

Som følge av opptaket må §1 i vedtektene endres slik at også Hattfjelldal kommune og 

Vevelstad kommune fremgår av vedtaket.  
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I § 9 er ordlyden «Det velges personlige varamedlemmer, en fra hver kommune» endret til: 

«Rådmann utpeker selv sitt varamedlem.» 

 

I samarbeidsavtalen er det  valgt å ta ut setningen i § 8 om økonomi som angir prisen pr 

innbygger ved oppstart. Det er gjort en vurdering av at dette er en setning som er unødvendig 

og kan også skape uklarheter ved fremtidige opptak. Videre i samme paragraf er reglene om 

oppjør avvikende i forhold til lignende samarbeid, hvor oppgjørene skjer ved regnskapets 

avleggelse. Det forslås derfor at man endrer samarbeidsavtalen også på dette punktet. 

 

Videre må paragrafene 1 og to endres slik at Vevelstad kommune og Hattfjelldal kommune 

fremgår. 

 

Vedlegg: 

Vedtekter og samarbeidsavtale, reviderte 2019 

Vedtekter og samarbeidsavtale 2018 

 

 

Træna 11.03.2019  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


