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KEMNEREN I HELGELANDSREGIONEN - ORGANISATORISK ENDRING  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. Det etableres et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27, Kemneren i 

Helgelandsregionen. 

2. Rådmannens forslag til vedtekter og samarbeidsavtale godkjennes.  

3. Som varamedlem for rådmann til styret i hht vedtektenes § 9 velges sektorleder for 

økonomi. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Kemneren i Helgelandsregionen er i dag et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 

Vefsn, Lurøy, Nesna, Vevelstad og Træna. Samarbeidet er gjennomført som et 

vertskommunesamarbeide jfr kl § 28-1 b, der Vefsn kommune har inngått avtale med hver 

enkelt kommune om kjøp/salg av de oppgaver som er lagt til skatteoppkreverfunksjonen. 

Vefsn kommune selger også arbeidsgiverkontroller til andre kommuner. 

Skatteoppkreveren er faglig underlagt Skatteetatens føringer, mens kommunen ivaretar 

personaloppfølgingen. Kontoret har 5 ansatte. 

De samarbeidende kommuner fordeler kontorets utgifter, basert på innbyggertall. Etter hvert 

som flere kommuner har tiltrådt samarbeidet, har det utviklet seg behov for større 

forutsigbarhet og likeverd mellom kommunene.  

Det foreslås derfor at samarbeidet organiseres som et interkommunalt samarbeide i hht. 

Kommunelovens § 27 og med et eget styre. 

 

Vurdering: 

Valg av organisasjonsform er avgjørende for påvirkningskraften for politikerne, 

administrasjon og skatteoppkrever. En endring av organisasjonsform vil derimot ikke ha 

innvirkning på den faglige styringen av kontoret, siden skatteoppkrever er underlagt statlig 

regelverk og kontroll.  

I dag fastsettes kontorets budsjett av Vefsn kommune. De øvrige kommunene i samarbeidet 

har derfor ingen reell innflytelse på budsjett eller daglig drift. Fordeling av kostnader avregnes 

etterskuddsvis, basert på foregående års regnskap. 

Endring av styreform til et interkommunalt samarbeide etter kommunelovens § 27 vil føre til 

likeverd mellom deltakende kommuner. Hver enkelt kommune er foreslått representert i 

styret.  Endring av organisasjonsform vil for de samarbeidende kommunene føre til en mer 

forutsigbar økonomi og tettere oppfølging av den daglige drift enn tilfellet er i dag.  

 

Vedlegg: 
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Træna 07.05.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Eva-Merete Johansen 

rådmann       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


