
Forslag til vedtekter for Kemneren i Helgelandsregionen 

 

§ 1 Navn 

Kommunene Vefsn, Lurøy, Nesna, træna og Vevelstad har i medhold av lov av 25 

september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner § 27, lov av 21 november 

1952 nr 2 om betaling og innkreving av skatt, lov av 28. februar 1997 nr 19 om 

folketrygd etablert felles interkommunal virksomhet under navnet «Kemneren i 

Helgelandsregionen». 

§ 2 Rettslig status 

Kemneren i Helgelandsregionen er et selvstendig rettssubjekt organisert etter 

kommuneloven § 27. 

§ 3 Administrasjonssted 

Kemnerkontoret har administrasjonssted i Mosjøen. Kontoret skal ha en 

grunnbemanning på minimum 5 årsverk. 

§ 4 Formål 

Kemneren i Helgelandsregionen skal som skatteoppkrever for kommunene sørge for 

gjennomføring av de oppgaver som er pålagt i lov av 17.06.2005 nr 67 om betaling 

og innkreving av skatt (skattebetalingsloven), folketrygdloven § 24–4 og instruks for 

skatteoppkrevere. 

Samarbeidet skal sikre høy kvalitet, kompetanse og effektivitet ved utførelsen av 

skatteoppkrevers ansvarsområder. 

 

§ 5 Finansiering 

Driftsutgiftene til Kemneren i Helgelandsregionen finansieres gjennom årlige 

rammetilskudd fra de deltagende kommunene. Kostnadene fordeles etter folketall pr 

1.januar i regnskapsåret. 

Kostnader knyttet til husleie, økonomitjenester, revisjon og personalfaglig veiledning 

og oppfølging dekkes av Vefsn kommune alene.  

Eventuelle overskudd i driftsregnskapet kan avsettes til bundne driftsfond etter 

styrets bestemmelse. 

Samarbeidspartnerne dekker selv sine utgifter i forbindelse med styremøter og andre 

møter. 



 

§ 6 Revisjon 

Regnskapene revideres av revisjon for Vefsn kommune. 

§ 7 Ansvarsfordeling 

De enkelte deltakerkommunene hefter med hele sin formue for kemnerkontorets 

samlede forpliktelser, fordelt etter folketall. 

§ 8 Styringsorganer 

Kemneren i Helgelandsregionen har følgende styringsorganer: 

 Styre 

 Kemner/Daglig leder 

§ 9 Styret 

Styret består av rådmannen i de deltagende kommunene. Ved stemmelikhet er 

styreleders stemme avgjørende. Det velges personlige varamedlemmer, en fra hver 

kommune. Styret konstituerer seg selv. 

Kemner/daglig leder er ikke medlem av styret, men har møteplikt og talerett, og skal 

føre protokoll fra styrets møter. 

§ 10 Styrets myndighet 

Styret har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder det 

interkommunale samarbeidet og dets virksomhet. Styret er beslutningsdyktig når mer 

enn halvparten av styremedlemmene, eller deres vara, er til stede.  

Styret sørger for at virksomheten drives i samsvar med fastlagte vedtekter, 

retningslinjer og lovverk for denne type virksomhet. 

Styret fastsetter kontorets budsjett innenfor det årlige rammetilskuddet. Styret kan 

foreta budsjettregulering. 

Styret er arbeidsgiver for de ansatte og har myndighet til å treffe avgjørelser i 

personalsaker og føre lønnsforhandlinger med de ansatte. 

Styret tilsetter kemner/daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede. 

Styremedlemmer gis ikke styrehonorar.  

Styret har ikke myndighet til å ta opp lån. 

§ 11 Kemner / daglig leders myndighet 



Kemneren i Helgelandsregionen skal på vegne av samarbeidskommunene utføre de 

oppgavene som den kommunale skatteoppkreveren er pålagt i skattebetalingsloven 

og i forskrifter, instrukser og retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov.  

Kemner/daglig leder har administrativt, personalmessig og økonomisk ansvar for 

virksomheten. 

Kemner/daglig leder har møteplikt og tale- og forslagsrett i styrets møter. 

 

§ 12 Retningslinjer og regelverk for ansatte  

Arbeidsgiveransvaret for ansatte ligger hos styret. 
 
Ansatte følger Vefsn kommunes retningslinjer og regelverk, med mindre annet blir 
bestemt av styret. Ansatte har samme rettigheter og plikter som ansatte i Vefsn 
kommune.  
 
Generelle personalspørsmål som omplassering, attføring og nedbemanning skal 
søkes løst hos Vefsn kommune. Øvrige personalspørsmål styrebehandles.  

 

§13 Endring av vedtekter 

Vedtektene kan endres ved at deltakerne gjør likelydende vedtak om dette. Forslag til 

endringer av vedtektene kan fremmes av styret eller en av deltakerkommunene. 

§ 14 Uttreden og oppløsning 

Kommunestyret i en av deltakerkommunene kan ensidig si opp sitt deltakerforhold i 

samarbeidet. Oppsigelsestiden er ett år, regnet fra 1.januar året etter skriftlig varsel 

er mottatt. Ellers etter reglene i kommuneloven § 27 nr 3. 

Oppsigelse av avtale om interkommunalt samarbeid kan bringes inn for 

departementet. 

Ved eventuell oppløsning, blir eiendeler og gjeld å fordele mellom de deltakende 

kommunene etter den fordelingsnøkkel som følger folketallet. 

Arbeidsgiveransvaret for de ansatte overtas av Vefsn kommune.  

§ 15 Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt rådmennene i samarbeidende kommuner 

bestemmer, senest 31.12.2018. Utskrift av vedtak fra det enkelte kommunestyre skal 

følge som vedlegg til vedtektene. 



  



Samarbeidsavtale om skatteoppkreverfunksjonen 

 

1. Avtaleparter 

Deltakere i denne avtalen er kommunene Vefsn, Lurøy, Nesna, Vevelstad og Træna.   

2. Rettslig grunnlag  

Kommunene, jfr. Pkt.1,  har i medhold av lov av 25 september 1992 nr 107 om 

kommuner og fylkeskommuner § 27, lov av 21 november 1952 nr 2 om betaling og 

innkreving av skatt, lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd etablert felles 

interkommunal virksomhet under navnet «Kemneren i Helgelandsregionen». 

3. Formål 

Kemneren i Helgelandsregionen skal som skatteoppkrever for kommunene sørge for 

gjennomføring av de oppgaver som er pålagt i lov av 17.06.2005 nr 67 om betaling 

og innkreving av skatt (skattebetalingsloven), folketrygdloven § 24–4 og instruks for 

skatteoppkrevere. 

Samarbeidet skal sikre høy kvalitet, kompetanse og effektivitet ved utførelsen av 

skatteoppkrevers ansvarsområder. 

4. Virkningstidspunkt  

Overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet i henhold til denne avtale skjer 

snarest mulig etter at samarbeidet er vedtatt i deltagende kommuners 

kommunestyrer. 

5. Fullmakt, avgjørelsesmyndighet og oppgaver 

Vefsn kommune er ansvarlig for drift og administrasjon av samarbeidet beskrevet i 

denne avtale. Kemneren i Helgelandsregionen skal på vegne av 

samarbeidskommunene utføre de oppgavene som den kommunale 

skatteoppkreveren er pålagt i skattebetalingsloven og i forskrifter, instrukser og 

retningslinjer fastsatt med hjemmel i lov.  

Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen tilknyttet dette ansvars- og 

fagområdet til kemneren i Helgelandsregionen. Fullmakten omfatter også rett til å 

inngi politianmeldelser på vegne av samarbeidskommunen innenfor 

skatteoppkreverens ansvars- og fagområde.   

Kemneren i Helgelandsregionen gis også fullmakt til å representere, opptre og 

underskrive på samarbeidskommunens vegne, der kemneren utøver statens 



partsstilling i saker og rettsmøter om innkreving, tvangsfullbyrdelse, midlertidig 

sikring, konkurs, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, forliksklager og erstatning.  

6. Rapportering 

Kemneren i Helgelandsregionen rapporterer total skatteinngang månedlig til hver 

samarbeidende kommune. Kemneren rapporterer for øvrig til styret. 

Årsrapport, årsregnskap og virksomhetsplan avleveres i henhold til retningslinjer og 

instruks gitt av Skattedirektoratet.  

7. Dialog 

Kemneren skal holde styret underrettet om alle vesentlige hendelser og vedtak. 

8. Økonomi 

Kemneren skal årlig forelegge budsjettforslag til styret. Styret vedtar budsjett for 

kemnerkontoret.  

Samarbeidskommunene betaler et rammetilskudd for finansiering av 

skatteoppkreverfunksjonen. Vederlaget består av en variabel pris som reguleres ut 

fra antall innbyggere i samarbeidskommunen. 

Den variable prisen vil beregnes ut fra kemnerkontorets driftsbudsjett knyttet til 

skatteoppkrevers oppgaver. 

Ved avtalens oppstart gjelder følgende pris: kr 156 pr. innbygger. Fondsmidler pr. 

dato for inntreden av ny samarbeidskommune tilhører de opprinnelige 

samarbeidskommunene. 

Innskuddet foretas en gang pr. år basert på inneværende års budsjett. Samtidig med 

fakturering for inneværende år, utarbeides avregningsoppgave basert på faktisk 

regnskap foregående år.  

 

9 Retningslinjer og regelverk for ansatte  

Arbeidsgiveransvaret for ansatte ligger hos styret. 
 
Ansatte følger Vefsn kommunes retningslinjer og regelverk, med mindre annet blir 
bestemt av styret. Ansatte har samme rettigheter og plikter som ansatte i Vefsn 
kommune.  
 
Generelle personalspørsmål som omplassering, attføring og nedbemanning skal 
søkes løst hos Vefsn kommune. Øvrige personalspørsmål styrebehandles.  
 

10. Oppsigelse 



Den enkelte deltaker kan med skriftlig varsel si opp avtalen. 

Oppsigelsesfristen er 1 år, og fristen regnes fra 1.januar året etter at oppsigelse er 

varslet. 

11. Tvist 

Dersom det oppstår tvist i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved 

forhandlinger før den eventuelt bringes inn for den ordinære domstolen. Verneting er 

Alstahaug tingrett. 

 

 

  

Vefsn kommune       Vevelstad kommune 

 

 

Nesna kommune       Lurøy kommune 

 

 

Træna kommune 

 

 

 


