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Vel møtt!
Paul Dahlø /s/
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Herbjørg Valvåg
daglig leder
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

31/14
61/14

Dato
23.06.14
15.12.14

UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR BYREGIONER
”Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd”
ORIENTERINGSSAK
Saka ble behandla i regionrådet 23.06.14, like før Lenvik kommune fremma søknad om å få delta i
programmet. Lenvik kommune ble tatt inn Ragnvald Storvoll, Dyrøyseminarsenteret, er nå i gang
med prosjektlederoppgavene.
Styringsgruppa, der regionrådets leder og nestleder er medlemmer, har hatt ett møte.
Så langt har det vært holdt to arbeids-/prosjektgruppemøter, der daglig leder deltar sammen med
representanter fra de åtte kommunene.

Regionrådets vedtak 23.06.14:
1. Midt-Troms regionråd støtter Lenvik kommunes deltakelse i byregionprogrammet, jfr vedtak i
Lenvik formannskap.
2. Midt-Troms regionråd tilrår at ordfører i Lenvik, regionrådets leder og regionrådets nestleder
utgjør styringsgruppa i prosjektet.
3. Det forutsettes at regionrådet holdes orientert om prosjektets framdrift.

Prosjektledelsen gir orientering i møtet.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet
Regionrådet

36/14
40/14
55/14
62/14

Dato
27.08.14
15.09.14
27.10.14
15.12.14

Midt-Tromspakken - Strategisk utredning Midt-Troms
Videre oppfølging

Vedlegg:

Notat fra kontaktmøte mellom Profilgruppa og Midt-Troms regionråd 24.11.14

Sak om Midt-Tromspakken følges opp i hvert regionrådsmøte.

Regionrådets vedtak 27.10.14:
1. Midt-Troms regionråd er svært glad for at Troms fylkeskommune og Statens vegvesen
tilkjennegir positiv respons på engasjementet fra vår region.
2. Regionrådet vil i samarbeid med fylkeskommunen og Statens vegvesen følge opp den
strategiske utredninga med fortsatt fokus på konklusjonene i rapporten.
3. Regionrådet viser til henvendelsen fra Profilgruppa om deres mulige innsats i videre
utredningsarbeid. Det vil snarest bli invitert til et møte om saka.

24.11.14 var det kontaktmøte mellom Profilgruppa og regionrådet, se vedlagte notat.

Saka legges fram til drøfting for videre oppfølging.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Midt-Troms regionråd

67/14
63/14

Dato
24.11.14
15.12.14

ARBEIDET MED KOMMUNEREFORMEN – status i kommunene

Denne saka tas nå opp i hvert møte, til gjensidig utveksling av informasjon og drøfting.
Regionrådet og AR har i de siste møtene gjort disse vedtakene i saka:

Regionrådets vedtak 15.09.14:
1. Utredningsansvaret for å komme videre i prosessen med kommunereform ligger hos den enkelte
kommune.
2. Regionrådets utgangspunkt er at rådet har ansvar for å bistå til å koordinere arbeidet for
regionens kommuner, inkludert mulige samarbeidskommuner mot sør.
3. Utgangspunktet til Midt-Troms regionråd er at hele regionen skal utredes som ett av
alternativene, og ber kommunene om å ta stilling til dette.
Punkt 3 ble vedtatt mot 1 st.

AR’s vedtak 8.10.14:
AR avventer kommunestyrenes behandling, jfr RR-vedtak av 15.09. pkt 3. AR er innstilt på å
samarbeide om aktuelle utredningsoppgaver.

Regionrådets vedtak 27.10.14:
Regionrådet avventer behandling i kommunestyrene og slutter seg for øvrig til AR’s vedtak.

AR’s vedtak 24.11.14:
De enkelte rådmennene gjør vurderinger fram til neste møte med hensyn til hva kommunene kan
utrede for seg selv og hva man kan samarbeide om i utredningsarbeidet.
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Regionrådets leder deltok 26.11. i et fellesmøte for styrings- og ressursgruppa for arbeidet som går i
Fylkesmannens regi vedrørende kommunereformen.
Referat og presentasjoner fra dette møtet finnes her:
http://www.fylkesmannen.no/Troms/Kommunal-styring/Kommunereformen/Mote-istyringsgruppen-26112014/
Regionrådets leder vil orientere nærmere.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Dato

Administrativt råd
(utsatt, behandlet i møte 08.10.14)
Regionrådet

38/14

04.06.14

64/14

15.12.14

KRIMINALITETSFOREBYGGENDE TILTAK

Det vises til kontaktmøter mellom politiet og kommunene, der politiet har bedt kommunene om å
være spesielt oppmerksom på handtering av det som kan kalles gjengorganisering og rekruttering til
miljø som synes å komme på kant med loven.
Det er klokt om kommunene opptrer likt ved å ha et harmonisert regelverk vedrørende utleie av
lokaler, skjenkerettsystem o.s.v.
AR har diskutert disse spørsmålene og vurdert mulig tilrettelegging og tiltak før regionrådet nå
behandler saka.

AR’s vedtak:
1. Personalnettverket oppfordres til å diskutere og utvikle felles tiltak vedrørende den delen av saka
som går på ansettelser.
2. AR-leder presenterer saka for regionrådet i neste møte 27.10.14.

Saka er oversendt til personalnettverket. P.g.a. stram møteplan for regionrådet 27.10.14 ble saka
utsatt til dette møtet i regionrådet.
AR-leder Alf Rørbakk vil innlede.

Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

65/14

Dato
15.12.14

SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVING,
KONTORSTRUKTUR I SKATTEETATEN OG ARBEIDSGIVERKONTROLL

Vedlegg:

Brev av 16.10.14 fra leder av NTL skatt nord
Brev av 17.11.14 fra Skatteetaten til alle ordførerne i Norges kommuner
Pressemelding av 24.11.14 fra Finansdepartementet om overlevert rapport fra
Skattedirektoratet: ”Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten”

Link:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/fin/Aktuelt/nyheiter/2014/Rapport-omoverforing-av-skatteoppkrevingen-til-Skatteetaten---.html?id=775446

Rapporten har i seg bl.a. disse forslagene av mer omfattende karakter og antatte konsekvenser:


Skatteoppkrevinga overføres fra kommunene til Skatteetaten



Oppgavene med arbeidsgiverkontroll flyttes fra kommunene til Skatteetaten. I tillegg
argumenteres det med spisset innsats ved at den rettes mot arbeidsgivere med innberettede
ytelser på over kr 500 000.



Det ligger i kortene at skattekontor vil bli nedlagt; funksjonene sentraliseres. Med aktualitet for
Midt-Troms, så står regionen i fare for å miste kontorene på Bardufoss og Finnsnes. I Troms kan
det følgelig ligge an til to skattekontor: I Harstad og i Tromsø. Ei egen utredning om
kontorstruktur skal overleveres Finansdepartementet 1. mai 2015. Se for øvrig brev fra
Skatteetaten til ordførerne av 17.11.14, samt oppdragsbrev om endringer av kontorstruktur av
23.06.14 fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet.
Nyttig link: http://www.regjeringen.no/pages/38741450/oppdragsbrev_kontorstruktur.pdf

Høringsfristen på den fremlagte rapporten er 2. mars 2015.
Kontorstrukturen skal utredes av Skattedirektoratet med framleggsfrist 1.05.15. I Finansdepartementets oppdragsbrev vedrørende dette antas det at strukturendringene skal
gjennomføres fra 1.01.2016. Det formodes at det vil bli en påfølgende høring vedrørende
rapporten om kontorstruktur.
Regionrådet bør vurdere om de to utredningsarbeidene representerer atskilte prosesser. Den
foreliggende rapporten bygger opp til konklusjoner om sentralisering av kontorstrukturen i
Skatteetaten.
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Det foreliggende utredningsarbeidet har foregått som en etatsintern prosess. Dette synes også
å være modellen for den bestilte strukturutredninga.
Saka legges fram til diskusjon i dette møtet. Endelig høringsuttalelse kan vedtas i RR-møte
9.02.15.

Innstilling til vedtak:
På bakgrunn av diskusjonen i saka utformes det til regionrådets møte 9.02.15 et forslag til
høringsuttalelse angående ”Rapport om overføringen av skatteoppkrevingen til skatteetaten.”

Regionrådets vedtak:
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Til ordførere i kommuner med et skattekontor
Mitt navn er Silje-Charina Skog. Jeg er regiontillitsvalgt og leder for den største
fagforeninga i Skatt nord, NTL Skatt.
Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og
avgiftsforvaltning, har regjeringen besluttet at kontorstrukturen i Skatteetaten skal
vurderes med sikte på å redusere antallet kontorer.
Det er varslet om at antall skattekontor skal reduseres med om lag halvparten.
Årsaken til at du som ordfører får dette brevet, er at det i dag er et skattekontor i din
kommune. Nedleggelse av skattekontor vil bety tap av statlige arbeidsplasser, og det vil
også bety at brukere som er avhengige av å møte opp på et skattekontor for å få hjelp, vil
miste dette tilbudet. NTL Skatt ønsker en reell offentlig diskusjon om hvor Skatteetaten
skal være representert.
NTL ønsker å utfordre ordførerne i kommuner hvor det er nedleggingstruede
skattekontor. Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om en rapport med
forslag til ny kontorstruktur som skal oversendes innen 1. mai 2015. Vårt ønske er at
nettopp din kommune behandler saken politisk, og at dere tar til orde for å fremme
deres mening i saken.
NTL Skatt er ikke imot at kontorstrukturen i Skatteetaten blir vurdert på nytt, men vi ser
at skatteetaten over lengre tid har drevet en systematisk nedbemanning av skattekontor
utenfor sentrale strøk. Skatteetaten har i dag rundt 100 skattekontor på landsbasis, 23
av disse ligger i nord.
Skatteetaten gjennomgikk en stor omorganisering i 2008. Etter denne tid har blant annet økt
spesialisering og innretningen på oppgaveløsningen gjort etaten mer stedsuavhengig. Derfor mener
vi det er en god løsning å bygge sterke fagmiljøer også utenfor de store byene.

En statlig etat med over 6000 ansatte har et samfunnsansvar for å bidra til å
opprettholde sysselsetting og bosetting i distriktene. NTL Skatt mener det er viktig å ha
statlige kompetansearbeidsplasser over hele landet.
Vi ser ikke denne saken som en partipolitisk sak, men en distriktspolitisk sak.

Tør du ha en mening?
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Dersom dere ønsker kontakt er jeg tilgjengelig på telefon 938 13 008 eller via e-post;
silje.skog@skatteetaten.no
Med vennlig hilsen
Silje-Charina Skog
Leder NTL Skatt nord
Oversikt over skattekontor i skatt nord:
ANDENES
BODØ
BRØNNØYSUND
FAUSKE
LEKNES
MELØY
MO
MOSJØEN
NARVIK
SANDNESSJØEN
SORTLAND
SVOLVÆR
BARDUFOSS
FINNSNES
HARSTAD
STORSLETT
TROMSØ
ALTA
BÅTSFJORD
HAMMERFEST
KIRKENES
LAKSELV
VADSØ
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Nyhet, 24.11.2014

Rapport om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Skattedirektoratet har i dag oversendt en rapport til Finansdepartementet med forslag til
hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres i Skatteetaten. Rapporten viser at Skatteetaten
kan utføre skatteoppkrevingen med 526 årsverk færre enn kommunene benytter i dag,
samtidig som rettsikkerhet og effektiviteten i innkrevingen blir bedre og det bygges gode
regionale kompetansemiljøer.
Rapporten viser at dagens organisering av skatteoppkrevingen ikke er hensiktsmessig. Skatteetaten har
det faglige ansvaret og fastsetter skatten, men har ikke det administrative ansvaret. Det er i dag 288
kommunale skatteoppkreverkontor som på vegne av staten krever inn det Skatteetaten har fastsatt.
Mange av disse kontorene er svært små - 60 prosent benytter to eller færre årsverk på oppgaven.
- Skatteoppkreving er et fagområde som kjennetegnes av stram regulering, liten grad av skjønn, og
sterkt behov for rettssikkerhet og likhet på tvers av kommunene. Denne endringen vil skape større og
bedre fagmiljøer, gi styrket innsats mot svart økonomi og økt likebehandling og rettssikkerhet. Å samle
ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene
til fellesskapet, sier finansminister Siv Jensen.
Utredningen er en del av reformen som Regjeringen har satt i gang i skatte- og avgiftsforvaltningen.
Målet er en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Det pågår samtidig et arbeid for å flytte
ansvaret for særavgifter (inkl. dokumentavgiften) og merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten.1.
januar 2015 vil også Statens innkrevingssentral være en del av Skatteetaten. Med disse grepene vil
fastsetting og innkreving av skatter og avgifter få en naturlig samling i Skatteetaten.
Skattedirektoratet har i forslaget opprettholdt en god regional fordeling av arbeidsplassene. Det skal
bygges attraktive og gode kompetansearbeidsplasser mange steder i landet, og det blir kontorer i alle
fylker. Samtidig ivaretas effektivitet, skattefaglige hensyn og publikums behov.
- Da vi lanserte reformen anslo vi en innsparing på 4-500 årsverk. Utredningen viser at innsparingen er
enda større, og at flyttingen vil gi oss en innsparing på 370 millioner kroner – hvert eneste år fremover.
Samtidig finner vi rom til å styrke kontrollen og arbeidet mot svart økonomi og
arbeidsmarkedskriminalitet, sier finansminister Siv Jensen. Det skal sørges for god ivaretagelse og god
involvering av ansatte som er berørt av reformen.
Norge har et felles IT-system for innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift, og det ligger derfor godt til
rette for en overføring av skatteoppkrevingen til staten. I Danmark har tilsvarende overføring ført til
dårligere resultater, men de hadde ikke et felles IT-system. Samtidig ble skatteetatens tid til innkreving
betydelig redusert som følge av kortere foreldelsesfrist for skattekrav. I tillegg tok skatteetaten i
Danmark også over innkrevingen av alle kommunale krav, noe det ikke er noen planer om å gjøre i
Norge. Det er derfor ingen grunn til å tro at noe tilsvarende vil skje i Norge.
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Skatteoppkreverne har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og avgifter,
samt kommunal inkasso. Disse oppgavene skal fortsatt være kommunale, og skal ikke flyttes.
Skattedirektoratet foreslår at kommunene fortsatt skal ha særnamskompetanse for disse kravene.
Finansdepartementet vil sende saken på offentlig høring innen utgangen av 2014.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

66/14

Dato
15.12.14

VERDISKAPING I FORSVARSSEKTOREN – rapport fra Forsvarsdepartementet
Vedlegg: Notat fra ordfører Arne Nysted, Bardu

I sak 57/14 PLAN FOR INNHOLD I REGIONRÅDETS DESEMBERMØTE var det enighet om et forslag fra
Arne Nysted om å sette sak om verdiskaping i forsvarssektoren på dagsorden.
Det vises til vedlagte notat og til omtalte rapport Fylkesvis analyse av effekter av virksomheter i
forsvarssektoren. Sistnevnte følger innkallinga som eget vedlegg.

Regionrådets vedtak:
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Notat vedrørende verdiskaping i forsvarssektoren.
Forsvarsdepartementet gav i juli 2014 ut en rapport med tittelen: Fylkesvis analyse av
effekter av virksomheter i forsvarssektoren.
Rapporten måler nasjonal verdiskaping for perioden 2010-2013, gjennom direkte effekter av
omsetning som følge av kjøp av vare - og tjenestekonsum, ansatte, Forsvarets eiendom, bygg
og anlegg (EBA), samt indirekte effekt av gjenkjøp for sivile bedrifter.
Direkte verdiskaping i 2013 er i denne rapporten estimert til om lag 28,6 mrd kroner totalt.
For 2013 utgjør verdien av lønnskostnadene knyttet til ansatte i forsvarssektoren og verdien
av kjøp av varer og tjenester de største kildene til økonomisk verdiskaping.Hovedfunn i
rapporten:
Kjøp av varer og tjenester:
-

Oslo og Akershus
Troms
Hedmark
Hordaland

6 179 mill
415 mill
66 mill
513 mill

Personellutgifter:
-

Oslo og Akershus
Troms
Hedmark
Hordaland

2 466 mill
1 465 mill
1 038 mill
1 619 mill

EBA drift:
-

Oslo og Akershus
Troms
Hedmark
Hordaland

452 mill
374 mill
198 mill
171 mill

EBA investering:
-

Oslo og Akershus
Troms
Hedmark
Hordaland

503 mill
330 mill
126 mill
83 mill

Rapporten viser med all tydelighet at storinnkjøp og sentrale fremforhandlede
rammeavtaler fører til at effekten av verdiskapinga i forsvarssektoren havner i sentrale
områder av landet.
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

67/14

Dato
15.12.14

LØNN DAGLIG LEDER
Regionrådets leder og AR-leder har hatt medarbeidersamtale med daglig leder.
Det er gjennomført lønnsforhandling med hennes organisasjon Fagforbundet.
Regionrådslederen orienterer og legger fram forslag til vedtak.
Regionrådets vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

68/14

Dato
15.12.14

ORIENTERING FRA MIDT-TROMS FRILUFTSRÅD

Daglig leder i Midt-Troms friluftsråd (MTF), Tove Amundsen Fuglem, om friluftsaktiviteter i 2014.
Hun har bedt om inntil 30 min for å orientere om disse punktene.

1. Kort om status i MTF
2. Dele ut premier ifm. Telltur.no (trimtilbudene)
3. Friluftslivets år 2015
Tove inviteres til lunsj kl. 12.00. Orienteringa tas når møtet starter igjen etter lunsjen,

RR’s vedtak:
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MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

69/14

Dato
15.12.14

PLAN FOR INNHOLD I RR-MØTENE 2015

Vedlegg:

Skisse til innholdsplan
Møteplan 2015

Systemet med å ha innholdsplaner for møtene i AR og regionrådet ble innført fra og med 2014, og
det har fungert godt.
Samtidig ble det etablert ei ordning med fellesmøter mellom regionrådets leder, AR-leder og daglig
leder. Disse møtene skal bidra til samordning, sortering og prioritering av saker.
Planene for AR og RR har noen opplagte tangeringspunkter. De rulleres fortløpende ved at de legges
fram i hvert møte.
På forberedelses-/fellesmøtet 19.01.15 vil det skje en gjennomgang av innholdsplanene, spesielt
vedrørende de sakene som angår begge rådene.
--Regionrådet inviteres til å komme med innspill til møtene i det nye arbeidsåret.

Innstilling til vedtak:
Planen for innhold i RR-møtene justeres med de innspill som kom fram i møtet. Den bearbeides
fortløpende og legges fram i hvert RR-møte.

Regionrådets vedtak:
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Møtedato og sted

Saker

09.02.

Arbeidsmiljøet for og rundt rådmennene (Oppfølging av
tema som AR har 12.01.)

23.03. - Lenvik

Årsmelding og regnskap – interkommunale enheter

Kommentarer

Forskningsdagene i Midt-Troms 2015. Temaet er MAT.
Siste MTT-møte; jfr
nye vedtekter

27.04. MTT - Dyrøy

22.06. - Bardu

Signaler til budsjettarbeid 2016– interkommunale
enheter.

28.08. - Torsken

Forslag til budsjett 2015 – interkommunale enheter

02.11. - Målselv

Nytt regionråd trer sammen og konstituerer seg.

Avslutning
nåværende RR

Vedtak budsjett 2016 – interkommunale enheter

14.11.- Sørreisa

Fortløpende o.a. saker:
Kommunestruktur
Midt-Tromspakken
Høringer
Oppfølging av prosjekter
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Møteplan 2015
Utvalg:

Jan

Febr

Mars

Midt-Tromstinget

Apr

Mai

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Nov

Des

27.

(formannskapsmedl.)
mandager
Regionrådet

9.

23.

22.

28.

2.

Avslutning

Nytt RR

nåværende

konst

(ordførere/rådmann)
mandager

14.

RR

Administrativt råd
onsdager
(rådmenn)
Forberedelsesmøter
RR-leder, AR-leder, daglig leder
(møtested: kontor KP)

Møtesteder

12. eller

11.

3.

26.

7.

25.

28.
19.

18.

15.

20.

20.

9.

01.

12.

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

08.30

Tranøy

Tranøy

Torsken

Målselv

Lenvik

Dyrøy

Bardu

Torsken
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Målselv

Sørreisa

Sørreisa

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

70/14

ÅPEN POST

RR’s vedtak:

Dato
15.12.14

