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o vind.hauken batsf ord.kommune.no

01.02.2012

Avd/Sek/Saksb Deres ref
ADM/STAB/OEH

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 har Båtsfj ord kommune startet opp arbeidet med
kommunal planstrategi.

Vedlagt følger kommunestyrets vedtak om oppstart. Det har to deler:

1. Tidsplan for arbeidet

2. En prinsippiell avgjørelse om at arbeidet med planstrategien ikke skal slås sammen
med arbeidet med kommuneplanen.

Med statlig myndighet forstår Båtsfj ord kommune i denne sammenhengen F lkesmannen i
Finnmark. Dette brevet sendes kun til postmottaket der. Båtsfj ord kommune forutsetter at det
sentrale postmottaket hos Fylkesmannen selv videredistribuerer dette brevet til egne relevante
underliggende etater.

Med regional myndighet forstår Båtsfjord kommune i denne sammenhengen Finnmark
Ikeskommune. Dette brevet sendes til postmottaket der. Båtsfjord kommune forutsetter at

det sentrale postmottaket hos fylkeskommunen selv videredistribuerer dette brevet til egne
relevante underliggende etater

Med nabokommuner forstår Båtsfj ord kommune i denne sammenhengen de øvrige  
kommunen i Øst-Finnmark re ionråd.

Statlige myndigheter, regionale myndigheter og nabokommunene inviteres med dette til å
komme med synspunkter. Disse kan sendes til:

Postboks 610, 9991 Båtsfjord — Telefon 78 98 53 00 — Telefax 78 98 53 10
E-post: postmottak@batsfjord.kommune.no



I henhold til vedlagte tidsplan for arbeidet vil det innen 20.03.2012 foreligge et fors ag til
vedtak som kunngjøres i minst 30 dager. Dere som mottar dette brevet vil også mo dette
forslaget til vedtak innen 01.04.2012.

Med vennlig hilsen
Båtsfiord kommune

Øyvind Hauken
Rådmann

Postboks 610, 9991 Båtsfiord — Telefon 78 98 53 00 — Telefax 78 98 53 10
E-post: postmottak@batsflord.kommune.no



Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 12/43

Kommunestyret
26.01.2012
9/12

Tittel:

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll

SAKSPROTOKOLL  -  PLANSTRATEGI FOR 2012 - 2015

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende tidsplan for utarbeidelse av planstrategi for Båtsfjord
kommune for perioden 2012 — 2015:

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi skal foregå for seg selv. Det skal ikke
slås sammen med og skal ikke være en del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.
Prioriteringer innenfor det videre arbeidet med kommuneplanen tas det stilling til i selve
planstrategien.

Postadresse:
Postboks 610
9991 BÅTSFJORD

Besøksadresse:
Hindberggata 18 Telefon: 78985301
BÅTSFJORD Telefaks: 78985310



LEBESBY KOMMUNE
SERVICE- OG RADMANNSKONTORET

Til Adressater iflg. adresseliste

Deres ref Vår ref Arkivkode Vår dato
11/370-17 140 28.02.2012

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012  -  LEBESBY KOMMUNE

t\AOTTATT

-5 MAR 2012

Lebesby kommune har i henhold til Plan-og bygningsloven § 10-1 i gangsatt arbeidet med
kommunal planstratgi, hvor vi konkret jobber med:

• Beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø
• Retningslinjer for langsiktig arealbruk
• Retningslinjer for samfunnsutvikling/planlegging
• Vurdering av sektorenes planbehov
• Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel

Kommunen tar sikte på å ha et utkast til planstratgi klar i april uke 16. Endelig behandling i
Kommunestyre vil skje i 14.juni2012.

Kommunen skal etter PBL § 10-1 andre ledd innhente synspunkter fra nabokommuner,
statlige og regionale myndigheter. Eventuelle synspunkter/uttalelse sendes Lebesby
kommune innen  2.  april 2012 til ostmottak lebesb .kommune.no
eller Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

/7,
sd,

r oth Fallsen
ommuneplan gger-samfunnsdelen

Vedlegg: Adresseliste

Kopi: Harald Larssen -rådmann, Stine Akselsen- ordfører, Birger Wallenius-arealplanlegger

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon : 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD 9790 KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

www.lebesby.kommune.no org.nr.: 940 400 392
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Adresseliste:

2

Fylkesmannen i  Finnmark Miljøvernavd. Statens hus 9815 VADSØ

Finnmark fylkeskommune Areal- og kulturvrnavdelinga Henry Karlsens plass 1 9815 VADSØ

Miljø- og 9840
Sametinget kulturvernavdelinga VARANGERBOTN

Tromsø Museum- Universitetsmuseet Seksjon for kulturvitenskap 9037 TROMSØ

Reindriftsforvaltningen Øst  -  Finnmark Postboks 174 9735 KARASJOK

Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 8002 BODØ

Kystverket Troms og Finnmark Serviceboks 2 6025 ÅLESUND

Forsvarsbygg Postboks 309 9483 HARSTAD

Bergversenet Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 7441 TRONDHEIM

Fiskeridirektoratet Region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN

Mattilsynet Troms og Finnmark Postboks 383 2381 BRUMMUNDDAL

Postboks 5091
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Majorstua 0301 OSLO



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI

Kommunene i Finnmark v/ rådmannen

Deres ref Deres dato

Saksbehandler/direkte telefon: Ronny Schjelderup - 78 95 05 44

Forventninger til kommunene

Vår ref
Sak 2012/110
Ark

Vår dato
11.01.2012

Forventninger til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene i 2012

Fylkesmannen ønsker å informere kommunene om hva som forventes av aktiviteter på
samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i 2012 samt en oversikt over hvilke kommuner
Fylkesmannen ønsker å gjennomføre øvelser og tilsyn med.

Overordnede målsettinger for Fylkesmannen overfor kommunene:

• At kommunene følger opp Lov om kommunal beredskapsplikt med tilhørende
forskrift.

• Gjennom informasjon og veiledning å bidra til økt fokus på utarbeidelse, bruk og
rullering av ROS-analyser i kommunene.

• At kommunene ivaretar kravene til samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven
• Informere og veilede kommunene slik at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige

hensyn ivaretas i all kommunal planlegging
• Veilede og foreta en systematisk gjennomgang og vurdering av samfunnssikkerhets-

og beredskapsarbeidet i kommunene.
• Bidra til kommunene opprettholder og videreutvikler kunnskap og bruk av DSB-CIM
•  Øve  kommunens kriseledelse i strategisk krisehåndtering. Tema for årets øvelser vil

være kraftforsyning/ekom og atomberedskap.
• Bidra til å styrke kommunenes krisehåndteringsevne
• Følge opp kommunene sitt arbeid innen atomberedskap
• I etterkant av større kriser bidra til at det blir gjennomført evalueringer i kommunene.
•  Ha  beredskapsmessig kontakt med kommunene
• Bidra til at kommunene så langt mulig får oppdatert og relevant informasjon og

dokumentasjon som har betydning for samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen

• At kommunene innretter og følger opp arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap
i tråd med kravene i Lov om kommunal beredskapsplikt med tilhørende forskrift.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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• At kommunene har oppdaterte atomberedskapsplaner og at disse i størst mulig grad
integreres i det øvrige kommunale beredskapsplanverk.

• At kommunene utarbeider/rullerer og følger opp identifiserte tiltak i den overordnede
ROS- analysen i tråd med Lov om kommunal beredskapsplikt og Forskrift om
kommunal beredskapsplikt § 2 og 3.

• Utarbeide og følge opp ROS-analyser på alle nivå slik at samfunnssikkerhets- og
beredskapsrnessige hensyn biir ivaretatt i aii kommunai pianiegging, herunder
klimaendringer.

• At kravene til samfunnssikkerhet i Plan- og bygningsloven blir fulgt opp i kommunale
planer.

• I gjensidig samarbeid med nettselskapene etablerer og videreutvikler samarbeidet om
en best mulig kraftberedskap i kommunene, jf. vårt brev av 28.02.2011

• Følger opp forbedringspunkter fra siste gjennomførte tilsyn i henhold til gitte frister og
rapportere dette til Fylkesmannen.

• Følger opp forbedringspunkter fra siste gjennomførte øvelse med Fylkesmannen og
øvelser med andre aktører.

• At ROS-analyser, beredskapsplaner og annen dokumentasjon av beredskapsmessig
art fortløpende sendes Fylkesmannen etter hvert som disse rulleres eller utarbeides.

• At kommunene på eget initiativ tar kontakt med Fylkesmannen dersom det er
ønskelig med råd eller veiledning innen samfunnssikkerhets — og beredskapsområdet

• At kommunene informerer og rapporterer til Fylkesmannen ved uønskede hendelser

Fylkesmannens aktivitetsplan med kommunene

• Opplæring i krisestøtteverktøyet DSB-CIM i de gjenstående kommuner som har bedt
om å få dette,

• Gjennomføre seminar for kommunene innen radon og elektromagnetiske stråling
(EMS). Dette forutsetter finansiering fra Statens Strålevern. Vi vil komme med
nærmere informasjon om dette.

• Gjennomføre møte med rådmennene og beredskapskontaktene i kommunene i løpet
av høsten 2012. Tema vil blant annet være dialog og erfaringsutveksling etter øvelser
og tilsyn 2012. Kommunene vil få nærmere invitasjon til slikt møte senere.

• Gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i følgende
kommuner:

o Vadsø, tirsdag 31.januar 2012 (dato fastsatt)
o Tana, torsdag 16.februar 2012 (dato fastsatt)
o Båtsfjord, tirsdag 28.februar 2012 (dato fastsatt)
o Vardø, onsdag 22.februar 2012 (dato fastsatt)
o Alta, torsdag 26.april 2012 (tentativ dato)
o Kautokeino, onsdag 23.mai 2012 (tentativ dato)

• Gjennomføre beredskapsøvelser i følgende kommuner:
o Nesseby, 21.mars 2012 (tentativ dato) — kraftforsyning/ekom
o Loppa, tirsdag 25.april 2012 (tentativ dato) — kraftforsyning/ekom
o Karasjok, tirsdag 24.mai 2012 (tentativ dato) — atomberedskap
o Porsanger, onsdag 19.september 2012 (tentativ dato) — kraftforsyning/ekom
o Lebesby, torsdag 30.september 2012 (tentativ dato) — kraftforsyning/ekom

Målgruppen for tilsyn og øvelser er kommunens kriseledelse og fagansvarlige der disse ikke
er en del av kommunens kriseledelse.



Fylkesmannen vil i forbindelse med øvelsene invitere relevante samarbeidsaktører som
observatører. Kommunene må gjerne invitere observatører fra egen organisasjon som de
mener bør være tilstede.

Dersom tentative datoer for tilsyn og øvelser ikke passer, bes kommunene innen  20.februar
2012  å ta kontakt med Elin G.Larne, tlf. 78950322, e-post: fmfie la f lkesmannen.no for å
avtale ny dato.

Kommuner hvor det skal gjennomføres tilsyn eller øvelser vil bli kontaktet særskilt.

Med hir

unhar nnøy

Rbrii)y-:Schje
fylkesberedskapssjef
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4å 
Skatteetaten

Kommunestyret i Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Kontrollrapport 2011 vedrørende

Saksbehandler

Solveig Øvervatn

Telefon
48018045

MOTTAT-71

7 2 FEB 2012

Deres dato

skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune

Deres referanse

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Vår referanse
2011/178546

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av
"Instruks for skatteoppkrevere",  fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Vår dato

20. februar 2012

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksj onen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er  "Instruks for
skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne"  av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
• Intern kontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører
oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 77 68 97 78



2, Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 30. juni 2011 for skatteoppkreverkontoret i Tana
kommune.

Resultatene viser følgende:

2.2 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen per 31. desember 2011 viser følgende:
Antall Krav antall Antall utførte Utført
arbeidsgivere: kontroller*: kontroller kontroll i

2011: 2011 (i %):
194 10 2 1,0

* 5 % av antall arbeidsgivere i kommunen

2.3  Bemanning

Antall årsverk (fra skatteoppkreverens årsrapporter de tre siste årene):
Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010

1,2 1,5
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Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt av
innbetalt i av sum krav av sum sum krav
MNOK: krav (i  %): (i %): krav  (i  %)  (i %)

forri e år: re ionen:

Sammenliknet med forrige år viser resultatene for restskatt person 2009 ei positiv utvikling. Samlet
vurderes resultatet som godt, selv om skatteartene forskuddsskatt person og forskuddstrekk ligger
litt under fastsatte resultatkrav.

Utført
kontroll i
2010 (i  %

3,6

Utført
kontroll i
2009 (i %):

2,6

Utført kontroll
2011 regionen

%):
3,8

Skatteoppkreverkontoret har hatt et faglig kontrollsamarbeid med Vardø, Vadsø og Sør-Varanger i
2011.

Antall årsverk 2009
1,5



3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2011 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området
skatteregnskap. Siste stedlige kontroll ble avholdt 15. mars 2011.

Skattekontoret har i 2011 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

Regnskapet for Tana kommune viser per 31. desember 2011 en skatte- og avgiftsinngangi til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 161 428 115 og
utestående restanser2 på kr 7 883 491 herav berostilte krav på kr 0. Skatteregnskapet er avgitt av
kommunens skatteoppkrever 19. januar 2012.

4. Resultat av utført kontroll

Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende:

•  Intern kontroll
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Skattekontorets kontrollhandlinger har avdekket følgende svakheter i skatteoppkrevers overordnede
interne kontroll, hvor gjeldende regelverk ikke er overholdt:

• Manglende funksjonsdeling for utbetalinger, jf skatteoppkreverinstruksens § 3-4.

•  Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, fmner skattekontoret at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

•  Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav



Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utforelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer,
men utføres ikke i tilstrekkelig omfang da det bare er utført 1 % kontroller mot et krav på 5 %.

5. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2011 gitt pålegg og anbefalinger som er
meddelt skatteoppkrever i brev av 29. mars 2011 og 10. og 12. januar 2012.

Vennlig hilsen

Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektor Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
• Kontrollutvalget i Tana kommune
• Skatteoppkreveren i Tana kommune
• Riksrevisjonen
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Marita Ryeng


