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Utvalgskriterier: Kommunenr År Hovedbokstvpe

0516 2018 K

Nivå 1 Valgt år Forrige år

Likvider 50 914 979 52 312 027

Skyldig skattekreditorene — - . -- -2 674 927. _  -- -6 351 290

Skyldig andre 22 891. 34 156

äestående margin -48 262 935. -45 994 884

Udisponert resultat -8 -8

Sum ' o 1
Arbeidsgiveravgift -99 477 039 -123 205 259

Finansskatt lønn -1 864 543 -2 191 234—

Kildeskatt mv - 100% stat —  — -571 — -3 412

Naturressursskatt -22 245 054. 0—

Personlige skatteytere F  — -454 849 491 -438 916 080

Tvangsmulkt -188  556‘—_— — fivu-336  949-

Upersonlige skatteytere — ii -35 595 500 -78 283 793

Renter — I -1 571 801 -2 338 182

mfgrdring 26 863 — -3 817

' Sum -615 765 692 -645 278 726
lFordeIt  til Folketrygden  -  arbeidsgiveravgift 99 477 039. 123 205 259

Fordelt  ti—I Folketrygden - medlemsavgift » 135 439 405  _ — 131 994 561

Fordelt til Fylkeskommunen —— 33 564 142 32 214 580

Fordelt til  Staten '— — . 205 429 338 200 626 769

Fordelt til kommunen -  163 384 159— 157 240 390

Videresending plassering mellom kommuner ii -21 528 390 -2  833'

' Sum 615 765 693 645 278 726
l- Sum totalt 1 1

"% 40; ÅL 9%
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DatO:  10.01.2019  -  13:52

U tvalgsk r " ter ier -' Kommunenummer År l  Måned Hovedbokstype

. 0516 2018 12 K

Nivå 1 Nivå 2 Valgt år Forrige år

Likvider Bank 50 914 979 52 312 027

Sum 50 914 979 52 312 027

Skyldig skattekreditorene - Int fordelt folketr arbavg -237 170 -1 656 379

Int fordelt folketr medlavg -1 152 881  ' -1 146 800

Int fordelt stat FS -1 381 692 -1 063 450

Int fordelt til fylkeskomm -254 963“ -258 960

Int fordelt til kommunen -1 218 329 -1 239 001

Int fordelt til  stat  TS mv -363 010 -738 968

Mellomregnskapskonto 1 785 779 _ 1  276 416

Oppgjørskonto RAFI' -— 147 339  h -1 524 148

__ __ _ Sum F  __ -2 674 927 -6 351 290

Skyldig andre Diverse debitorer og kreditorer 33 940 34 156

.Innbetalinger ikke inntektsført -11 049 0

Sum 22 891 34 156

Ikke fordelt til skattekreditorer Innestående margin -48 262 935 -45 994 884

Udisponert resuI-tat -8 -8

Sum i -48 262 943 _ -45 994 892
Innbetalt skatter og avgifter Arbeidsgiveravgift -99 477 039 -123 205 259

Finansskatt  lønn -1 864 543 -2 191 234

Kildeskatt mv  -  100% stat -571  — S 4—1:

Naturressursskatt -22 245 054  . 0

.;rsonlige skatteytere -454 849 491 -438 916 080

Tvangsmulkt -188 556 -— -336 949

'Upersonlige skatteytere -35 595 500 -78 283 793

Sum -614 220 754 -642 936 727

Renter —  Renteinntekter -1 699 304 -2 444 346

.Renteutgifter 127 503 106 164

_ Sum -1 571 801 -2 338 182
Innfordring Innfordringsinntekter -9 558 -39 632

Innfordringsutgifter “- —  —- 36 421 35 815

Sum ! 26 863 -3 817
Fordelt skattekreditorene Fordelt til Folketrygden -arbeidsgiveravgift 99 477 039 123 205 259

Fordelt til Folketrygden  -  medlemsavgift 135 439 405 131 994 561

Fordelt til Fylkesiommunen— —  _ —  — 33 564 142 -— —  — 32 214 580

Fordelt til Staten 205 429 338 200 626 769

Fordelt til kommunen 163 384 159 157 240 390

Videresending plassering mellom kommuner -21 528 390 -2 833

Sum 615 765 693 645 278 726

Sum Totalt 1 1
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Vedlegg til årsregnskapet for 2018

Årsreg nskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er

innbetalt  i  løpet av regnskapsåret.

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen. folketrygden og staten

(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:

-  Likvider
Likvidene  i  skatteregnskapet består av bankbeholdnlng for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.

-  Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld  i  balansen pr. 31.12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.

Dersom dette er et positivt beløp, har Skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.

Skattekreditorene  skal  innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.

' Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.

' lnnestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal

det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin.

Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

.  Udisponert resultat

Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

-  lnnbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, eventuell naturressursskatt for de kommuner

det gjelder, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt,

tvangsmulkt samt renter og gebyrer.

-  Fordelt til skattekreditorene

Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til

gjeldende fordelingstall.

-  Krav  som er  ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding l skatteregnskapssystemet.

-  Videresending plassering mellom kommuner

Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap. Eksempler er
naturressursskatt (innbetalt til kontorkommunen fra 2018, og omfordelt til de skatteregnskaper som har
rett på beløpet) og oppgjør av summarisk fellesoppgjør.



 

Kemneren i Sør—Gudbrandsdal
Gausdal  -  Lillehammer  — Nord-Fron  -  Øyer

REGNSKAPSBERETNING SKATTEREGNSKAPET 2018

Nord-Fron kommune

1.0  Generelt

Kemneren er felles skatteoppkrever for kommunen, fylke, stat og folketrygd (skattekreditorene) og

bokfører alle inn— og utbetalinger i det særskilte skatteregnskap. Det foreligger instruks for skatte-

oppkrevere fastsatt av Skattedirektoratet 8. april 2014.

1.1  Skatteoppkreverkontoret

Skatteoppkreverkontorene i Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron og Øyer er organisert i et felles kon-

tor: Kemneren i Sør-Gudbrandsdal. Kontoret er lokalisert på Tingberg i Øyer og inngår som en en-

het i Øyer kommune.

1.1.1 Ressurser

Skatteoppkreverfunksjonen har samlet benyttet 9 stillingshjemler for de fire deltakende kommuner i

2018. I tillegg kommer 3,6 stillingshjemler benyttet til innfordring av kommunale krav, samt 0,5

stilling som vedrører salg av kontrolltjenester til Sør-Fron og Ringebu. Beregnet ressursbruk på

skatteoppkreverfunksjonen for Nord-Fron kommune er 1,2 årsverk.

Ressursbruk skatt, Nord—Fron Årsverk Andel

Skatteregnskap 0,3 27%

Innfordring skatt/arbeidsgiveravgift 0,3 28%

Kontroll 0,4 39%

Administrative oppgaver 0,1 7%

Samlet 1 ,2 1  00%
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1.1.2 Or aniscrin:

Kontoret er inndelt i 3 faggrupper: Skatteregnskap, kontroll 0g innfordring. Fagleder innfordring har
også ansvar for innfordring av kommunale krav. Fagledeme utgjør et lederteam sammen med leder
av kontoret.

1.1.3 Ressurser 0 kom etanse

Jeg mener kontoret har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse i alle faggruppene. Kontorets
medarbeidere innehar høy realkompetanse. Ved nyansettelser vektlegger vi formell kompetanse. Vi

benytter oss også av opplæringstilbud som gir formell kompetanse til de ansatte  i  tillegg til de ordi-
nære kurstilbud og faglige samlinger.

Kontoret har utarbeidet en kompetanse- og ansvarsfordelingsoversikt, som vedlikeholdes årlig.

1.2  Intern  kontroll

Den interne kontroll anses tilfredsstillende. Rutinebeskrivelser for skatteoppkreverkontoret forelig-

ger og detaljerte rutinebeskrivelser utvikles og ajourholdes fortløpende. Kompetanse- og ansvars-
fordelingsoversikt viser oppgavefordelingen og inngår som en del av rutinebeskrivelsene.

1.3 Skatteutvalg

Skatteutvalget behandler søknader fra debitor om lemping på billighetsgrunnlag etter skattebeta-
lingsloven §15-1.

Skatt Øst er sekretariat for Skatteutvalget. Den enkelte skatteoppkrever er saksbehandler og avgir
innstilling. Skatteoppkreveren har avgjørelsesmyndighet i saker om lemping av renter og omkost-
ninger med inntil kr. 50.000,-. Skatteutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker der hovedstol utgjør
inntil kr. 200.000,-. I øvrige saker har Skatt Øst avgjørelsesmyndighet.

En sak sendt inn i 2018. Ettergitt beløp er kr. 59.880,-.

1.4  Skattekontorets kontroll  av  skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksj onen i 2018, jfr. rapport
datert 14. desember 2018.

Skatteoppkreverkontoret er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.
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2.0  Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,

behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1  Avleggelse  av  skatteregnskapet

Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for  2018  er ført, avstemt og avlagt i samsvar med

gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april  2014 §  3-3 nr. 2.

Signert årsregnskap følger rapporten.

2.2 Vurdering av  skatteinngangen

2.2.]  Total  skatte- 0  av iftsinnvanw i  revnska  såret

Totalt innbetalt og fordelt (beløp i 1000  kr) 2018 2017  Endring

Arbcidsgiveravgifi —99  477 -l23  205 -l9,3%

Finansskatt lønn —1 865 -2 191

Kildeskatt -1 -3

Naturressursskatt -22 245

Personlige skatteytere -454 849 -438 916 3,6%

Tvangsmulkt -189 -337

Upersonlige skatteytere -35  596 -78 284 -54,5%

Renter -l 572 -2 338

Innfordringsutgifier 27 -4

-615  766 -645  279  -4,6%

Fordelt til Folketrygden  -  arbeidsgiveravgifi 99 477 123 205  -19,3%

Fordelt tll Folketrygden  -  medlemsavglft 135 439 131 995 2,6%

Fordelt til Fylkeskommunen 33 564 32  215 4,2%

Fordelt til Staten 205  429 200 626 2,4%

Fordelt til kommunen 163 384 157  240 3,9%

Videresending plassering mellom kommuner -21  528 -2 833

615  766 645 279  -4,6%

Årsregnskapet viser at de totale innbetalinger er redusert med 4,6 prosent eller  29,5  mill.

Reduksj onen har direkte sammenheng med at innbetalt arbeidsgiveravgift er gått ned med hele  23,7
mill. Reduksj onen i arbeidsgiveravgift har sammenheng med at en større virksomhet ikke lenger har

Nord-Fron som kontorkommune.

Selskapsskatt (upersonlige skatteytere) viser en reduksjon på hele 54,5%. Inngangen av selskaps-

skatt kan variere betydelig fra år til år, men det må også tas hensyn til at fra og med  2018  er natur-

ressursskatten, som tidligere inngikk i selskapsskatten, trukket ut som egen skatteart i skatteregn-

skapet og fremkommer på egen linje i tabellen over.

Innbetalinger vedr. personlige skatteytere økte med  3,6%  til 454,8 mill. kr. Av dette utgi ør for-

skuddstrekk  425,3  mill, som økte med 4,4%.
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Oversikten over de fordelte beløp viser at folketrygdens medlemsavgift økte med 2,6%. Fylkes-
kommunen og kommunen hadde en vekst på henholdsvis 4,2% og 3,9%, mens staten hadde en vekst

på 2,4%.

2.2.2 Kommunens andel av skatteinn ran 'en  i  re  )nska  såret

Tabellen nedenfor viser hvordan kommunens andel av innbetalt skatt for 2017 og 2018 fordeler seg

på forskudds- og etterskuddsordningen (beløp i hele tusen):

F  ordeling Nord- Personlige Naturres- Renter/ Sum

F  ron kommune skatte tere sursskatt Geb rer

Fordeling belø 2018 144.087 18.855 442 163.384

Fordelin belø 2017 137.890 18.668 682 157.240

Endrin belø 6.197 187 -240 6.144

Kommunens andel av innbetalt skatt utgjorde i 163,4 mill. kroner i 2018, som er en økning på 6,1
mill. kr., eller 3,9%.

Resultatet er som forventet. Nord-Fron kommune budsj etterte med en skatteinntekt på nærmere 163

mill. kroner for 2018. F aktisk inntekt for kommunen viste seg å bli 0,4 mill. eller 0,24 % høyere enn

budsj ettert.

Skatteinngangen for kommunen må også ses i sammenheng med inntektsutj evningsordningen.

2.3 Margin

Av alle innbetalinger av forskuddstrekk og forskuddsskatt trekkes det en margin på mellom 8 og 12

prosent. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som fastsetter marginprosenten. Avsatt mar-
gin benyttes til å dekke opp utbetaling av tilgodebeløp etter avregning. Marginen gjøres opp pr. 31.

oktober i avregningsåret, da evt. overskytende margin fordeles. Er marginavsetningen for lav belas-

tes skattekreditorene fortløpende.

2.3.1 Mar in for inntektsåret 2017

Beskrivelse Belø

Innestående mar in for inntektsåret 2017 r. 31.10.2018 8,2 mill

For lite avsatt mar in for inntektsåret 2017 0

Vedtatt mar in for 2017 12%

Kommunens andel av overskytende margin utgi ør 2,5 mill.
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2.32Mar in for inntektsåret 2018

Beskrivelse Belø

Innestående mar in for inntektsåret 2018 r. 31.12.2018 483 mil].

Vedtatt mar in for 2018 12%

2.3.3 Kommentarer lil mar inavseminven

Kommunen benytter høyeste sats for marginavsetning, som er 12 prosent. Tabellen nedenfor viser at

resultatet av marginoppgjørene de  3  siste inntektsår har vært tilstrekkelig.

Inntektsår Samleto 'ør Kommunens andel

2017 8,2 mill 2,5 mill

2016 11,7  mill 3,6 mill

2015 10,3 mill 3,1 mill

3.0  Innfordring av  krav

3.1. Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser forfalte debetkrav)  0  berostilte krav

Nedenfor følger en oversikt over totale restanser/berostilte  krav  pr. 31.12.2018 (beløp i  tusen kr.):

Restanser pr. Herav Restanser pr. Endring

31.12.2018 berostilt 31.12.2017 restanser

Forskuddstrekk 144 0 120 24

Arbeids iverav ift 228 0 213 15

Forskuddsskatt - ersonli I6 1  677 0 1 885 -208

Restskatt  v  ersonli e 7  466 0 9 322 -1 856

Forskuddsskatt -selska er 23 0 12 11

Restskatt -selska er 249 0 227 22

Tvan smulkt 543 0 278 265

Annet renter, eb rer 0 div. krav) 1 623 0 1712 -89

Ialt 11953 0 13 771 -1818

3.1.2 Kommentarer til restansesituas'onen  0  uivikiinnen  i  restanser

De samlede restanser Viser en nedgang på 1,8 mill. eller 13,2% sammenlignet med 2017.

Nedgangen  i  restansene relaterer seg til personlige skatteytere. Øvrige restanser viser kun mindre

endringer.

Tabellen nedenfor viser at 2,5 mill. er ettergitt og avskrevet i løpet av 2018.



Antall

debitorer

Etter itt 3

Avskrevet 10

Nedsettelse ensions .inntekt 4

Totalt 17

Antall

krav

75

46
4

1 25

Tabellen nedenfor viser ettergitt og avskrevet fordelt på skatteart.

Beløp (1000 kr)

Forskuddsordningen personlige

( Forskuddsskatt o restskatt)

Etterskuddsordningen upersonlige

(Forskuddsskatt og restskatt  — selska er)

F orskuddstrekk

Arbeids iverav ift

Annet renter, eb rer  o  div. krav)

I alt

3.1.3 Restanser eldre år

2018

903

0

57

165

1392

2 517

(beløp i tusen kr.)

Inntektsår Sum restanse alle krav Herav restskatt erson

2016 907 463

2015 598 544

2014 785 685

2013 0 eldre 5 405 -

Beløp (1000 kr)

2 097

334

86

2 517

2017

1331

231

45

98

2 138

3 843

3.1.4 Kommentarer til restanser  0  restanseo føl vin  »  for eldre år

Restanser eldre år er redusert med 1 mill. og utgjør til sammen ca. 7,7 millioner ved utgangen av

2018.

Nord-Fron har et betydelig etterslep av eldre restanser hvor innfordring er forsøkt over lengre tid

uten resultat. Mange av kravene er fremkommet etter skj ønnslikninger. Det er et ufravikelig vilkår

at krav må være foreldet for å kunne avskrives. [tillegg til den alminnelige foreldelsesfrist på 3 år,

påløper det nye 10 år etter avholdt utleggsforretning. Dette innebærer at pantede krav tidligst kan

avskrives først etter 10-13 år. Tidligere var det strengere praksis med å sørge for fristavbrytende

6

tiltak, slik at vi har krav som er vesentlig eldre enn dette. Disse restansene kan ikke avskrives før de

er foreldet.

Videre er prosessen med å avskrive krav noe omstendelig, da det må lages sak på hver enkelt debi-

tor. De fleste saker må oversendes Skatt Øst for avgjørelse, da skatteoppkreveren har begrensede

fullmakter.
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Listen ovcr foreldede krav pr. 31.12.2018 er gjennomgått.

3.2 Innfordringens effektivitet

3.2.1 Vurderin  ,  av resultat r. 31.12.  i  re  nska  såret

Skatteoppkreveme rapporter spesielt på restansene pr. 31. desember gjennom styringsdialogen.

Innbetalt av sum krav Resultat Resultatkrav Regionkrav Resultat

r. 31.12.2018 Nord-Fron forri e år

Forskuddstrekk 2017) 100% 100% 99,9% 100%

Arbeids iverav ift (2017) 99,9% 100% 999% 999%

Forskuddsskatt erson (2017) 99,9% 99.3% 98,7% 99,6%

Restskatt erson (2016) 98,3% 96,5% 93,5% 97%

Det skal bemerkes at resultatkravene fastsettes individuelt for kommuncne/kemnerkontorene. Kem-

neren i Sør—Gudbrandsdal har imidlertid felles resultatkrav for deltakerkommunene. På bakgrunn av

tidligere års resultater er kravene satt høyere for  Vårt  kontor enn for gjennomsnittet  i  regionen.

Av tabellen fremgår det at Nord-Fron har nådd målkravene for 2018, unntatt for arbeidsgiveravgift

som var noe under kravet. Spesielt gledeli g er resultatene for forskuddsskatt og restskatt, som har

økt til et meget høyt nivå. Se for øvrig pkt. 3.1.2.

3.2.2 Vurderin  av  sammenhen  *  mellom innfordrin saklivitet o  I  innfordrin Jsresultal

Langtidssykefravær har medført cn noe anstrengt ressurssituasjon på innfordring i 2017 og i første

halvår 2018. Samlet sett har innfordring hatt en noe bedre ressurssituasjon i 2018 sammenlignet

med 2017. Generelt medfører dette høyere innfordringsaktivitet, spesielt i tyngre saker.

3.3 Særnamsmannskompctanse

Kontoret benytter seg av særnamsmannskompetansen og avholder utleggsforretninger selv.

Kontoret har samlet avholdt 410 utleggsforretninger i 2018.  I  tillegg var 174 utleggsforretninger

berammet, men ikke nødvendig å avholde. '1'i1svarende antall i 2017 var 255 og 168.

Antall utleggsforretninger som er avholdt vedr. skatteytere i Nord-Fron i 2018 er 62 (2017: 24).

Når utlegg berammes oppnår Vi i svært mange tilfeller å få en dialog med skyldnerne. Ved en ut-

leggsforrctning sikrer vi kravet 0g avbryter foreldelsesfristen i 10 år.

Vi ser at antall utleggsforrelninger er økt betydelig i forhold til i fjor, noe som har sammenheng med

at vi har hatt full bemanning på innfordring i 2. halvår.
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4.0  Arbeidsgiverkontroll

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen

Kontoret har kontroller for de fire samarbeidskommunene og forestår i tillegg kontrollvirksomheten

i Sør-Fron og Ringebu etter avtale med Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for de fire deltakerkommunene var til sammen 95. Kontoret har til sam-

men gjennomført 75 kontroller i 2018.  I  tillegg er 19 kontroller utført for Sør-Fron og Ringebu. To-

talt er antall kontroller betydelig høyere enn i 2017.

Det var planlagt 16 kontroller vedr. arbeidsgivere i Nord-Fron kommune i 2018. Antall avholdte ble

13, herav 11 avdekkingskontroller, l formalkontroll og 1 oppfølgingskontroll (2017: 2 avdekkings—

kontroll, 6 formalkontroller, 2 undersøkelseskontroller og 1 oppfølgingskomroll).

4.3 Resultater fra arbeidsgiverkontrollen

6 av avdekkingskontrollene avdekket manglende innrapporteringer. Dette medførte endringsforslag

på inntekt på kr. 315.000 og arbeidsgiveravgift kr. 315.000. På øvrige kontroller ble det også avdek-

ket brudd på lov- og regelverk.

4.4 Vurdering av  arbeidsgiverkontrollen

Resultatet for våre kommuner i 2018 ble 4%, som er 1% lavere enn målkravet. Resultatet i 2017 var

2,8%.

Nye kontrollører tiltrådte i mars og september 2017. Mye tid har  gått  med til intern og ekstern opp-

læring både faglig, metodisk og i systemene også i 2018. Herunder er  6  ukesverk benyttet til delta-

kelse i kurs ved Oslo kemnerkontor.

Sett i relasjon til faktisk kapasitet er vi fornøyd med et resultat på 4%.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Det har også i 2018 vært et utstrakt samarbeid med andre kontrollaktører. Kontoret har deltatt i 4

felles kontrollaksjoner. Til sammen er det medgått 12 dagsverk. Aksjonene har vært i samarbeid

med arbeidstilsynet og politiet.

Det er inngått avtale om tverrfaglig samarbeide mot arbeidsmarkedskriminalitet mellom Skatt Øst,

skatteoppkreverne i Hedmark og Oppland, Arbeidstilsynet i Indre Østland, NAV kontroll og poli-

tiet.
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4.6  Gjennomførte informasjonsliltak

Informasjon, veiledning og oppfølging av arbeidsgivere er en viktig oppgave. Vi mollar mange  hen-
vendelser fra arhcidsgivcrc, regnskapsførere ug revisorer som vi besvarer. Vidcrc informcrcr og

veileder vi ved cttcrsyn/kontroller. Informasjon blir  dessuten sendt ut til samtligc nyc arbcidsgivcrc.

   Åsm d Skjcldnes

Kemner


