
 

NORD-FRON KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

SAK NR: 13/19 

 

NORD-FRON KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2018 

 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 

 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER 

KOMMUNESTYRET 

KONTROLLUTVALGET 13/19 29.04.19 Sekretariatet v/Lisbeth Åsjord Tønseth 

 

 

SAKSDOKUMENTER 

 Kopi av Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nord-Fron 

kommune, fra Skatteetaten, Skatt øst, datert den 15.02.19. 

 Skatteregnskapet 2018 og Regnskapsberetning vedr skatteregnskapet 2018 fra 

Kemneren i Sør-Gudbrandsdal, datert den 21.01.19. 

 

 

BAKGRUNN FOR SAKEN 

Skatteoppkreveren har avgitt Nord-Fron kommunes skatteregnskap for 2018. 

Skatteoppkreverens regnskapsberetning oversendes kontrollutvalget til orientering. Det er 

ikke stilt noen formelle krav til behandling av beretningen i kommunestyret/kontrollutvalget. 

  

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen i kommunene utøves 

tilfredsstillende i henhold til regelverk. Skattekontorene skal innen den 15.2 sende en 

samlerapport over alle kontroller som er gjennomført i forhold til intern kontroll, 

skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll, til den enkelte skatteoppkrever, 

kommunestyret, og kontrollutvalget.  

 

Det er ikke stilt noen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/ 

kontrollutvalget, men Skattedirektoratet forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak 

og forbedringspunkter som framkommer av kontrollrapporten.  

 

I forbindelse med lovendring i kommuneloven i 2004 vedrørende behandling av 

skatteregnskapet avklarte daværende kontrollutvalg følgende med ordfører:   
 

”Ordføreren vil som fast rutine legge denne rapporten frem for kommunestyret. Hvis KU 

finner elementer i rapporten som utvalget vil rette særlig oppmerksomhet mot, finner han det 

naturlig at dette meddeles kommunestyret ved ordføreren. Utover dette forventer ikke 

ordfører ytterligere tiltak fra KU”. 

 

 

VURDERING 

Skattekontoret har i 2018 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området 

skatteregnskap. Det er i tillegg gjennomført kontorkontroll for områdene skatteregnskap.  

Rapport er sendt skatteoppkreveren 14. desember 2018. 
 

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på rapporten 9. januar 2019. 

 



 

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført finner de at internkontrollen, 

regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i 

samsvar med gjeldende regelverk.  

 

Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen bemerkes det at den ikke utføres i tilstrekkelig omfang, 

da det er utført 4 % kontroller mot ett krav på 5 %. 

 

Etter sekretariatets oppfatning er det ikke øvrige elementer i kontrollrapporten fra Skatteetaten 

som kontrollutvalget bør rette særlig oppmerksomhet mot.  

 

Skatteoppkreverkontoret i Nord-Fron er organisert i felles kontor med Lillehammer, Gausdal 

og Øyer: Kemneren i Sør-Gudbrandsdal. I årsrapporten går det fram at kemneren mener at 

kontoret har tilstrekkelig med ressurser og kompetanse. 

 

Nord-Fron kommunes andel av innbetalt skatt i 2018 utgjorde 163,4 mill kroner, som er en 

økning på 6,1 mill, eller 3,9 %. Resultatet er som forventet, og 0,4 mill høyere enn budsjett 

(0,24 %). 

 

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

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

2018.  

 

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

tid uten resultat.  

 

Se vedlagt Kemnerens regnskapsberetning for øvrige detaljer. 

 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med slik  

 

INNSTILLING 

 

1. Kommunestyret tar skatteoppkreverens årsrapport vedr skatteregnskapet 2018 til 

orientering. 

2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteregnskapet for  

2018 til orientering. 

3. Kommunestyret viser til at det er ønskelig med flere arbeidsgiverkontroller slik at krav 

til måltall på dette området nås.   
 

 

Sekretariatet v/ 

Lisbeth Åsjord Tønseth 

 

 


