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Arkivsak-dok. 19/00076-8 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 25.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 25.03.2019 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 25.03.2019. 
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Arkivsak-dok. 19/00076-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 04.02.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 04.02.2019. 
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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 04.02.2019 kl. 13:00 
Sted: Møterom Himmelsyna 
Arkivsak: 19/00076 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (leder), Olav Heimdal, Iren Sommerset, Inger E.B. Slågedal 

og Knut Gunnar Solli. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Ordfører Anders Christiansen 

Rådmann Anne Stapnes 

Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan (sak 2/19) 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes (sak 3/19) 

 
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00076-1 Godkjenning av møteinnkalling 04.02.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00076-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 19/00134-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 5 
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Birkenes, 04.02.2019 

 

 

Wiggo Svendsen      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 04.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 04.02.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 04.02.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 19.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 19.11.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes 

vurdering av egen uavhengighet til orientering.  

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vurdering av 

egen uavhengighet til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes 

vurdering av egen uavhengighet til orientering.  

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vurdering av 

egen uavhengighet til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Taksering av næringsbygg i Birkenes kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan orienterte om retningslinjer og objektive 

kriterier for taksering av næringsbygg, og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 

Kontrollutvalget poengterte viktigheten av likebehandling og takstmenn med lokalkunnskap. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Byggesak på Engesland 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber administrasjonen i fremtiden være tydelig på at 

muntlig kommunikasjon ikke kan tolkes som tillatelse. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Oppfølging av selskapskontroll i LIBIR IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget ønsket å følge saken til punktene er gjennomført. Saken ble derfor ikke 

avsluttet ihht sekretariatets forslag.  

 

Vedtak foreslått i møte: 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. Kontrollutvalget ber om en 

tilbakemelding når punktene er gjennomført. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. Kontrollutvalget ber om en 

tilbakemelding når punktene er gjennomført. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget diskuterte ulike virksomheter som ville vært interessante å besøke. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møte. 

 

 

Vedtak  

 

Kontrollutvalget vedtar å dra på virksomhetsbesøk til Returkraft AS i løpet av Høsten 2019. 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Struktur1 Mandag 25. Mars 2019 dersom dette er 

mulig for selskapet.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.2019 - 19/00076-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.2019 : Protokoll Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019

 

 10  

 

6/19 Birkenes kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.  

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Birkenes kommune til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.  

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Birkenes kommune til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Orientering fra revisjonen 04.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget.  

 

Det fremkom i møtet at Birkenes kommune overtok en justeringsrett fra utbygger i 2018. 

Kommunen valgte å fordele samlet tilbakebetalt merverdiavgift fra staten med fordeling 5 %  

til kommunen og 95 % til utbygger.  

 

Forslag til vedtak fremlagt i møte: 

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen orienterer angående refusjon i forbindelse med 

justeringsretten på neste møte. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen orienterer angående refusjon i forbindelse med 

justeringsretten på neste møte. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Referatsaker 04.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 13.12.18. sak 113/18-4 Implementering av GDPR i Birkenes kommune. 

b. 13.12.18. sak 113/18-6 Møte- og arbeidsplan 2019 – Birkenes kontrollutvalg. 

c. 13.12.18. sak 123/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022. Årsbudsjett 2019. 

 

2. Innkommen/utgående post: 

a. Innsyn i brev fra Arbeidstilsynet til Birkenes kommune datert 07.01.2019. 

Kontrollutvalget var kritiske til den sene tilbakemeldingen fra administrasjonen på 

arbeidstilsynets henvendelse. Administrasjonen beklaget dette veldig. 

 

b. Henvendelse vedrørende manglende journalføring.  

 

3. Leder Wiggo Svendsen orienterte kort fra kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 30.-

31.01.19. 

 

4. Neste møte 25.03.19 kl. 13:00 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Eventuelt 04.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato   Saksnr  

1 Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019  9/19  

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/03402-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - 

Birkenes kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Kristiansandregionen, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Birkenes kommune tas til orientering. 

 

Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det følger av instruks for skatteoppkrevere §2-9 nr. 1 at skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport i 

samsvar med retningslinjer gitt av skattedirektoratet. Årsrapporten skal inneholde omtale om 

skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskap, innfordring av krav og arbeidsgiverkontrollen.  

 
Rapporten sendes til kommunale styringsorganer til orientering slik at man er kjent med 

skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 2014. 

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 

oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 

skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.  

 

Kemneren i Birkenes fungerer også som kemner for Kristiansand, Songdalen og Søgne kommune. 

Kristiansand kommune er vertskommune i samarbeidet, og kontoret er lokalisert i Kristiansand.  

 

Det går frem av kontrollrapporten at skattekontoret gjennom sine kontrollhandlinger for 2018 har gitt 

følgende pålegg: 

 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at kravene til dokumentasjon ved 

manuell endring av bankkonto blir oppfylt ihht. retningslinjer. 

 

Det går nærmer frem av kontrollrapporten at skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at rutinen på 
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området nå er endret ved at det er presisert at utskrift fra grunnlagsdatabasen eller bekreftelse fra bank 

skal inngå i dokumentasjonen. I tillegg er det utarbeidet et eget skjema for bekreftelse av legitimasjon.  

 

Ut over gitte pålegg anser skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 

årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 

skatteinngangen i regnskapsåret. 

 

Kemner Hans Ditlef Christiansen er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en kort orientering. 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 Kemneren i Kristiansandregionen 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Birkenes kommune. 
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Dorota Rybka-Giers 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  40809501 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5308072 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Birkenes kommune 
Postboks 115 
4760 BIRKELAND 
 
 
 

 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Birkenes 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
0,88 0,90 0,90 

 
Antall årsverk inkluderer 0,18 årsverk disponert av Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Birkenes kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 485 506 825 og utestående restanser2 på kr 6 649 543, herav berostilte krav på kr 
338 365.  
 
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Birkenes kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 94,50 98,73 96,86 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,95 99,99 100,00 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,00 100,00 99,30 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 100,00 99,90 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 99,99 99,27 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,87 99,98 99,84 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Birkenes kommune er tilsluttet den Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder. 
 
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

165 8 10 6,1 5,0 4,8 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving avholdt 8. og 9. november 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 15. 
november 2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 23. november 2018.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at kravene til dokumentasjon ved manuell 
endring av bankkonto blir oppfylt ihht retningslinjer. 

 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at rutinen på området nå er endret ved at det er presisert at 
utskrift fra grunnlagsdatabasen eller bekreftelse fra bank skal inngå i dokumentasjonen. I tillegg er det 
utarbeidet et eget skjema for bekreftelse av legitimasjon. 
 
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet 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 skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet 
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte 29. 
januar 2018 i Kristiansand, hvor det ble gitt mulighet for innspill.  
 
Det er gjennomført styringssamtale med skatteoppkrever 5. april 2018. Temaene i samtalen har vært 
resultatkravoppnåelse, faglig tilbakemeldinger på arbeidet med interkontroll, arbeidsgiverkontroll, 
innkreving og skatteregnskap, prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon, kompetanse og endringer. 
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Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  
 
 

 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
 
Kopi til 
Skatteoppkreveren for Birkenes kommune    
Kontrollutvalget for Birkenes kommune    
Rådmann/administrasjonssjef for Birkenes kommune    
Riksrevisjonen    

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 
 

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i 

samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren 

også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten. 

 

Årsrapporten omhandler hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er 

ivaretatt ved Kemneren i Kristiansandsregionen.  

 

1.1  Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse 

 

Visjon: Et samfunn der alle gjør opp for seg 

Verdier: Profesjonell og imøtekommende 

Hovedmål: Økt etterlevelse 

 

Delmål: 
  
• Kvalitet 
• Omdømme og service 
• Forenkling og effektivisering 
 

 
Servicetorvet – kemnerkontorets 1. linje. 
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1.1.1 Organisering 

 

Kemneren er skatteoppkrever for kommunene Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. 

Kemneren har også ansvar for kommunal innkreving for Kristiansand kommune og noen 

kommunale/interkommunale selskap.   

 

Kristiansand kommune er vertskommune i samarbeidet. Vi har vært lokalisert i det nye 

Rådhuskvartalet midt i Kristiansand sentrum siden 3. februar 2014. Alle de fire kommunenes 

skatteregnskap er samordnet i skatteetatens fagsystem, slik at ingen av ressursene er knyttet opp 

mot særskilte kommuner. Henvendelser, oppgaver og innkreving utføres uavhengig av hvilken 

kommune de tilhører. 

 

Både Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne er en del av Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i 

Agder (IAA) og skatteoppkrevers rolle er således noe begrenset i forhold til arbeidsgiverkontroll.   

 

Kemneren benytter kommunale internstøttetjenester til merkantile oppgaver. 

 

Fra innflyttingen i det nye Rådhuskvartalet har kemneren benyttet et felles kommunalt Servicetorv 

som førstelinje for henvendelser fra publikum på våre tjenester. 

 

 
Noen av oss som jobber hos kemneren. Bildet er tatt i forbindelse med vår avdelingstur til 
Gaustatoppen og Rjukan høsten 2018. 
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Organisasjonskart 2018 
 
 

 
 
Tidligere skatteoppkrever i Søgne, Marit Gundersen, ble ansatt i Kristiansand kommune 1. april 2018 

i forbindelse med overtakelsen av skatteoppkreverfunksjonen i Søgne. Marit Gundersen sluttet 16. 

november 2018 for å tiltre ny stilling som skatteoppkrever i Lyngdal. I tillegg ble Nils Kristian Aarsland 

ansatt som a-krimkoordinator 1. februar 2018. 

 

 

Flat struktur og teamorganisering 

 

Kemnerkontoret har de senere år vært organisert i en flat struktur. Kemneren har selv det 

overordnede ansvar for både personal, økonomi og fag for hele kontoret. Videre er kontoret delt opp i 

fagteam som har et selvstendig ansvar for sine oppgaver. På grunn av ønske om mest mulig flat 

struktur har ikke kontoret definert egne teamledere. Teamene har derimot fått fagansvarlige og 

controllere som er gitt særskilte ansvar på produksjon, fag og kvalitet. 

 

Alle de ansatte er delegert et betydelig ansvar og myndighet, og er gitt et eget ansvar for at teamene 

produserer og leverer samlet sett.  På denne måten får man en meget effektiv oppgaveløsning 

samtidig som det gjør arbeidsplassene attraktive og spennende. På den annen side stilles det høye 

krav til kommunikasjon på tvers av teamene og mellom hver enkelt medarbeider. 
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De fagansvarlige har i oppgave å sikre at medarbeiderne får førstehånds opplysninger om de faglige 

endringene i løpet av året. De skal være med å sikre god kommunikasjons- og arbeidsflyt i gruppene, 

og har et særskilt ansvar for å bistå kemneren med koordinering av arbeidet i samarbeid med 

teamene innenfor sine områder. De skal også være medarbeidernes sparringspartnere for faglige 

spørsmål som måtte oppstå, og løfte opp eventuelle problemstillinger slik at hele kontoret får ta del i 

den faglige utviklingen. 

  

Controllerne har ansvar for internkontroll og for å sikre kvalitet og rettssikkerhet i produksjonen. En 

god internkontroll anses særdeles viktig ved flat struktur, for stadig å kunne minimere risiko for feil 

ved saksbehandling og oppgaveutførelse. Controllerne foretar risikoanalyser og følger opp kontorets 

kvaliteter i forvaltning av lover, retningslinjer og rutiner. De skal bidra til gode styringsverktøy for 

kemneren, og i tillegg analyseres skatteinngang, marginavsetning og fordelingsnøkler slik at 

kommunene kan få best mulig forutsigbarhet for skatteinntekter.  

 

Teamorganiseringen vår bidrar til økt samarbeid, fleksibilitet og forståelse på tvers av fagområdene. 

Alle teamene jobber ut fra felles arbeidslister og roterer på hvem som gjør hva. Enkeltmedarbeidere 

er ofte med i flere team og kan fordeles dit det behøves. Organiseringen vi har i dag gjør at vi får 

minimal sårbarhet med hensyn til bemanning og pressperioder. 

 

Veiledning og kundeservice i Servicetorvet 
 
Førstelinje for kontakt og veiledning av kommunenes skatteytere ligger hos kommunens Servicetorv. 

I Servicetorvet sitter det dyktige fagarbeidere som tar seg av den første dialogen med skattyterne 

uavhengig av hvilken kommunikasjonskanal som benyttes. Ved denne løsningen sikrer vi effektiv og 

god førstehåndskontakt, samtidig som brukere av våre tjenester lettere kan få kontakt med de 

fagfeltene og teamene som kan hjelpe dem på beste måte.  

 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll 
 

Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne er alle med i samarbeidet Interkommunal 

Arbeidsgiverkontroll i Agder (heretter nevnt i rapporten som IAA). 

  

I 2018 har IAA levert kontrolltimer tilsvarende ca. fire årsverk til Kristiansand. Kemneren har beholdt 

noe av kontrollressursene selv. Kemnerkontoret håndterer utplukk av kontrollobjekter, oppfølgning av 

rapporter, fritak for solidaransvar, frigivelse av skattetrekk, samarbeid med andre kontrolletater og 

informasjon til arbeidsgivere. Videre utfører kemneren også undersøkelseskontroller for at 

resultatkravet på 5% skal kunne innfris.  

  

Avtalen mellom IAA og Birkenes/Songdalen/Søgne er inngått direkte mellom disse kommunene og 

IAA. Kontrollressursene vedrørende deres avtaler faktureres derfor direkte til dem.  

 

På grunn av nærhet til innkreving og til næringslivet for øvrig klarer vi å gjøre svært gode utplukk. 

  

Alle ansatte på arbeidsgiverkontrollen blir jevnlig kurset i regelverk og systembruk. Vi anser både 

ressurssituasjon og kompetansenivået på arbeidsgiverkontroll for meget tilfredsstillende. 

 

AKRIM-prosjekt 

 
Kemneren har deltatt aktivt i det tverretatlige samlokaliserte a-krimsenteret i Agder, bestående av 

ansatte fra kemneren, Skatt Sør, Nav, Politiet, Arbeidstilsynet og IAA. A-krimsenteret er organisert 

som et prosjekt, og formålet med prosjektet er å forebygge og forhindre arbeidslivskriminalitet blant 

annet innen bygg- og anleggsbransjen. Det skal arbeides mot kriminelle aktører knyttet både til proff- 

og privatmarkedet innen ulike bransjer. 
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Ansatte hos kemneren har i perioden deltatt i prosjektet med ca. 1,2 årsverk; 

 1 årsverk gjennom en ansatt i IAA finansiert av kemneren 

 0,2 årsverk knyttet opp mot samarbeidsteamet ved behov 

 

I tillegg deltar kemneren i lokal koordineringsgruppe (LKG) i Kristiansand. 

 

A-krimsenteret består av en koordineringsgruppe som igjen består av ledere fra alle 
samarbeidsetatene, herunder kemneren. Det operasjonelle kontrollarbeidet utføres av en operativ 
gruppe, som igjen har en administrativ kontaktperson som koordinerer og tilrettelegger deler av 
arbeidet. Operativ gruppe er delt i to; «forebygging» og «kunnskapsbygging». 

Teamene er samlokalisert flere dager i uken, på faste tidspunkter med felles møtedager. Arbeidssted 

er i lokalene til Arbeidstilsynet i Kristiansand. 

   

Teamet har gjennomført flere større aksjoner, og flere aktører er satt ute av spill slik at de ikke kan 

fortsette sin ulovlige virksomhet. 

 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har deltatt i flere fellesaksjoner i 2018. 

 

A-krimsenteret arbeider i samtlige kommuner i begge agderfylkene. 

 

A-krimsenteret utarbeider egen årsrapport som beskriver arbeidet som er gjort inneværende år. SKO 

er en viktig del av dette arbeidet. 
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1.1.2 Ressurser 

 
Tabellene viser ressursbruk og fordeling av årsverk per område. 

 
Kristiansand: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

12,7 74,6 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk:   

- Skatteregnskap 1,6 13,1 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 4,7 39,8 % 

- Arbeidsgiverkontroll (1 hos SKO og 4,08 hos IAA) 5,11 36,1 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsførere/revisorer 

0,00 0,0 % 

- Skatteutvalg 0 0,0 % 

- Administrasjon 1,3 9,2 % 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Kristiansand  12,7 100,0 % 

Kommunal innkreving 3 15,9 % 

Kemner har overført ressurser til enhet for Kontorstøtte 0,5 2,6 % 

Kemner har overført ressurser til Servicetorvet som leverer 1. linje 
tjeneste for SKO (innkreving) 

1,3 6,9 % 

Totalt hos kemneren (10 + 1,3 1.linje +0,5 kontorstøtte +4,08 IAA) Sum 17,5  100 % 

 

Søgne: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

1,5 100 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk  

- Skatteregnskap 0,3 36,14 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,9 48,19 % 

- Arbeidsgiverkontroll (IAA) 0,34 15,66 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsfører/revisorer (Alt på Kristiansand) 

- - 

- Skatteutvalg (Alt på Kristiansand) - - 

- Administrasjon (Alt på Kristiansand) - - 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Søgne  Sum 1,5 100 % 

 

Birkenes: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

0,88 100 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk  

- Skatteregnskap 0,3 36,14 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,4 48,19 % 

- Arbeidsgiverkontroll (IAA) 0,18 15,66 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsfører/revisorer (Alt på Kristiansand) 

- - 

- Skatteutvalg (Alt på Kristiansand) - - 

- Administrasjon (Alt på Kristiansand) - - 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Birkenes  Sum 0,88 100 % 
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Songdalen: 
 

Ressursfordeling 
 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet til 
skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret 

 1,2 100 % 

Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk  

- Skatteregnskap 0,3 25,64 % 

- Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,7 59,83 % 

- Arbeidsgiverkontroll (IAA) 0,22 14,53 % 

- Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 
regnskapsførere/revisorer(Alt Kristiansand) 

- - 

- Skatteutvalg (Alt på Kristiansand) - - 

- Administrasjon (Alt på Kristiansand) - - 

      = SUM Årsverk skatteoppkreverfunksjonen Songdalen  Sum 1,2 100 % 

 

1.1.3 Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse 

 
Kemneren tar i bruk stadig flere og mer effektive arbeidsmetoder. Rullering av oppgaver prioriteres, 

og masseplanlegging av arbeidsaktiviteter brukes i stadig større grad. Dette har ført til at flere ansatte 

kan arbeide innenfor flere fagfelt, og dermed gjøre kontoret mindre sårbart for personalrisiko. Mindre 

sårbarhet gjennom felles arbeidsoppgaver fører også til større grad av felles ansvarsfølelse for 

resultatet fordi alle drar lasset sammen.  

 

Ved eventuelle nyansettelser er det stilt krav om høyskoleutdanning på bachelor- eller masternivå. 

Målet med dette er å få en høyere realkompetanse ved kontoret samlet sett. Kontoret vil kunne søke 

etter både økonomer og jurister, slik at man får bredde i fagfeltene. 

  

Kontoret overtok kemnerfunksjonen til Søgne i april 2018. I den forbindelse ble daværende SKO i 

Søgne overført til Kristiansand, og ansatt på kemnerkontoret. I november 2018 sluttet vedkommende, 

og gikk til ny stilling som SKO i Lyngdal. Hennes erstatter ble ansatt fra medio januar 2019, og vil 

være ansvarlig for kontorets internkontroll. 

 

Videre ble det ansatt en ny a-krimkoordinator i 2018, som har ansvaret for kommunens interne a-

krimarbeid, se kapittel 4.5. 

 

Det er heldigvis godt med høyt kvalifiserte mennesker på arbeidsmarkedet, og rekrutteringen av to 

nye medarbeidere i 2018 gikk således meget bra.  

 

Førstelinjen ved Servicetorvet gjør i tillegg en strålende innsats, og vi har kunnet flytte på ressurser 

der det er behov. Kontoret har samlet sett prestert meget bra. 

 

Kristiansand har funnet en måte å jobbe med innkreving på som er meget effektiv. Vi bruker 

masseplanlegging som åpenbart gir stor uttelling. Kristiansand har klart færrest ansatte per skatteyter 

i forhold til sammenliknbare kommuner, men vi klarer å levere resultatkravene på innkreving, på tross 

av forholdsvis større andel «tyngre» skatteytere å kreve inn fra enn de tre andre. Vår organisering 

fremmer også likebehandling av skatteyterne. 

 

Ressurser på Skatteregnskap 

 
Teamet har hatt oppgavevridninger på grunn av innføring av a-melding. Det ser fortsatt ut til at 

ressursbehovet er nokså likt, men at arbeidsoppgavene er blitt endret. 
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Ressurssituasjonen ved skatteregnskap er uansett meget god, og kompetansenivået anses meget 

høyt. Medarbeiderne er en god miks av lang og god erfaring og høyere realkompetanse. Vår 

teamorganisering har også her vært meget viktig. 

 

Ressurser på Innfordring 

 
Vi anser ressurs- og kompetansenivået på dette teamet for meget bra. 

 

1.2  Internkontroll  

  
Vi har etter hvert fått meget gode internkontrollrutiner. Det tas ut rapporter som gjennomgås med 

faste intervaller, og det gjennomføres stikkprøvekontroller på saksbehandlingen. Arbeidslister følges 

nøye, og oppgaver prioriteres etter behov. 

 

Controllerne ved kontoret har delt ansvaret mellom seg, samtidig som de bruker hverandre på tvers 

av fagfeltene der det trengs. Dette gjør at sårbarheten rundt funksjonen er mindre. 

 

Internkontrollen for kontoret er etter hvert blitt meget omfattende og god. Vi har utfyllende 

rutinebeskrivelser, noe som er særlig viktig med tanke på hvordan vi er organisert. Gode og detaljerte 

rutinebeskrivelser sikrer likebehandling og minimerer risiko for feil ved saksbehandling og manuell 

bilagsføring. Dette letter også opplæringen når ansatte skal lære mange forskjellige oppgaver. 

 

For å øke kompetanse rundt internkontrollfunksjonen har vi også lenge hatt et uformelt samarbeid 

med controllere ved de største kemnerkontorene i landet. Internkontrollen styrkes i 2019 med en 

heltidsstilling. Stillingen vil ha det overordnede ansvar for kontorets internkontroll. 

 

1.3  Skatteutvalg 

 
Kristiansand: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 6 

Antall saker innvilget: 0  

Samlet beløp ettergitt: 0 

 
Søgne: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 1 

Antall saker innvilget: 0 

Samlet beløp ettergitt: 0 

 

Birkenes: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 0 

Antall saker innvilget: 0 

Samlet beløp ettergitt: 0 

 
Songdalen: 

Antall lempningssaker sendt skatteutvalget: 0 

Antall saker innvilget: 0 

Samlet beløp ettergitt: 0 
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1.4  Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

 
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 8. og 9. november 

2018, jf. rapport datert 15. november 2018. 

 

Kontrollen omfattet følgende hovedområder:  

 skatteregnskapet  

 innkrevingsarbeidet  

 

Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte 

hovedområdet. 

 

Skatteoppkreverkontoret er gitt følgende pålegg eller anbefalinger som følge av kontroll: 

 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at kravene til dokumentasjon ved 
manuell endring av bankkonto blir oppfylt i henhold til gjeldende retningslinjer.  

 

Det ble også gitt muntlig tilbakemelding på følgende punkter: 
 

 Dersom bilagsdokumentasjonen består av flere sider, skal disse nummereres. Totalt antall 
sider må skrives på første side av dokumentasjonen, slik at det er mulig å etterkontrollere at 
dokumentasjonen er fullstendig.  

 Skatteoppkrever må sende kopi til skattekontoret av saker som er anmeldt til 
påtalemyndigheten ved overtredelser på skattebetalingsområde.  

 Det må påses at det foreligger tilfredsstillende vurderinger og dokumentasjon i alle 
betalingsavtaler.  

 

Kemnerkontoret svarte ut pålegget og muntlige tilbakemeldinger i brev 23. november: 
 

 Vi har endret og presisert rutinen for manuell endring av bankkonto, samt vår interne kontroll 
og oppfølging av rutinen. Utskrift fra grunnlagsdatabasen eller bekreftelse fra bank skal alltid 
dokumenteres før endring. Videre har vi utarbeidet et eget skjema for bekreftelse av 
legitimasjon.  

 

 Vi legger til grunn at bilagsdokumentasjon som består av flere sider skal nummereres. Totalt 
antall sider skal skrives på første side av dokumentasjonen, slik at det er mulig å kontrollere 
at dokumentasjonen er fullstendig i etterkant. Dette vil bli kontrollert i den løpende 
bilagskontrollen. 

 

 Vi vil sende kopi til skattekontoret i saker som er anmeldt til påtalemyndigheten ved 
overtredelser på skattebetalingsområde. Dette ligger i eksisterende rutine, og vil bli fulgt opp.  

 

 Vi er i likhet med skatteetaten opptatt av at det foreligger tilfredsstillende vurderinger og 
dokumentasjon i alle betalingsavtaler. For å ytterligere sikre tilfredsstillende vurderinger og 
dokumentasjon har vi innført «to par øyne»-prinsippet på alle betalingsavtaler. Dette 
innebærer at ingen betalingsavtaler godkjennes før de er signert av to saksbehandlere. I 
tillegg vil en fast saksbehandler gå gjennom alle betalingsavtaler for å sikre kvalitet, herunder 
dokumentasjon. 
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2.  Skatteregnskapet 
 

Kemneren i Kristiansandsregionens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, 

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

skattekreditorene. 

 

2.1  Avleggelse av skatteregnskapet 

 

Kemneren i Kristiansandsregionen bekrefter at skatteregnskapene 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. 

 

Årsregnskaper for 2018 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av kemneren.  

 

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, 8.-9. november 2018 

der det ble gitt pålegg som følge av kontroll, jf. pkt. 1.4. 

 

2.2  Vurdering av skatteinngangen 

 

Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2018. 

 

2.2.1 Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår 

 
Kristiansand: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 12 880 517 063. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 12 796 771 889. 

 

Kristiansand hadde en samlet økning på kr 83 745 174 som i prosent utgjør en økning på  

0,65% % fra 2017 til 2018.  

 

Søgne: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 1 214 071 545. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 1 151 293 579. 

 

Søgne hadde en samlet økning på kr 62 777 966 som i prosent utgjør en økning på  

5,45% fra 2017 til 2018.  

 

Birkenes: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 485 506 825. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 458 711 628. 

 

Birkenes hadde en samlet vekst på kr 26 795 197 som i prosent utgjør en økning på 5,84 % fra 2017 

til 2018.  

 

Songdalen: 

For 2018 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 650 639 481. 

For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang kr 607 961 984.  

 

Songdalen hadde en samlet økning på kr 42 677 497 som i prosent utgjør en økning på  

7,02% % fra 2017 til 2018.  
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I 2018 har det på landsbasis vært en økning i den totale skatteinngangen på 8,2 %. Det har vært en 

økning i nesten alle skattearter, med unntak av fellesskatt til staten. Dette kan sees i sammenheng 

med en gradvis reduksjon av skattesatsen på alminnelig inntekt for personlige skattytere. Samtidig er 

trinnskatten gradvis økt for å utlikne provenytapet fra dette skattelette. Skatt fra personlige 

skatteytere står for 78 % av total skatteinngang i 2018. En reduksjon på 3,3 % sammenlignet med 

2017. Petroleumsskatten bidrar sterkt i den totale økningen med nesten 13 % av den totale 

skatteinngangen i 2018. Skatt fra upersonlige skatteytere, utenom petroleumsskatt, står for ca. 9 % 

av økningen. 

 

Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt en økning i total skatteinngang på 1,5 %, og 

kommunene i Aust-Agder hadde en økning i skatteinngangen på 0,4 %. Kristiansands økning på 0,65 

% er dermed under enn gjennomsnittet for eget fylke. Økningen i Søgne kommune på 5,45 % og 

Songdalen med 7,02 % ligger godt over gjennomsnittet for eget fylke. Kommunene i Aust-Agder 

hadde som nevnt en gjennomsnittlig økning 0,4 %, og vi ser med dette at Birkenes med en økning på 

5,84 % ligger godt over nivået med eget fylke.   

 

2.2.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 

 

Kristiansand: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 2 526 244 330. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 2 385 821 511. 

 

Vi har en økning i kommunens andel av skatteinngangen i 2018 på kr 140 422 819. Det utgjør en 

vekst på 5,89 % fra 2017 til 2018. Fjorårets vekst var på 2,29 %. 

 

Landsgjennomsnittet for kommunene viser en økning på 3,7 % mot en økning på 4,5 % i 2017. 

Agderfylkenes gjennomsnitt til kommunene ble henholdsvis 5,2 % for Vest-Agder, og 0,5 % for Aust-

Agder.  

 

Vi ser dermed at Vest-Agder og Kristiansand har en sterkere skatteinngang enn både 

landsgjennomsnittet og sitt nabofylke Aust-Agder.  

 

Søgne: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 304 309 194. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 282 473 494. 

 

Vi har en økning i kommunens andel av skatteinngangen i 2018 på kr 21 835 700. Det utgjør en vekst 

på 7,73 % fra 2017 til 2018, sammenlignet med fjorårets lave vekst på kun 0,27 %. 

 

Birkenes: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 116 344 509. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 106 504 850. 

 

Birkenes har en økning i kommunens andel av skatteinngangen på kr 9 839 659.  

Dette utgjør en vekst i skatteinngangen til kommunen på 9,24 % sammenlignet med 6,18 % som var 

fjorårets vekst.  

 

Birkenes kommunes økning på 9,24 % ligger dermed godt over nivået med eget fylke. 

 

Songdalen: 

For 2018 var kommunens andel av skatteinngangen kr 137 623 062. 

For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 133 870 106.  
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Vi har en økning i kommunens andel av skatteinngangen på kr 3 752 955, som utgjør en vekst på 

2,80 %. Fjorårets vekst var til sammenligning på 1,88 %.  

 

Songdalen hadde med sin økning på 2,80 % en lavere vekst sammenlignet med eget fylke og landet 

forøvrig. 

 

2.3  Margin 

 

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

skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som 

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

 

2.3.1  Margin for inntektsåret 2017 

 

Tabellene viser marginavsetning for inntektsårene 2017 og 2018. 

 

Kristiansand: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   665 480 142 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 125 246 739 

Sum avsetning margin for 2017 = 790 726 881 

Bruk av margin for 2017  689 792 254 

Innestående margin for 2017 + 100 934 627 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 689 792 269 

For mye avsatt margin for 2017 = 100 934 612 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 100 934 627 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 100 934 612 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 10 %. Gyldig fra inntektsåret 2009. 

 

 

Søgne: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   81 348 042 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 15 814 376 

Sum avsetning margin for 2017 = 97 162 418 

Bruk av margin for 2017  92 151 251 

Innestående margin for 2017 + 5 011 167 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 92 151 264 

For mye avsatt margin for 2017 = 5 011 154 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 5 011 167 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 5 011 154 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 10 %.  
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Birkenes: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   38 324 405 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 7 296 273 

Sum avsetning margin for 2017 = 45 620 678 

Bruk av margin for 2017  38 571 231 

Innestående margin for 2017 + 7 049 447 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 38 571 237 

For mye avsatt margin for 2017 = 7 049 441 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 7 049 447 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 7 049 441 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 12 %. Gyldig fra inntektsåret 2013. 

 

Songdalen: 

 

Beskrivelse  Beløp 

Avsetning margin for 2017 pr 31.12.2017   46 286 141 

Avsetning margin for 2017 i periode 1-6 i 2018  + 8 390 517 

Sum avsetning margin for 2017 = 54 676 658 

Bruk av margin for 2017  50 720 075 

Innestående margin for 2017 + 3 956 583 

Utbetalt overskytende forskudd for 2017 - 50 720 080 

For mye avsatt margin for 2017 = 3 956 578 

 

Innestående margin for inntektsåret 2017, per 31.10.2018   kr 3 956 583 

For mye avsatt margin for inntektsåret 2017    kr 3 956 578 

 

Prosentsats marginavsetning 2017: 11,5 %. Gyldig fra 3. september 2014. 

 

2.3.2  Margin for inntektsåret 2018 

 

Kristiansand: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 695 026 143 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 %  

 

Søgne: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 84 217 124 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 %  

 

Birkenes: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 40 048 773 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12 %   

 

Songdalen: 

Marginavsetning for inntektsåret 2018, per 31.12.2018:                   kr 48 505 707 

- Gjeldende prosentsats marginavsetning: 11,5 %   
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2.3.3  Kommentarer til marginavsetningen 

 

Ifølge forskrift om gjennomføring av fordeling av skatt m.v. mellom skattekreditorene av 20. juni 2012 

§ 12 nr. 1 skal margin helt eller delvis nyttes til oppgjør med skatteytere som får overskytende 

forskudd ved avregning. Ifølge samme bestemmelse nr. 2 skal marginoppgjør fastsettes av 

kommunestyret etter forslag fra skatteoppkrever. Prosenten skal være minimum 8 %, og bør ikke 

overstige 12 %. Grunnlaget for beregningen skal være forholdet mellom overskytende forskudd og 

totalt utlignet beløp for personlige skatteytere i kommunen for de tre nærmest foregående 

skatteoppgjørene. 

 

Kristiansand: 

Kristiansand endte med et marginoverskudd på kr 100,9 mill etter skatteoppgjøret høsten 2018 for 

inntektsåret 2017 (Kommunens andel av dette utgjorde kr 32,2 mill). 

 

Årets overskudd på kr 100,9 mill er høyt. I fjor endte marginoppgjøret også med et overskudd på kr 

106,4 mill. For inntektsåret 2015 var marginoverskuddet på kr 95,2 mill. etter skatteoppgjøret høsten 

2016. I lys av de siste tre år anses derfor 10 % marginavsetning å være hensiktsmessig.  

 

Søgne: 

Søgne endte med et marginoverskudd på kr 5,0 mill etter skatteoppgjøret høsten 2018 for 

inntektsåret 2017 (Kommunens andel av dette utgjorde kr 1,58 mill). 

 

I fjor endte marginoppgjøret med et overskudd på kr 3,3 mill. Marginavsetningen har følgelig vært 
tilstrekkelig de siste to årene, og det er ikke noe som tyder på at det vil komme vesentlige endringer.  
Gjeldene marginavsetning anses med dette som hensiktsmessig. Skatteoppkrever anbefaler 

videreføring av marginavsetning på 10 %. 

 

Birkenes: 

Birkenes fikk ved skatteoppgjøret i 2018 overskudd på avsatt margin for inntektsåret 2017 på  

kr 7,0 mill (Kommunens andel utgjorde kr 2,16 mill). 

 

Fra 1. januar 2013 har marginavsetning i Birkenes vært 12 % mot tidligere 10 %. Etter flere år med 

underskudd på margin, ble det etter skatteoppgjøret for inntektsåret 2016 et overskudd på  

kr 6,8 mill. og kr 7,0 mill. for 2017. Vi anser en marginavsetning på 12 % som hensiktsmessig. 

 

Songdalen: 

Songdalen fikk et overskudd på marginavsetningen på kr 3,9 mill for inntektsåret 2017 (Kommunens 

andel av dette utgjorde ca. kr 1,18 mill). 

 

Etter mange år med for lite avsatt margin, senest i 2014 hvor marginoppgjøret endte med et 

underskudd på kr 1 mill, har Songdalen nå fått positive marginoppgjør både for 2016 og 2017. 

Inntektsåret 2016 endte med et overskudd på kr 5,5 mill. Vi anser en marginavsetning på 11,5 % som 

hensiktsmessig. 
  



10/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - Birkenes kommune - 19/03402-2 Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - Birkenes kommune : Årsrapport 2018 - Kemneren i Kristiansandsregionen

 

 
Årsrapport 2018 per 31.12.2018                                                                                           Kemneren i Kristiansandsregionen   

18  

3.  Innfordring av krav 
 

 

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter 

forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal 

skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan 

skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet 

som forholdene tillater. 

 

3.1  Restanseutviklingen 

3.1.1  Totale restanser og berostilte krav 

 
Tabellene viser totale restanser og berostilte krav for 2018 og 2017, samt endring fra i fjor for 

restanse og berostilte krav. 

 

Kristiansand: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
skatteart 257 569 028 13 938 988 212 972 710 14 290 553 44 596 318 -351 565 

Arbeidsgiveravgift 13 692 203 7 346 10 896 474 7 346 2 795 729 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 8 319 0 9 034 0 -715 0 

Forsinkelsesrenter 16 599 116 2 797 994 16 860 965 3 002 947 -261 849 -204 953 

Forskuddsskatt 1 820 418 0 2 022 313 0 -201 895 0 

Forskuddsskatt  
person 23 881 873 564 917 21 640 077 600 359 2 241 796 -35 442 

Forskuddstrekk  20 641 592 11 078 20 926 504 11 078 -284 912 0 

Gebyr 3 159 1 080 3 159 1 080 0 0 

Innfordringsinntekter 3 703 996 228 239 3 461 264 234 818 242 732 -6 579 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 2 327 056 0 2 327 056 0 0 0 

Kildeskatt 97 500 0 97 500 0 0 0 

Restskatt  52 132 961 0 13 175 508 0 38 957 453 0 

Restskatt person 114 352 917 10 328 334 116 757 773 10 432 925 -2 404 856 -104 591 

Tvangsmulkt 8 307 919 0 4 795 084 0 3 512 835 0 

Sum restanse  
diverse krav 74 937 0 82 069 0 -7 132 0 

Diverse krav 74 937 0 82 069 0 -7 132 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 257 643 965 13 938 988 213 054 780 14 290 553 44 589 186 -351 565 
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Søgne: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
skatteart 22 385 819 1 052 937 20 955 695 1 096 233 1 430 124 -43 296 

Arbeidsgiveravgift 1 094 266 12 408 1 536 212 12 408 -441 946 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 0 0 0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 1 611 604 79 823 2 156 740 79 823 -545 136 0 

Forskuddsskatt 271 847 0 200 0 271 647 0 

Forskuddsskatt  
person 1 979 137 0 2 617 961 0 -638 824 0 

Forskuddstrekk  1 665 187 0 1 494 346 0 170 841 0 

Gebyr 0 0 0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 208 772 4 099 261 663 4 099 -52 891 0 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 

Restskatt  1 249 244 0 777 491 0 471 753 0 

Restskatt person 13 567 343 956 607 11 597 609 999 903 1 969 734 -43 296 

Tvangsmulkt 738 419 0 513 473 0 224 946 0 

Sum restanse  
diverse krav 10 184 0 2 500 0 7 684 0 

Diverse krav 10 184 0 2 500 0 7 684 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 22 396 003 1 052 937 20 958 195 1 096 233 1 437 808 -43 296 

 

Birkenes: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
Skatteart 6 649 543 338 365 6 692 275 338 365 -42 732 0 

Arbeidsgiveravgift 309 124 0 210 216 0 98 908 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 0 0 0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 756 066 1 659 659 222 1 659 96 844 0 

Forskuddsskatt 0 0 15 343 0 -15 343 0 

Forskuddsskatt person 1 034 587 0 1 101 835 0 -67 248 0 

Forskuddstrekk  210 187 0 191 850 0 18 337 0 

Gebyr 0 0 0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 29 427 6 623 34 773 6 623 -5 346 0 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 

Restskatt  55 040 0 30 505 0 24 535 0 

Restskatt person  3 768 733 330 083 4 141 585 330 083 -372 852 0 

Tvangsmulkt 486 379 0 306 946 0 179 433 0 

Sum restanse  
diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 6 649 543 338 365 6 692 275 338 365 -42 732 0 
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Songdalen: 
 

Skatteart 
Restanse  

31.12.2018 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2018 

Restanse  
31.12.2017 

Herav 
berostilt  
restanse 

31.12.2017 

Endring i 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)               

 

Endring i 
berostilt 
restanse 

 
Reduksjon (-) 

Økning (+)           

Sum restanse pr.  
Skatteart 15 634 936 1 266 890 14 302 020 1 266 890 1 332 916 0 

Arbeidsgiveravgift 589 140 7 935 605 634 7 935 -16 494 0 

Artistskatt 0 0 0 0 0 0 

Finansskatt 0 0 0 0 0 0 

Forsinkelsesrenter 957 336 550 1 001 921 550 -44 585 0 

Forskuddsskatt 14 000 0 146 659 0 -132 659 0 

Forskuddsskatt person 2 495 756 84 129 1 343 532 84 129 1 152 224 0 

Forskuddstrekk  1 203 343 0 1 453 456 0 -250 113 0 

Gebyr 0 0 0 0 0 0 

Innfordringsinntekter 62 760 7 447 71 510 7 447 -8 750 0 

Inntekt av  
summarisk 
fellesoppgjør 0 0 0 0 0 0 

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0 

Restskatt  90 676 0 197 363 0 -106 687 0 

Restskatt person  9 819 443 1 166 829 9 268 545 1 166 829 550 898 0 

Tvangsmulkt 402 482 0 213 400 0 189 082 0 

Sum restanse  
diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Diverse krav 0 0 0 0 0 0 

Sum restanse  
pr. skatteart inkl.  
diverse krav 15 634 936 1 266 890 14 302 020 1 266 890 1 332 916 0 

 

3.1.2  Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 

 

Total restanse Kristiansand per 31.12.18 kr 257 643 965. 

Total restanse har økt med kr 44 589 186 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en økning på kr 4 284 195. 

 

Økningen skyldes i all hovedsak økning på restskatt (selskap) kr 38 957 453. Denne endringen er 

omtalt under «spesielle forhold total restanse». 

 

Økningen i restansen skyldes også skattearten «tvangsmulkt» kr 3 512 835, arbeidsgiveravgift kr 

2 795 727 og forskuddsskatt person kr 2 241 796. 

 

Det har vært nedgang i total restanse på restskatt person kr 2 404 856. 

 

 

Total restanse Søgne per 31.12.18 kr 22 396 003. 

Restansen har økt med kr 1 438 808 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en nedgang på kr 2 478 030. 

 

Økningen skyldes i all hovedsak restskatt person hvor to skatteytere har de største kravene. En 

skatteyter har krav i dødsbo og en skatteyter har høsten 2018 fått endringer på ligningene for 2012 – 

2017. Denne skatteyteren er skattepliktig i Søgne for årene 2013 til 2017, og til Songdalen for 2012 

slik at dette medfører endringer i begge kommunene. 

 

Økningen i restansen skyldes også skattearten «tvangsmulkt» kr 224 946. 
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Total restanse Birkenes per 31.12.18 kr 6 649 543. 

Total restanse har gått ned med kr 42 732 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en nedgang på kr 405 421. 

  

Vi har hatt nedgang i restansen vedrørende personlige skattearter, både forskuddsskatt og restskatt, 

som vises på innkrevingsresultatet mens vi har hatt en liten økning i restanse vedr firma, på kravene 

arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Vi har hatt økning på tvangsmulkt på kr 179 433. 

 

 

Total restanse Songdalen per 31.12.18 kr 15 634 936. 

Restansen har økt med kr 1 332 916 i forhold til total restanse pr 31.12.17. 

Årsrapporten for 2017 viste en økning på kr 1 412 867.  

 

Økningen gjelder i all hovedsak restanse vedrørende restskatt person og forskuddsskatt person. Tre 

skatteytere utgjør mesteparten av økningen i restansen: en skatteyter er under konkursbehandling, 

en skatteyter har fått store endringer på ligningene for 2012-2017 som også er omtalt i Søgne og en 

skatteyter er under vurdering for konkurs. 

 

Økningen i restansen skyldes også skattearten «tvangsmulkt» kr 189 082. 

 

Innfordringsinntekter alle fire kommuner 

 

Da kommunene ble samordnet i 2014 og i 2018 medførte det at innfordringsinntektene deretter ble 

ført på Kristiansand.  Det har derfor vært nedgang i innfordringsinntektene i Songdalen og Birkenes 

fra 2014, samt for Søgne fra 2018. I 2018 hadde Kristiansand økning i innfordringsinntektene. Dette 

skyldes at vi sendte flere varsel om utleggsforretning samt at gebyrene som tidligere ble ført på 

Søgne, fra april ble ført på Kristiansand. 

 

Berostillelse 

Berostilte krav Kristiansand per 31.12.18: kr 13 938 988. 

Det har vært nedgang i berostilte krav, fra kr 14 290 553 til kr 13 938 988. 

 

Berostilte krav Søgne per 31.12.18: kr 1 052 937. 

Det har vært nedgang i berostilte krav, fra 1 096 233 til kr 1 052 937. 

 

Berostilte krav Birkenes per 31.12.18: kr 338 365. 

Det har ikke vært endring i berostilte krav siden 31.12.17. 

 

Berostilte krav Songdalen per 31.12.18: kr 1 266 890. 

Det har ikke vært endring i berostilte krav siden 31.12.17. 

 

Kommentar til berostillelse 

 

I 2018 har vi ikke aktivt berostilt krav slik vi gjorde i 2017. Vi har derfor ikke hatt samme endring i 

denne kravtypen. Imidlertid har det vært en nedgang i Kristiansand som skyldes at vi har avskrevet 

berostilte krav etter innvilget lempningssak. 
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Omfanget av avskrivinger og ettergivelser  

 

Kristiansand: 

Det har vært foretatt 156 avskrivinger på totalt beløp kr 27 625 170 (2017 kr 20 982 980). 

Dette fordeler seg slik: personlige skatteytere kr 16 152 255 upersonlige skatteytere kr 11 472 915. 

 

I 2018 er det gjennomført 5 ettergivelser med totalt beløp kr 316 663 (2017 kr 3 582 988).  

Det har vært foretatt 28 summarisk avskrivinger med totalt beløp kr 115 531 (2017 kr 120 187). 

 

Søgne: 

Det har vært foretatt 15 avskrivinger på totalt beløp kr 3 126 250 (2017 kr 937 250). 

Dette fordeler seg slik: personlig skatteytere kr 2 103 619 upersonlig skatteytere kr 985 639. 

 

Ingen ettergivelse men 1 summarisk avskriving kr 36 992. 

 

Birkenes: 

Det har vært foretatt 1 avskriving på totalt beløp kr 42 469 (2017 kr 924 939). 

Dette fordeler seg slik: personlig skatteytere kr 0 upersonlig skatteytere kr 14 435. 

 

I 2018 er det gjennomført 1 ettergivelse med beløp kr 23 434. 

Det har vært foretatt 1 summarisk avskriving med beløp kr 4600. 

  

Songdalen: 

Det har vært foretatt 4 avskrivinger på totalt beløp kr 590 296 (2017 kr 756 829). 

Dette fordeler seg slik: personlig skatteytere kr 856 upersonlig skatteytere kr 587 068. 

 

Ingen ettergivelse er gjennomført, men 1 summarisk avskriving kr 2372. 
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3.1.3  Restanser eldre år  

 

Tabellene viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.  
 
Kristiansand: 
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -22 146 736 -11 661 955 

2015 -15 543 045 -10 404 381 

2014 -16 825 875 -8 507 544 

2013 - 1985 -144 726 006 -61 664 846 

 
Søgne: 
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -2 783 171 -1 849 751 

2015 -2 907 539 -1 065 676 

2014 -1 811 335 -1 267 009 

2013 - 1987 -8 287 349 -5 726 377 

 
Birkenes: 
 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -572 855 -199 042 

2015 -473 017 -218 619 

2014 -768 401 -675 818 

2013 - 1995 -2 617 706 -1 635 352 

 
Songdalen: 

 

Inntektsår Sum restanse  
(debet) 

Herav skatteart  
”Restskatt – person” 

2016 -834 136 -375 797 

2015 -586 830 -360 923 

2014 -1 392 613 -1 277 290 

2013 - 1990 -7 747 743 -5 591 750 

 

3.1.4  Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år 

 

Kristiansand: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 1 583 846. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 3 203 237. 

 

Kravene som er forelda gjelder i all hovedsak et firma det er sendt anmeldelse på og hvor avgjørelse 

enda ikke foreligger. 

 

Søgne: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 249 568. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 0. 

 

Økningen i forelda krav skyldes krav tilhørende en personlig skatteyter som er utvandret, samt et 

firma som er slettet hvor kravene er styrt til foreldelse. 
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Birkenes: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 0. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 0. 

 

Songdalen: 

Forelda krav per 31.12.2018 kr 51 279. 

Forelda krav per 31.12.2017 kr 856. 

 

Kravene som er foreldet er i all hovedsak krav som har vært under konkursbehandling og skal 

avskrives. 

 

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” Foreldelsesdato t.o.m. 31.12.2018  

 

Vi har en tett oppfølging av krav som nærmer seg foreldelse ved kontoret.  Både ved fortløpende 

gjennomgang, når aktivitet om foreldelse kommer opp i Sofie, tre måneder før kravene foreldes, og 

ved at det jevnlig tas ut rapporter som det arbeides med.  

 

Restanseoppfølging eldre år  

 

Vi har hatt nedgang i restansen for Søgne, Songdalen og Birkenes.  

Økningen i restansen i Kristiansand skyldes store ligningsendringer på firma. 

 

Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av restansene, blant annet ved vask mot tilgjengelige registre, 

med hovedfokus på nedleggelse av utleggstrekk. Eldre restanser kan være vanskelig å innfordre, og 

vi ser at utleggstrekk er et godt innfordringstiltak. I tillegg vurderer vi berostillelse av krav for å skille 

disse fra krav som er under aktiv innfordring. De berostilte kravene sjekkes årlig for eventuelle 

innfordringstiltak. 

 

Vi søker summarisk avskriving to ganger i året for å få en mer riktig innfordringsportefølje. Da søkes 

opp alle krav som oppfyller kravene for summarisk avskriving, de gjennomgås manuelt for så og 

oversendes skatteetaten for avgjørelse. Dette gjelder i all hovedsak krav hvor skatteyterne er 

utvandret og vi ikke har mulighet for innfordring. 

 

Vi hadde i 2018 gjennomgang av alle krav som vi hadde avholdt utleggsforretning med resultat intet 

til utlegg. På bakgrunn av denne jobben fikk vi iverksatt nye utleggstrekk, samt berostilt krav som 

oppfyller retningslinjene for dette. 

 

Restansen som gjelder upersonlige skatteytere er for det meste under konkursbehandling og vil bli 

avskrevet etter avslutning av denne, eventuelt ansvarliggjøres daglig leder og/eller styrets leder.  

 

Spesielle forhold total restanser 

 

Kemneren har en pågående konkurssak mot en aktør som skylder restskatt for 2014 hertil. Selskapet 

er nå tilhørende Oslo. Konkurssaken har vært påklaget fra motparten og det er nå begjært 

«allmenprosess». I denne saken blir vi bistått av jurist fra skatteetaten (Skatt sør) og 

Kommuneadvokaten i Oslo. Det er i skrivende stund ikke satt dato for når saken skal opp til 

behandling ved Oslo byfogdembete.  

 

I tillegg har vi en rekke selskaper som etter kontroll fra skatteetaten har fått store etterberegninger av 

skatter for årene 2010-2016.  Restansen på disse selskapene beløper seg til over kr. 40 mill. Det er 

samme person som står bak alle disse selskapene. Et av disse selskapene har vært gjennom 

konkursbehandling uten at dette medførte noen dividende. Selskapene er avviklet og eier har reist ut 

av landet.  
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3.2  Innfordringens effektivitet 

 

3.2.1  Vurdering av resultatet pr. 31.12.2018  

 

Kristiansand: 

 

 
 

Alle resultatkravene er oppnådd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
96,96 % 96,00 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,97 % 99,95 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
99,73 % 99,50 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
99,98 % 99,95 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
99,42 % 98,90 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,91 % 99,90 %

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

1001 Kristiansand

 

 

 

 

Resultat 

pr. 

31.12.18

Resultat-

krav

 

Kommentar til avvik
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Søgne: 

 

 
 

Resultatkravet for restskatt person er ikke oppnådd, men avviket er så lite at det ikke avviksforklares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
95,48 % 96,00 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,98 % 99,92 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
99,80 % 99,30 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
99,24 % 99,93 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
99,64 % 99,20 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,95 % 99,82 %

Resultat 

pr. 

31.12.18

Resultat-

krav

Resultatkravet er ikke oppnådd pga restanse hos firma hvor kravet 

var med på konkursbegjæring fra Skatt sør, men hvor det ble 

innvilget betalingsavtale og begjæringen ble trukket.

Kommentar til avvik

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

1018 Søgne
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Birkenes: 
 

 
 
Resultatkravet for arbeidsgiveravgift er ikke oppnådd, men avviket er så lite at det ikke 

avviksforklares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
98,73 % 94,50 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,99 % 99,95 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
100,00 % 99,00 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
100,00 % 99,90 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
99,99 % 99,00 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,87 % 99,90 %

Resultat pr. 

31.12.18

Resultat-

krav
Kommentar til avvik

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

0928 Birkenes
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Songdalen: 
 

 
 
Alle resultatkravene er oppnådd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenr og -navn:

Styringsparameter

2.2.2 Innbetalt skatt/avgift 

av sum krav siste år, 

fordelt på skatte-

/avgiftsart 

c) Restskatt person, totalt 

innbetalt (2016)
98,26 % 95,50 %

d) Forskuddstrekk (2017) 99,94 % 99,90 %

e) Forskuddsskatt person 

(2017)
99,53 % 98,80 %

f) Forskuddskatt upersonlig 

(2017)
100,00 % 99,90 %

g) Restskatt upersonlig 

(2016)
100,00 % 99,00 %

h) Arbeidsgiveravgift (2017) 99,93 % 99,80 %

Resultat 

pr. 

31.12.18

Resultat-

krav
Kommentar til avvik

Rapportering fra skatteoppkreverkontoret til skattekontoret pr. 31.12.2018

1017 Songdalen
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3.2.2  Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat 

 

Tabellen viser utførte aktiviteter. 

 

 

3.2.3  Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 

 
Utleggstrekk 

Vi har brukt a-meldingene aktivt for å nedlegge utleggstrekk, hvor vi månedlig har sjekket de sakene 

hvor vi har avholdt utleggsforretning med resultat intet til utlegg.  

 

Fastsettelse/ansvarliggjøring utleggstrekk: 

Vi har stort fokus på ansvarliggjøring av utleggstrekk. Alle arbeidsgivere som ikke har gjennomført 

trekkpålegget vurderes for ansvarliggjøring av det manglende trekket. Dette er tidkrevende arbeid 

med mye manuell oppfølging og registrering.  

 

Utleggsforretning: 

Vi har i all hovedsak massevarslet alle utleggsforretninger som er avholdt i 2018. Dette medfører at 

de fleste nye krav har blitt varslet samtidig og at vi dermed likebehandler skatteyterne. Vi har hatt 

økning i antall varsel om utleggsforretning i 2018, dette har sammenheng med samordningen med 

Søgne.   

 

Tvangsdekning: 

Vi har hatt som mål å til enhver tid være ajour med vurderingene av tvangsdekning, slik at disse ikke 

blir liggende ubehandlet på arbeidslistene. Dette kan være saker som er omfattende og tidskrevende 

og det er derfor viktig at vi kommer raskt i gang med disse. 

 

Av 69 begjæringer er det 39 saker som gjelder utlegg i bankkonto som sendes namsfogden for 

anvisning til innkreving. I motsetning til tvangsdekning i fast eiendom og løsøre, er tvangsdekning i 

konto et raskt og effektivt innfordringstiltak, og vi vurderer derfor utlegg i konto fremfor andre 

utleggsobjekter.   

 

Konkurs 

Vi vurderer som hovedregel konkurs i alle sakene der det er pantet «intet til utlegg».  

Vi har også i 2018 hatt et godt samarbeid med Skatt sør der vi samkjører konkursbegjæringene. Den 

samlede skatte- og avgiftsgjelden totalt sett på hver konkursbegjæring er ikke merkbart høyere i 2018 

enn den var i 2017.  

 

Det ble sendt 55 konkursbegjæringer i 2018 hvorav 29 av disse ble tilbakekalt. Vi fikk fullt oppgjør i 

24 av disse sakene, mens 5 ble trukket på grunn av tvangsavvikling/oppbud eller innvilgelse av 

betalingsavtale. I tillegg er det fortsatt en pågående konkurssak.  

 

Vi fikk totalt inn kr 7 047 794 i de sakene som ble tilbakekalt. Dette er kun kemnerens krav på 

konkursbegjæringene, og ikke skatteetaten som i mange av disse sakene også fikk fullt oppgjør for 

sine krav. I tillegg til våre konkursbegjæringer har også kemneren krav fremsatt på 

konkursbegjæringer fra Skatt sør. Disse innbetalingene er heller ikke synliggjort her. Vi mener at 

konkursinstituttet er et viktig verktøy for å stoppe aktører som driver på kreditors regning. 

År Utleggstrekk Betalings-

avtaler

Varsel om 

utlegg

Utleggs-

forretninger

Konkurs-

varsler

Konkurs-

begjæringer

Tv.salgs-

begjæringer

2016 795 55 1209 726 77 75 92

2017 823 48 810 606 17 77 75

2018 789 34 934 605 27 55 69
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3.2.4  Omtale av spesielle forhold 

 

Det har ikke vært spesielle forhold verken vedrørende store skattekrav eller omfattende konkurser 

som har hatt betydning for innfordringen i 2018. 

 

Vi har hatt særskilt fokus på innkrevingen i Søgne, Songdalen og Birkenes da vi har sett at enkelte 

skatteytere har stor innvirkning på resultatet. Vi har derfor tatt ut restanselister og jobbet særskilt med 

disse. Vi har blant annet raskt vurdert tvangsdekning og fulgt opp disse nøye.  

 

3.2.5  Generelle tiltak videreført i 2018 for å forbedre innfordringen 

 

 Forenklet arbeidsmetodikk, herunder arbeid med felles oppgavelister i stedet for fordeling av 

saker basert på fødselsdatoer 

 Elektronisk søknadskjema for fritak av solidaransvar 

 Masseplanlegging på vurder utleggsforretning 

 Informasjonsbrev til alle nyetablerte 

 A-krim prosjektet innad i kommunen 

Kemneren har et særlig fokus på digitalisering. Kemneren reviderer fortløpende sine nettsider, og vi 

har fått mer brukervennlige nettsider som er bedre tilpasset dagens mobil- og nettbrett bruk.  

 

Vår bruk av «svar-ut» er stadig blitt bedre og mer omfattende, og vi ser at dette har ført til store 

reduksjoner i responstid fra skatteytere, og dermed mye kortere behandlingstid hos oss på flere typer 

oppgaver. Skatteyter kan ringe oss samme dag som vi sender ut brevet, og vi kan få effektuert saker 

med en gang.  

 

Masseplanlegging på innkrevingsområdet har vi nevnt tidligere i rapporten. Vi ser en tydelig 

resultateffekt av denne måten å arbeide på, og i tillegg sikrer det likebehandling. 

 

Vi ser også A-krim prosjektet som et tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen. Ved å foreta hurtig 

kontroll i selskap der det er mistanke om mislighold og unndragelse av skatt og arbeidsgiveravgift kan 

vi stanse useriøse aktører fortere, og dermed begrense risiko for at det kommer store skattekrav etter 

konkurser som ikke lar seg inndrive. 

 

3.3  Særnamskompetanse 

 

Kontoret har særnamskompetanse og bruker denne. Dette innebærer at vi har myndighet til å 

avholde utleggsforretninger og nedlegge utleggstrekk for krav vi har innfordringsansvar for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - Birkenes kommune - 19/03402-2 Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - Birkenes kommune : Årsrapport 2018 - Kemneren i Kristiansandsregionen

 

 
Årsrapport 2018 per 31.12.2018                                                                                           Kemneren i Kristiansandsregionen   

31  

4.  Arbeidsgiverkontroll 
 

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen  

 

Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne er som nevnt en del av Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll i Agder (omtalt i rapporten som IAA), hvor Arendal kommune er vertskommune. 

IAA er samlokalisert med Skatt sør i Grimstad og alle kommunene i Aust-Agder og 

knutepunktkommunene i Vest-Agder er med i ordningen.     

 

IAA leverer mesteparten av kontrollene for Kristiansand, Birkenes, Songdalen og Søgne. Vi har 

likevel valgt å beholde noen ressurser selv, og gjennomfører en god del enklere kontroller. 

Kompetanse hos kemneren opprettholdes, slik at vi kan utføre gode utplukk av kontrollobjekter, 

oppfølging av rapporter fra avdekkingskontroller, og veiledning ovenfor arbeidsgivere, 

regnskapsførere og revisorer. Samtidig får vi synergieffekter med andre oppgaver hos kemneren, 

som mer effektiv innfordring mot arbeidsgivere og oppfølging av a-meldinger. 

 

4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller 

 

Kristiansand: 

Antall planlagte avdekkings-, formal- og undersøkelseskontroller for 2018: 186 stk.  

(Av disse ble 154 stk. levert av IAA og 32 stk. av kemneren)  

 

Antall gjennomførte kontroller 2018: 186 stk. 

(154 stk. ble gjennomført av IAA og 32 stk. av kemneren)  

 

Totalt ble 5,0 % av arbeidsgiverne kontrollert. 

 

Det ble ikke gjennomført personallistekontroller i Kristiansand for 2018. 

 

Søgne:  

Antall planlagte kontroller for 2018: 21  

 

Antall gjennomførte kontroller for 2018: 22 

 

IAA gjennomførte 13 kontroller og Kemneren gjennomførte 8 kontroller. Totalt ble 5,3 % av 

arbeidsgiverne i Søgne kontrollert i 2018. 

 

Det blir ikke gjennomført personallistekontroller i Søgne for 2018. 

 

Birkenes:  

Antall planlagte kontroller for 2018: 10    

 

Antall gjennomførte kontroller for 2018: 10 

 

IAA gjennomførte 4 kontroller og Kemneren gjennomførte 6 kontroller. Totalt ble 6,1 % av 

arbeidsgiverne i Birkenes kontrollert i 2018. 

 

Det blir ikke gjennomført personallistekontroller i Birkenes for 2018. 
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Songdalen: 

Antall planlagte kontroller for 2018: 13 

 

Antall gjennomførte kontroller for 2018: 14 

 

IAA gjennomførte 9 kontroller og kemneren  

gjennomførte 5 kontroller. Totalt ble 5,6 % av alle arbeidsgiverne i Songdalen kontrollert. 

 

Det ble ikke gjennomført personallistekontroller i Songdalen for 2018. 
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4.3  Resultater fra kontrollene 

 

Kristiansand: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 3714

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 25

- Antall undersøkelseskontroller 162

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 187

Andel kontrollerte opplysningspliktige 5,0 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 22

Antall avdekkingskontroller   25

Andel avdekkingskontroller med treff 88 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 180

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
187

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 96 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 3

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
187

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 2 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
2

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
187

Andel ferdige kontroller innen 1 år 1 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå 679 334

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak
9 464 333

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 10

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 22

Sum antall kontroller med treff/avdekking 32

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.
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Kristiansand forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

747

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 747

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

12,7

Skatteregnskap 1,6

Innfordring 4,7

Arbeidsgiverkontroll 5,11

Administrative oppgaver 1,3

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 12,7

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
1

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

JA

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

JA

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
JA

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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Søgne: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 417

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 2

- Antall undersøkelseskontroller 20

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 22

Andel kontrollerte opplysningspliktige 5,3 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 2

Antall avdekkingskontroller   2

Andel avdekkingskontroller med treff 100 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 22

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
22

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 100 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
22

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 0 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
22

Andel ferdige kontroller innen 1 år 0 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå 345 164

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak
80 625

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 0

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 2

Sum antall kontroller med treff/avdekking 2

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.
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Søgne forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

99

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 99

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

1,5

Skatteregnskap 0,3

Innfordring 0,9

Arbeidsgiverkontroll 0,34

Administrative oppgaver

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 1,5

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
0

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

NEI

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

NEI

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
NEI

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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Birkenes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 165

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 1

- Antall undersøkelseskontroller 9

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 10

Andel kontrollerte opplysningspliktige 6,1 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 0

Antall avdekkingskontroller   1

Andel avdekkingskontroller med treff 0 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 9

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
10

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 90 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
10

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 0 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
1

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
10

Andel ferdige kontroller innen 1 år 10 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 0

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 0

Sum antall kontroller med treff/avdekking 0

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.
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Birkenes forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

41

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 41

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

0,88

Skatteregnskap 0,3

Innfordring 0,4

Arbeidsgiverkontroll 0,18

Administrative oppgaver

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 0,88

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
0

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

NEI

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

NEI

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
NEI

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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Songdalen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsparametre 
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige

Antall opplysningspliktige i kommunen 248

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært gjenstand 

for kontroll

- Antall formalkontroller 0

- Antall avdekkingskontroller 1

- Antall undersøkelseskontroller 13

- Antall oppfølgingskontroller 0

Sum arbeidsgiverkontroller 14

Andel kontrollerte opplysningspliktige 5,6 %

Antall avdekkingskontroller med treff (beløp og andre forhold) 1

Antall avdekkingskontroller   1

Andel avdekkingskontroller med treff 100 %

a) Antall fullførte kontroller innen 4 mnd 14

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 4 mnd.  
14

Andel ferdige kontroller innen 4 mnd 100 %

b) Antall fullførte kontroller innen 6 mnd 0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 6 mnd.  
14

Andel ferdige kontroller innen 6 mnd 0 %

c) Antall fullførte kontroller innen 1 år, inkl. antall fra pkt. 4.1.10 

a) og b) 
0

Sum arbeidsgiverkontroller (fra 1.3.6 b1) + kontroller under 

arbeid eldre enn 1 år mnd.  
9

Andel ferdige kontroller innen 1 år 0 %

1. Beløp egenrettet (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå

2. Beløp fra fullførte rapporter i rapporteringsåret med 

endringsforslag, forslag oversendt SKE for vedtak
527 196

Antall formalkontroller med treff/avdekking 0

Antall kunnskapskontroller med treff/avdekking 0

Antall øvrige undersøkelseskontroller med treff/avdekking 0

Antall oppfølgingskontroller med treff/avdekking 0

Antall avdekkingskontroller med treff/avdekking 1

Sum antall kontroller med treff/avdekking 1

1.3.6 b1

4.1.10 
Saksbehandlingstid 

hos SKO.

Forklaringsvariabler
1.3.8b Endringsforslag

Antall kontroller 

med treff.

1.3.8 c 
Avdekkingskontroller - 

andel med treff ved 

ferdig rapport.
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Songdalen forts.: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall nye opplysningspliktige som er gitt informasjon/veiledning 

om sine plikter (herunder tiltak gjennomført i samarbeid med 

andre aktører)

55

Antall nye opplysningspliktige i kommunen 55

Andel nye opplysningspliktige som er gitt info/veiledning 100 %

Antall informasjonstiltak rettet mot regnskapsførere/revisorer 

(herunder tiltak gjennomført i samarbeid med andre aktører, 

men ikke tiltak i regi av skattekontoret)

1

1,22

Skatteregnskap 0,3

Innfordring 0,7

Arbeidsgiverkontroll 0,22

Administrative oppgaver

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen 1,22

Antall rapporter oversendt til skattekontoret for mer enn ett år 

siden som ikke er ferdigbehandlet
0

Estimert antall dagsverk brukt i tverretatlig samarbeid

Har kemneren sørget for at kommunenes leverandører innenfor 

risikobransjer skal levere utvidet skatteattest? Besvares med 

Ja eller Nei

NEI

Gjennomfører kemneren oppfølgingskontroller av kommunenes 

leverandører innenfor risikobransjene? Besvares med Ja eller 

Nei

NEI

Har kommunen som innkjøper inngått 10 strategiske grep? 

Besvares med Ja eller Nei
NEI

1.3.6e Antall gjennomførte personallistekontroller 0

Antall anmeldelser inngitt i perioden 0

Antall domfellelser i perioden 0

Antall henleggelser i perioden 0

1.3.8d Tverretatlig samarbeid

SKO samarbeider 

med kommunen 

som innkjøper

Informasjon og veiledning

Antall årsverk ved SKO som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen

2.2.9  Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk

Rapporter oversendt til skattekontoret til behandling
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4.4  Vurdering av kontrollaktiviteten 

 

IAA hadde utfordringer rundt bemanning i 2018, og kemneren bistod derfor med å gjennomføre 

undersøkelseskontroller for Søgne, Birkenes og Songdalen. Men et godt samarbeid mellom IAA og 

kemneren klarte vi å komme i mål med antallskravet på alle våre kommuner. Resultatet ble at 

Kristiansand hadde 5%, Birkenes 6%, Songdalen 5,6% og Søgne 5,3% andel kontrollerte 

arbeidsgivere. 

 

Kemneren har gjort gode utplukk for kontroll også i 2018. Kristiansand har en avdekkingsprosent på 

88%. Dette er en oppgang i forhold til 2017 der vi oppnådde 71,4%.   

 

Vi ser at etableringen av a-krimsamarbeidet gjør at det er enklere å følge opp tips. Den tverretatlige 

gruppen mottar mange tips, og kan i tillegg respondere raskt i form av å rykke ut på stedlige kontroller 

der det er mistanke om for eksempel svart arbeid og/eller sosial dumping.  

 

Vi hadde også i 2018 fokus på å følge opp 

innrapportering av lønn, og vi har utført en rekke 

undersøkelseskontroller på a-meldingsområdet. 

Undersøkelseskontrollene anses som enklere kontroller, 

og er med på å øke antallet kontroller med mindre 

ressursbruk.  

 

Når vi gjennomfører undersøkelseskontroll i 

virksomheter som er pålagt å føre personalliste så 

kommenteres eventuelle avvik i rapporten. Avvik på 

dette området kan være med å gi en indikator på om 

virksomheten bør tas ut til en tyngre kontroll. 

 

4.5  Samarbeid med andre kontrollaktører  

 

Som tidligere år har vi også i år vært en aktiv 

bidragsyter i SOS-forum, som er et kontroll-samarbeid 

mellom mange offentlige etater om serveringsbransjen. 

Vi hadde 3 aksjoner der vi var ute kvelds- og nattestid 

for å kontrollere serveringsbransjen i Kristiansand.  

  

Disse aksjonene er viktige med hensyn til synlighet og 

styrking av opplevd oppdagelsesrisiko hos bransjen, og 

den gir samtidig en viktig effekt for innfordring og utplukk 

av kontrollobjekter. Vi har, blant annet som følge av 

aksjonene i serveringsbransjen, et særdeles godt 

samarbeid med de andre etatene, spesielt Bevillingskontoret, Mattilsynet, NAVs trygdemisbruksteam, 

Politiet og Arbeidstilsynet.   

 

I regi av SOS-forum har vi startet en informasjonsvirksomhet opp mot nyetablerte i 

restaurantbransjen. Vi avtaler et tidspunkt med de nyetablerte, og møter opp på virksomheten 

sammen med regionalt verneombud. Det gis informasjon om hvordan virksomheten skal forholde seg 

til lover og regler innenfor deres bransje. Dette har vært et meget positivt tiltak, både sett fra bransjen 

og kontrolletatenes side.  
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Andre samarbeidsarenaer 

 

 Kemneren har vært NKKs representant i Regionalt samarbeidsforum med Skatt sør. Her som 

representant for skatteoppkreverne i Vest-Agder.  Dette er viktig for å sikre gode 

samarbeidsrutiner mellom Skatt sør og kemneren i det daglige arbeid og rundt 

styringsdialogen med Skatt sør som overordnet etat. I samarbeidsforumet møter relevante 

deltakere fra i Skatt sør og kemnerne i regionen. Møtene er viktige for å sikre samarbeidet 

mellom skatteetaten og kemnerne. 

 Kemneren er også med i Samarbeid mot svart økonomi i Agder («SMSØ»). Samarbeidet 

består av Skatteetaten, kemneren, YS, LO, NHO, UNIO, KS og Arbeidstilsynet.  Samarbeidet 

jobber holdningsskapende mot svart økonomi og har i året som er gått gjennomført flere 

tiltak.  SMSØ har også et økende fokus på lærlinger og viktigheten av å etablere gode 

holdninger tidlig.  

 Storbykemnernettverket er et samarbeid kemner har med kemnerne i de 11 største byene. 

Det avholdes minimum to møter i året. Vi har mange like utfordringer som de andre store 

byene, og samarbeidet på kemnernivå er meget godt og tett. Som gruppe har vi tidligere vært 

en viktig dialogpartner for Skattedirektoratet. Storbykemnernettverket ønsker å påvirke 

utviklingen i samarbeid med NKK.  

 Vi er også engasjert i NØF (Norsk øko-forum) som er for alle som jobber med bekjempelse 

av økonomisk kriminalitet.  Det er fagkoordinator på innkreving som deltar i dette på vegne 

av kontoret. 

 Kristiansand kommune deltar i Tett på-prosjektet. Innbyggerne i kommunen som søker om 

byggetillatelse eller kjøper fast eiendom blir oppringt av skatteetaten, som gir gode råd om 

hvordan man skal velge en seriøs håndverker. 

 

Avslutningsvis bør det nevnes at kontoret ansatte en a-krimkoordinator i februar 2018. A-

krimkoordinatoren jobber i tett samarbeid med kommunens innkjøpsavdeling og de avdelinger i 

kommunen som gjennomfører de største innkjøpene.  

 

Bystyret i Kristiansand vedtok i november 2018 en egen a-krimmodell og seriøsitetsbestemmelser 
som skal sikre at kommunen kun bruker seriøse leverandører.  
 
Intensjonen med den nye a-krimmodellen og seriøsitetsbestemmelsene er at kommunen skal sikre at 
alle leverandører av tjenester til kommunen opptrer i samsvar med lover og regler for arbeidslivet.   
 
Ett av virkemidlene er at kommunen nå krever at tilbydere gir kommunen fullmakt til å sjekke 
opplysninger om lønn, skatt og avgifter. Kommunen får også fullmakt til å undersøke eventuell 
konkurshistorikk til styreleder og daglig leder i firmaer som ønsker å levere tjenester.  
 
Leverandørene må levere fullmakt slik at kommunen kan bruke slik taushetsbelagt informasjon før 
kontrakt blir inngått, for å vurdere om leverandøren er skikket til å bli leverandør. De som ikke gir slik 
fullmakt, blir avvist.  
 

4.6  Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak 

 

Det er viktig for oss å være synlige og tilgjengelige. Fra tiden rundt innføring av a-meldinger har vi 

merket meget godt hvor viktig informasjon og tilgjengelighet er. Det er svært mange som ringer, men 

også mange som kommer innom vårt kontor for å få bistand med registrering og innsendelse av a-

meldingene.  

 

Vi ser det som særdeles viktig å ta seg tid til å gi god informasjon. I tillegg til å være en god 

serviceyter ser vi at god informasjon klart reduserer etterarbeidet som kommer ved at skattyterne gjør 

feil eller i verste fall unnlater å rapportere. 
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Vi har i år igjen avholdt et vellykket informasjonskurs for arbeidsgivere og regnskapsførere på 

lønnsområdet. Kurset holdes hvert år, og har svært god oppslutning. Dette var også tilfellet i 2018. 

Foredragsholderne var fra Oslo Kemnerkontor, Arbeidsgiverkontrollen i Grenland og Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll i Agder.  Hovedfokus i år var nyheter og endringer for 2017-2018, A-melding, 

naturalytelser og velferdsordninger og arbeids- og tjenestereiser. Vi ser frem mot nytt kurs i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiansand, 18. januar 2019      
 
 
 
 
Hans Ditlef Christiansen 
Kemner 

 
 

Vedlegg:   

1. Årsregnskapet for 2018 Kristiansand kommune. 
2. Årsregnskapet for 2018 Søgne kommune. 
3. Årsregnskapet for 2018 Birkenes kommune. 
4. Årsregnskapet for 2018 Songdalen kommune 
5. Vedlegg til årsregnskapet. 
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Vedlegg 1:  

 

  

  2 018 2 017 

Likvider 745 859 372 742 120 971

Skyldig skattekreditorene -50 018 826 -75 239 813

Skyldig andre -814 398 -1 589 149

Innestående margin -695 026 143 -665 292 006

Udisponert resultat -5 -3

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -3 350 094 563 -3 304 473 950

Finansskatt lønn -21 431 715 -16 106 786

Kildeskatt mv - 100% stat -2 302 148 -12 661 573

Personlige skatteytere -7 872 543 467 -7 527 234 158

Tvangsmulkt -3 903 344 -3 803 191

Upersonlige skatteytere -1 615 330 955 -1 919 968 729

Renter -16 970 173 -15 050 931

Innfordring 2 059 302 2 527 429

Sum -12 880 517 063 -12 796 771 889

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 3 350 094 562 3 304 473 946

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 2 270 119 887 2 154 415 895

Fordelt til Fylkeskommunen 517 536 233 492 942 192

Fordelt til Staten 4 112 080 749 4 459 344 675

Fordelt til kommunen 2 526 244 332 2 385 821 515

Krav som er ufordelt 2 4

Videresending plassering mellom kommuner 104 441 298 -226 338

Sum 12 880 517 063 12 796 771 889

Sum totalt -                 -                 

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Kristiansand kommune 

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 2:  

 

 

  2 018 2 017 

Likvider 92 970 634 86 395 141

Skyldig skattekreditorene -8 724 847 -5 036 223

Skyldig andre -28 656 -39 123

Innestående margin -84 217 124 -81 319 790

Udisponert resultat -7 -5

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -189 617 321 -182 130 184

Finansskatt lønn -1 194 414 -816 690

Kildeskatt mv - 100% stat -28 722 0

Personlige skatteytere -958 904 499 -909 072 882

Tvangsmulkt -404 433 -363 398

Upersonlige skatteytere -62 257 482 -57 920 480

Renter -1 780 479 -1 109 373

Innfordring 115 805 119 428

Sum -1 214 071 545 -1 151 293 579

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 189 617 319 182 130 184

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 283 343 525 267 598 214

Fordelt til Fylkeskommunen 63 371 067 58 708 105

Fordelt til Staten 373 417 855 360 396 704

Fordelt til kommunen 304 309 205 282 473 497

Krav som er ufordelt 2 0

Videresending plassering mellom kommuner 12 572 -13 125

Sum 1 214 071 545 1 151 293 579

Sum totalt -                -                

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Søgne kommune                  

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 3:  

 

  

  2 018 2 017 

Likvider 41 618 061 38 675 289

Skyldig skattekreditorene -1 568 547 -352 202

Skyldig andre -742 -214

Innestående margin -40 048 773 -38 322 874

Udisponert resultat 1 1

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -95 272 709 -87 969 089

Finansskatt lønn -603 252 -519 288

Kildeskatt mv - 100% stat -3 577 0

Naturressursskatt -1 011 127 0

Tvangsmulkt -372 259 080 -351 427 135

Personlige skatteytere -76 409 -120 007

Upersonlige skatteytere -16 092 358 -18 221 919

Renter -195 647 -476 926

Innfordring 7 334 22 737

Sum -485 506 825 -458 711 627

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 95 272 709 87 969 088

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 117 142 138 113 000 728

Fordelt til Fylkeskommunen 24 843 140 22 807 260

Fordelt til Staten 132 915 454 128 429 702

Fordelt til kommunen 116 344 511 106 504 849

Krav som er ufordelt 0 1

Videresending plassering mellom kommuner -1 011 127 0

Sum 485 506 825 458 711 627

Sum totalt -                     -                     

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Birkenes kommune                           

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 4:  

 

  

  2 018 2 017 

Likvider 50 290 509 47 568 471

Skyldig skattekreditorene -1 768 496 -1 306 563

Skyldig andre -16 301 1 883

Innestående margin -48 505 707 -46 263 785

Udisponert resultat -5 -6

Sum 0 0

Arbeidsgiveravgift -147 750 719 -127 217 617

Finansskatt lønn 0 0

Kildeskatt mv - 100% stat 0 0

Personlige skatteytere -457 178 667 -445 781 152

Tvangsmulkt -155 187 -93 535

Upersonlige skatteytere -45 333 243 -34 132 881

Renter -306 598 -798 152

Innfordring 84 932 61 352

Sum -650 639 482 -607 961 984

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 147 750 720 127 217 615

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 149 114 203 141 861 369

Fordelt til Fylkeskommunen 29 930 456 28 928 244

Fordelt til Staten 186 224 982 176 084 638

Fordelt til kommunen 137 623 066 133 870 116

Krav som er ufordelt -1 2

Videresending plassering mellom kommuner -3 945 0

Sum 650 639 481 607 961 984

Sum totalt -1 -1

Kristiansand, 11.01.2019

_________________________

Hans Ditlef Christiansen

Kemner

 Årsregnskap for Songdalen kommune                  

Regnskapsåret 2018                                                          

Avlagt etter kontantprinsippet 
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Vedlegg 5:  
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Arkivsak-dok. 19/00137-8 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om virksomheten Struktur1 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Virksomhetsbesøk ble tatt opp som tema 04.02.2019 i sak 5/19 Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019. 

Følgende vedtak ble da fattet:  

«Kontrollutvalget vedtar å dra på virksomhetsbesøk til Returkraft AS i løpet av Høsten 2019. 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Struktur1 Mandag 25. Mars 2019 dersom dette er mulig for 

selskapet.» 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget får en orientering om virksomheten Struktur1 av daglig leder i selskapet, Peder 

Ellingsen. Orienteringen er kun ment som en kortere orientering på 25.-40. minutter og vil inneholde 

generell informasjon. Hensikten med orienteringen er at kontrollutvalget skal bli bedre kjent med 

selskapet. 

 

Leder i kontrollutvalget, Wiggo Svendsen, ble bedt av sekretariatet om å formulere noen spørsmål/temaer 

som kontrollutvalget kan være interessert i. Denne listen ble så mailet til Struktur 1 som «eksempler på 

punkter som kontrollutvalget kan være interessert i å få orientering rundt»: 

  

-      Fokus på hvilken nytteverdi dere har for kommunen.  

-      Hvilke fortrinn har struktur 1 for kommunen ift. evt. andre/private firmaer?  

-      Hva er de største utfordringene i Birkenes kommune mht. lønn? regnskap? 

-      Hvilke feil er mest vanlige (ikke bare i Birkenes, men generelt i alle kommunene). 

-      Sjekkes at øremerkede midler brukes til de formål de skal?  

-      Hvordan kontrollerer Struktur1 at kommunen mottar de tilskuddene fra staten den har krav på? 

-      Hva er den største utfordringen for Birkenes kommune sett med "fagøyne" til Struktur 1? 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgsleder har formulert interessante spørsmål, og sekretariatet ser frem til å lære mer om 

Struktur1. 
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Arkivsak-dok. 16/03426-14 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging - Brukerbetaling knyttet til kart- og oppmålingstjenester 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Muntlig og skriftlig redegjørelse tas til orientering, og saken lukkes. 
 

Bakgrunn for saken: 
Saken har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget 23.04.18 sak 17/18-4a «Referatsaker», samt i 

kontrollutvalgsmøte 24.09.2018 sak 27/18 «Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til 

brukerbetaling for kart- og oppmålingstjenester». Det går frem av protokollen at «Redegjørelsen tas 

til foreløpig orientering. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har igangsatt ett 

forbedringsprosjekt for å få tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene 

knyttet til kart- og oppmålingstjenester, noe kontrollutvalget mener er positivt.  

Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse ifbm. møtet i april 2019.» 
 

Saksopplysninger: 
Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. For disse tjenestene er 

regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil 

si selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter.  

Revisjonen har tidligere opplyst at Birkenes kommune ikke har vedtatt at det skal være selvkost på 

oppmåling i Birkenes. Birkenes tar noe betalt for oppmålingstjenester, men kommunen kan ikke ta 

mer betalt enn det tjenesten koster. Videre har revisjonen opplyst at kommunen for 2017 var langt 

unna taket på 100 % inndekning. 

 

Det kontrollutvalget tidligere har hatt ønske om å få en forklaring på, er hvorfor kostnadene er så 

høye og hva som gjøres for at denne delen av kommunens virksomhet skal gå i balanse.  

 

Kontrollutvalget har tidligere blant annet fått en skriftlig tilbakemelding, samt en oversikt over 

gebyrsatsene i sammenlignbare kommuner og en statistisk oversikt hvor Birkenes kommune blir 

sammenlignet med andre kommuner på driftsutgifter og driftsinntekter angående kart- og 

oppmålings-fortetning pr. innbygger. Rådmann er også tidligere bedt om å redegjøre for kommunens 

oppmålingsgebyrer, oversikt over selvkostgraden, andelen gamle saker og hvordan fremtidsbildet ser 

ut.  

Forrige gang saken ble tatt opp orienterte administrasjonen om at det er igangsatt ett 

forbedringsprosjekt for å få tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene 

knyttet til kart- og oppmålingstjenester. 
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Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan skriver i sitt notat at forbedringsprosjektet har hatt 

fokus på omorganisering, rendyrke de oppgavene som går inn under selvkost (og bli bevisst hvilke 

oppgaver som er selvkost og ikke), samt samarbeid med Søgne/Sogndalen for å lære av beste praksis. 

Det står videre i notatet at de har et prosjekt for eldre saker som de ikke kan ta gebyr for.  

 

Videre står det: «Fokuset vi har hatt innen oppmåling det siste halvåret tror vi at vi allerede kan se 

begynnende resultater av; selvkostgraden for oppmåling Birkenes gikk opp med 10% fra 2017 til 

2018 (fra 47,7% til 57,9%). Vi vil jobbe videre med de samme forbedringsområdene, og vi kommer 

gjerne tilbake for å rapportere til Kontrollutvalget.» 

Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan vil svare på eventuelle spørsmål i møte.  

 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Notatet beskriver en positiv omorganisering, rendyrking av oppgaver og en læring av andre kommuner i 

beste praksis, noe sekretariatet er positiv til. Notatet beskriver en økning i selvkostgrad med 10% fra 2017 

til 2018. Dette viser at de er på riktig vei. Det vil være vanskelig å nå et tak på 100% så lenge man 

samtidig har et prosjekt for eldre saker som det ikke kan tas gebyr for. Enhetsleder for teknisk forvaltning 

viser positive resultater med omorganiseringen, og det anbefales derfor at saken lukkes. 

 

 

Vedlegg:  

Notat angående forbedringsprosessen, skrevet av enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan. 
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Bakgrunn 
Birkenes kontrollutvalg behandlet saken i møte 24.09.2018 sak 27/18: 
 
Redegjørelsen tas til foreløpig orientering.  
  
Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har igangsatt ett forbedringsprosjekt for 
å få tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene knyttet til kart- og 
oppmålingstjenester, noe kontrollutvalget mener er positivt.  
  
Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse ifbm. møtet i april 2019.  
 

Selvkost 
Vi kan henføre til selvkost alt som går med til oppmålingsforretningene (både på kontor 
og ute i felten), tilhørende matrikkelføring og generell kundeveiledning og bistand om 
oppmåling.  
 
Forbedringspunktene 
I møtet i september 2018 snakket jeg om at vi hadde et fokus på å forbedre oss, og at vi 
hadde som mål å få selvkostgraden opp en del allerede i 2019. Løpet vi hadde lagt 
innehold dette: 
 

1. Videreføre omorganiseringen vi gjorde etter første halvår 2018 

2. Rendyrke de oppgaven som går inn under selvkost 

3. Samarbeide videre med Søgne/ Songdalen for å lære av beste praksis 

 
Hvordan har vi jobbet siden september? 
 

1. Omorganiseringen har vi videreført. Den fungerer veldig bra, og vi har fra 1. mars 
to landmålere som jobber 100% med oppmåling i begge kommuner. 

2. Rendyrke oppgaver. Vi er veldig bevisst på hvilke oppgaver som ikke er selvkost, 
og hvilke som kan henføres til selvkost. Det er viktig å skille disse ved å loggføre 
når vi jobber med oppgaver som har med selvkost å gjøre. Da bør vi ha verktøy 
for dette i vårt timeloggingssystem. Det finnes ikke per dags dato, men vi har 
etterspurt det.  

I tillegg har vi et prosjekt for eldre saker som vi ikke kan ta gebyr for, og som 
dermed ikke kan henføres til selvkostarbeid. Det er viktig at arbeidet med dette 
skilles fra selvkosten. 

Det å være bevisst på hvilke oppgaver som kan henføres til selvkost er ett av 
punktene vi har lært mye av i møter med enhetsleder i Søgne kommune.  
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3. Samarbeid med Søgne kommune. Vi har en veldig god dialog med Søgne 

kommune og enhetsleder Terje Nuland, og vi kommer til å fortsette samarbeidet 
fremover.  

 
Fokuset vi har hatt innen oppmåling det siste halvåret tror vi at vi allerede kan se 
begynnende resultater av; selvkostgraden for oppmåling Birkenes gikk opp med 10% 
fra 2017 til 2018 (fra 47,7% til 57,9%). Vi vil jobbe videre med de samme 
forbedringsområdene, og vi kommer gjerne tilbake for å rapportere til Kontrollutvalget. 
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Arkivsak-dok. 19/03307-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Refusjon i forbindelse med justeringsretten 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet sak 7/19 Orientering fra revisjonen 04.02.2019. Det fremkom i møtet at 

Birkenes kommune overtok en justeringsrett fra utbygger i 2018. Kommunen valgte å fordele samlet 

tilbakebetalt merverdiavgift fra staten med fordeling 5 % til kommunen og 95 % til utbygger.  

 

Kontrollutvalget gjorde da følgende vedtak: 

«Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen orienterer angående refusjon i 

forbindelse med justeringsretten på neste møte.» 

 

Saksopplysninger: 
Utbyggere som pålegges å opparbeide offentlig infrastruktur (vei, vann, avløp, lekeplasser og 

grøntarealer) får ikke fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift, mens kommunen vil få dette. Det 

kan derfor inngås avtale mellom utbygger og kommunen om justeringsrett. Dette gjøres gjerne i 

forbindelse med inngåelse av en utbyggingsavtale mellom kommunen og utbyggeren. 

 

Justeringsreglene følger av merverdiavgiftsloven, kapittel 9, og forskrift til merverdiavgiftsloven, kapittel 

9. Justeringsreglene gir mulighet for ny eier å kreve tilbakebetalt merverdiavgift som er betalt av tidligere 

eier når eierskiftet går fra avgiftspliktig til ikke-avgiftspliktig virksomhet. Ved overføring fra en privat 

utbygger vil kommune, som ny eier, kunne kreve innbetalt merverdiavgift tilbakebetalt fra staten. 

Tilbakebetaling vil skje med 1/10 per år, i 10 år fra overtakelse. 

 

Birkenes kommune overtok en justeringsrett fra utbygger i 2018. Kommunen valgte å fordele samlet 

tilbakebetalt fra staten med fordeling 5% til kommunen og 95 % til utbygger. Lillesand og Kristiansand 

kommuner har derimot ifølge revisor Øyvind Nilsen i Aust-Agder revisjon IKS lagt seg på en fordeling 

25 % til kommunen og 75 % til utbygger. Kontrollutvalget stilte i møtet spørsmål ved disse forskjellene 

og ønsker en orientering om saken. 

 

Kommunalsjef samfunnsutvikling Halvor Nes vil orientere om saken. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Ser man økonomisk på saken så ville det nok lønnet seg å legge seg på en fordeling tilsvarende det 

Lillesand og Kristiansand har gjort, men på den annen side så vil en fordeling hvor utbygger får beholde 

større deler av beløpet kunne føre til et bedre forhold mellom kommunen og utbygger. Man kan tenke seg 

at dette i neste omgang vil kunne være en fordel for kommunen i form av at det skal være attraktivt å 

etablere seg i kommunen.    

 

Det ligger til kommunestyrets myndighet å forhandle frem justeringsrettsavtaler med utbyggere. Dette er 

derfor en politisk sak, og ifølge kommunalsjef Halvor Nes skal saken opp i formannskap og 

kommunestyre i løpet av våren. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/11217-5 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging - Frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og 

manglende svar på henvendelser - Birkenes kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgets møte 19.06.18 sak 25/18-1 (Eventuelt) ble det tatt opp at utvalgets medlemmer har fått 

flere henvendelser på manglende respons på henvendelser til kommunen. Følgende går frem av 

protokollen: «Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte, og da med særlig fokus på tekniske 

tjenester. Utvalget ønsker samtidig at rådmann kommer med forslag til forbedringstiltak.» 

 

Birkenes kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 24.09.18 sak 26/18 «Bestemmelser for frister for 

saksbehandlingen i offentlig forvaltning og manglende svar på henvendelser». Følgende vedtak ble da 

fattet:  

 

 Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

Redegjørelsen tas til foreløpig orientering og kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse for prosjekt 

«forbedringer arbeidsflyt samfunnsutvikling» i første møte 2019.  

Kontrollutvalget legger til grunn at Forvaltningslovens § 11a skal gjøre seg gjeldende vedr. 

saksbehandlingstid og foreløpig svar. Kontrollutvalget anmoder rådmann om å først se til at det blir 

etablert gode rutiner for foreløpig svar. 

 

Saken ble tatt til orientering i kommunestyret 08.11.2018. 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for saksbehandlingen i 

den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- og 

bygningsloven. 

Etter forvaltningsloven § 11a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

 

”§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten 

ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 

besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 
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svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig 

angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I 

saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke 

kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt”. 

 

Kravet om avgjørelse i saken uten ugrunnet opphold er et utslag av kravet om god forvaltningsskikk. Hva 

som ligger i ”uten ugrunnet opphold” vil være relativt fra sak til sak og fra område til område, og vil 

måtte bero på en konkret individuell vurdering av hensynet til en forsvarlig saksbehandling, sakens art og 

omfang, tilgjengelige ressurser mv, jf. Ot.prp.nr.75 (1993-1994) side 59: 

 

«Kriteriet uten ugrunnet opphold er utpreget skjønnsmessig, og betydningen vil kunne variere fra sak til 

sak. Departementet vil understreke at oppfyllelse av de rettssikkerhetsgarantier som ligger i 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler, nødvendigvis vil medføre at saksbehandlingen etter 

omstendighetene kan bli tidkrevende. Hva som i det enkelte tilfellet vil være en forsvarlig 

saksbehandlingstid, vil som tidligere måtte variere med sakens art og omfang, tilgjengelige ressurser 

mv”.  

Dersom forvaltningen regner med at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal forvaltningen snarest mulig gi parten underretning om saksbehandlingstiden med angivelse av 

grunnen, og så vidt mulig også meddele når svar kan ventes. I saker som gjelder enkeltvedtak er det satt 

en uttrykkelig tidsfrist for å sende foreløpig svar., som er i løpet av en måned etter at henvendelsen er 

mottatt», jf. forvaltningsloven § 11 a annet og tredje ledd. 

 

Kort status for oppfølging av henvendelser – Samfunnsutvikling  

Rådmann har erkjent at kommunen har et stort forbedringspotensialet når det gjelder manglende respons 

på henvendelser til kommunen. Rådmann har derfor igangsatt en prosess i seksjon for Samfunnsutvikling, 

med mål om få på plass nødvendige endringer for å sikre en forsvarlig praksis. Rådmann har opplyst at 

arbeidet er igangsatt, og er forankret i rådmannens ledergruppe. 

Kontrollutvalget skulle ta opp saken i Februar, men saken ble utsatt til Mars for at administrasjonen skal 

rekke å få på plass så mange som mulig av de nye rutinene. 

 

Administrasjonen orienterer om saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens redegjørelse. 
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Arkivsak-dok. 19/03875-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Iht kapittel 10A i kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en samordnet kalender for planlagte tilsyn 

og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019.  

Kalenderen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Aust-Agder 

revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest. 

Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten rettet mot 

kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2019 gjort kjent for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Det varierer hvor nøyaktig 

tilsynsetatene og revisjonsdistriktene har angitt tidspunktet for tilsynet eller forvaltningsrevisjonen. 

Fylkesmannen presiserer at det i forbindelse med tilsyn alltid vil være oppstartsbrev til rådmann (eller 

tilsvarende dokument) som angir det endelige tidspunktet for tilsynet. Fylkesmannen presiserer også at 

hendelsesbaserte tilsyn ikke vises i kalenderen. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 viser aktuelle prosjekter for Birkenes kommune: 

 
Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat(er) Tidsrom Andre 

merknader 

Birkenes 
kommune 

Beredskapsøvelse   FMAV - 
Beredskapsstaben 

17. 
september 

Øvelsene i 
Iveland og 
Birkenes 
 kommuner 
gjennomføres 
sammen 

Birkenes 
kommune 

Sykehjem   FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

26 - 27.nov   
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Vannverk: 
Birkeland, 
Herefoss, 
Engesland 

Prøvetakningsplan Drikkevann Mattilsynet August   

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Brev fra Fylkesmannen i Agder datert 04.03.2019 «Samordnet kalender for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019». 
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E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/ag 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref.: 

  04.03.2019  2018/11335 
     

  Deres dato:  Deres ref.: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jostein Nordhus, 37 01 78 64 
  
 
 
  

Kommunene i Agder  
Aust-Agder fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 

  
 

Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner med 
kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019 

Iht kapittel 10A i Kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en samordnet kalender for planlagte 
tilsyn og forvaltningsrevisjon med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019. 
Kalenderen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Aust-
Agder revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest. 
 
Tilsynskalenderen er publisert på Fylkesmannens hjemmeside under «tilsyn»: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Tilsynssider/Oversikt-planl-tilsyn/. 
 
Det varierer hvor nøyaktig tilsynsetatene og revisjonsdistriktene har angitt tidspunktet for tilsynet 
eller forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer at det i forbindelse med tilsyn alltid vil være oppstartsbrev 
til rådmann (eller tilsvarende dokument) som angir det endelige tidspunktet for tilsynet.  
 
Fylkesmannen vil presisere at hendelsesbaserte tilsyn ikke vises i denne kalenderen. 
 
Revisjon av tilsynskalenderen 
I likhet med tidligere år vil Fylkesmannen i løpet av august publisere en oppdatert tilsynskalender for 
resten av 2019. Tilsynsetatene har frist til 15.august for innsendelse av oppdaterte tilsynsplaner for 
høsten 2019 til Fylkesmannen. 
 
Pålegg eller sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 
virksomhet 
En del av samordningsplikten omfatter at Fylkesmannen og andre tilsynsetater skal føre dialog med 
kommunen eller fylkeskommunen der det er pålegg eller sanksjoner med vesentlige virkninger for 
kommunen eller fylkeskommunens øvrige virksomhet. Dersom tilsynsetat, kommunen eller 
fylkeskommunen mener at pålegg eller sanksjoner har vesentlig virkning for kommunen eller 
fylkeskommunens øvrige virksomhet, så skal det føres dialog mellom partene i regi av 
Fylkesmannen. Dette meldes inn til Fylkesmannen på e-post: fmavpost@fylkesmannen.no. 
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  Side: 2/2 

Med hilsen 
 
Knut Berg ( e.f. ) 
Ass.fylkesmann 

  
 
Jostein Nordhus 
rådgiver 
Stab 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Arkivsak-dok. 19/00084-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 25.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 
 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  
1. Løpende revisjon  
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Arkivsak-dok. 19/00087-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 25.03.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:  

a. 07.02.2019 sak 011/19: Oppfølging fase 2 i budsjettvedtaket for 2019-2022. 

b. 07.02.2019 sak 013/19: Investeringer 2019-2022 

2. Innkommen/utgående post:  

a. Ingen innkommen/utgående post 

3. Neste møte 6.05.19 kl. 13:00 
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Arkivsak-dok. 19/00090-3 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 25.03.2019 
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