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Saksnr.: 2018/4605 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 68824/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 23.05.2018 18/6 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalget 17.01.2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 17.01.2018 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 17.01.2018. 

Vurdering 
Møteprotokoll legges fram for godkjenning.
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Saksnr.: 2018/4605 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 68730/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 23.05.2018 18/7 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2017 for Våler kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

  
Rakkestad, 16.05.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 for Våler kommune – utkast 
2. Revisors beretning 2017, datert 15.05.2018 
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2017», 

datert 16.05.2018 fra IØKR IKS 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Våler kommunes årsregnskap 2017 og årsberetning 2017 

 https://www.valer-of.kommune.no/politikk/saker-kunngjoringer-og-horinger 
 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 48 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter. I årsberetning fra kommunen skal det 
blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme stilling og 
resultat. 

 
Jf.  forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kap. 4 skal kontrollutvalget 
påse at kommunes årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte. Forskriftens § 7 sier videre at når kontrollutvalget er blitt forelagt 

4

https://www.valer-of.kommune.no/politikk/saker-kunngjoringer-og-horinger


revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det 
vedtas i kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret og kopi av uttalelsen skal 
sendes formannskapet. 

 
 

Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning: 
 Regnskapet skal avlegges innen 15. februar 
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars 
 Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april 
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli 

 
 
 

Vurdering 
Kommunen har ikke avlagt årsregnskap og årsberetning for 2017 rettidig og i samsvar med 
lov og forskrifter. Revisjonsberetningen er avlagt 30 dager etter frist. 
 
Kommunens driftsregnskap 2017 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på  
kr. 18 172 569 ,67, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 21 426 823,65,-.  
Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr. 30 154 537,27, og er 
avlagt med et udekket beløp på kr. 0,-. 
 
Anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) på nivået til netto driftsresultat for 
kommunene bør ligge i intervallet 1,75 til 2 % for kommunen over tid. I 2017 ble Våler 
kommunes netto driftsresultat 4,5 %.  Andre aktuelle nøkkeltall og måltall er inntatt i 
uttalelsen til kommunestyret. 
 
Revisjonsberetningen er avlagt 15. mai 2018, uten presiseringer, men med et forbehold om 
budsjett samt en merknad under «Andre forhold». Begge er tatt inn i uttalelsen.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet fra Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning i tillegg til regnskapet og årsberetningen. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2017 for Våler 
kommune som vist i vedlegg 1 i saken.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.
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VEDLEGG 1 
 
 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384 

 
Bankkonto: 1050 14 16733  

Kommunestyret i Våler 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2018/4605-8-88107/2018-IDBREM  510/137 24.04.2018 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017- Våler kommune 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse sendes til 
formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 23. mai 2018 behandlet årsregnskapet 2017 for Våler kommune. 
Grunnlagsdokumenter for kontrollutvalgets behandling har vært kommunens regnskap, 
rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen samt revisjonens oppsummeringsbrev for 
2017. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med 
informasjon under behandling i kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret: 
 

 Kommunen har ikke avlagt årsregnskap og årsberetning for 2017 rettidig og i 
samsvar med lov og forskrifter. Revisjonsberetningen er avlagt 30 dager etter frist. 
 

 Kommunens driftsregnskap 2017 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på  
kr. 18 172 569 ,67, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 21 426 823,65,-.  
Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr. 
30 154 537,27, og er avlagt med et udekket beløp på kr. 0,-. 

 
 Kontrollutvalget merker seg at kommunens positive netto driftsresultat i 2017 utgjør 

4,5 % av driftsinntekter. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og 
fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå hvor netto driftsresultat over tid bør 
utgjøre minst 1,75 % av driftsinntektene for å opprettholde økonomisk balanse.  

 
 Kommunens positive driftsresultat i 2017 kan i hovedsak forklares med: 

 Skatteinntekter og ramme- integreringstilskudd ble ca. 12 millioner kroner 
høyere enn budsjett.  

 Netto finansinntekter-/utgifter ble 4,8 millioner kroner lavere enn budsjettert 
 Premieavviket (pensjonsberegninger) påvirker resultatet positivt med 2,3 

millioner kroner. 
 

 Kommunens netto lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, startlån og ubrukte 
lånemidler) i prosent av brutto driftsinntekter er ved utgangen av året 2017 på  
ca. 53 %. Til sammenligning var gjennomsnittet for landet utenom Oslo 83,6 % for 
2017. Kommunens sentralforbund (KS) har anbefalt at nivået bør ligge under 75 %. 
 

 Kommunens disposisjonsfond er ved årsskifte 63,8 millioner kroner, som er en 
økning med 12,6 millioner kroner fra 2016. Kommunens disposisjonsfond per 31.12 
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Saksnummer 2018/4605-88107/2018  

2017 utgjør 15,7 % av brutto driftsinntekter. KS anbefaler at dette nivået bør ligge på 
minst 8 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  

 
 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  

§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2017/18. 
 

 Revisjonen har avlagt revisjonsberetningen datert 15. mai 2018, og beretningen er 
uten presiseringen, men med et forbehold. I tillegg har revisjonen gitt et bemerkning 
under Andre forhold. Følgende er omtalt: 
 
 
 
Forbehold: 
 

«Våler kommune har fremlagt saker til kommunestyret med forslag om 
budsjettjusteringer, og dette har blitt vedtatt. Avlagt regnskap viser imidlertid 
vesentlige budsjettavvik både på driftsinntekter og driftsutgifter. Regnskapsskjema 
investeringer viser vesentlige avvik på inntekter, utgifter og finansiering. Det er 
fremlagt saker hvor budsjettet er endret. Regnskapet viser at fremdrift på prosjekter 
ikke er i samsvar med budsjett. I flg Kommuneloven § 47 2) og 3), jfr Forskrift om 
årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 10 og § 11 skal det foretas endringer 
i årsbudsjettet når dette ansees påkrevd. Dette gjelder både drift- og 
investeringsbudsjettet. Revisjonen mener at ut i fra tallene i årsregnskapet skulle det 
vært fremlagt flere budsjettjusteringssaker for kommunestyret. Det vises forøvrig til 
rådmannens årsberetning for redegjørelse for disse avvikene».  
 
Andre forhold: 
 
«Kommunens årsregnskap og årsberetning er ikke avlagt til den frist som er fastsatt i 
§ 10 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.» 

 
Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2017 for Våler kommune 
og slutter seg til revisors beretning av 15. mai 2018.  

 
 
 

Våler, 23.05 2018 
 

Andreas Holm 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
 

Kopi til eksterne mottakere: 
Formannskapet     
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Saksnr.: 2018/4605 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 63211/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 23.05.2018 18/8 

 
 
Eierskapskontroll "Mosseregionens Næringsutvikling AS" 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll av «Mosseregionens Næringsutvikling 

AS» til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll av «Mosseregionens 

Næringsutvikling AS» til orientering. 
 Revisjonen presenterer to anbefalinger i rapporten, og kommunestyret ber 

administrasjonen om å etterfølge revisjonens to anbefalinger om: 
- Årlige behandlinger av kommunens eierskapsmelding. 
- Å utarbeide eierstrategi for «Mosseregionens Næringsutvikling 

AS» i tråd med de retningslinjer og prinsipper for godt eierskap 
som kommunen har vedtatt i sin erieskapsmelding.   

  
Rakkestad, 20.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Rapport «Mosseregionens Næringsutvikling AS» Våler kommune 2017 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 Våler kommune 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i Våler kommune har vedtatt at det skal gjennomføres 
selskapskontroll i Mosseregionens Næringsutvikling AS. 
 
Selskapskontrollen er gjennomført som eierskapskontroll, det vil si som en 
undersøkelse/kontroll av hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i selskapet. 
 
Revisjonen har i eierskapskontrollen arbeidet etter følgende problemstilling: 
  
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
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- Har kommunen etabler rutiner for oppfølging og evaluering av sine 
eierinteresser? 

- Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
 
Utøves kommunes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse?  
 
Revisjonen skriver at selskapskontrollen «er en vurdering av om virksomheten styres etter 
eierens formål» og videre at den er en «[...] vurdering av om eierne har etablert 
tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. 
En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor 
denne kontrollen».  
 
Kontrollen er gjennomført ved gjennomgang av innhentet dokumentasjon fra eiere, styret og 
kommunens administrasjon, samt informasjon fra foretaksregisteret og andre åpne kilder. 
Oversikt over kontrollerte dokumenter følger som vedlegg til rapporten. Det bemerkes fra 
sekretariatets side at etterspurt egenerklæring fra kommunens eierrepresentant ikke er 
besvart, det samme gjelder ett sett med spørsmål om eierstyring som er sendt ordfører.  
 
Revisjonen har funnet at Våler kommune «...i all hovedsak har etablert gode rutiner og god 
praksis for å sikre et aktivt og godt kommunelat eierskap i tråd med de anbefalinger KS har 
gitt for god eierstyring. Revisjonen er også av den oppfatning at kommunens eierinteresser i 
all hovedsak utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt aktuelle 
lovbestemmelser» 
 
Revisjonen fremmer to anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler Våler kommune å følge KS’s anbefaling om årlige behandlinger 
av kommunens eierskapsmelding. 

 Revisjonen anbefaler Våler kommune om å utarbeide eierstrategi for 
Mosseregionens Næringsutvikling AS i tråd med de retningslinjer og prinsipper for 
godt eierskap som kommunen har vedtatt i sin erieskapsmelding.   

 
Rapporten har vært til høring hos selskapets ledelse og hos kommunen ved ordfører. 
Uttalelsene er vedlagt rapporten. Der tilføyes fra kommunens side at det tas sikte på å vedta 
eierstrategiene i siste kommunestyremøte før sommeren 2018. 

Vurdering 
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget ansvaret for at det gjennomføres selskapskontroll. 
Etter sekretariatets vurdering er selskapskontrollen gjennomført som eierskapskontroll i tråd 
med kommuneloven §§ 77 og 80 og forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Rapporten er 
gjennomført i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll, vedtatt av kontrollutvalget 
17.11.2016 og kommunestyret 09.03.2017. 
 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for kommunal virksomhet som er lagt ut til et 
kommunalt eid selskap. For å sikre demokratisk kontroll og for å utøve godt eierskap er 
kunnskap og oppmerksomhet rundt eierskapspolitikk hos de folkevalgte sentralt.  Således 
trenger de folkevalgte kunnskap om selskapet og informasjon driften.   
 
På bakgrunn av rapportens vurderinger og konklusjoner anbefaler sekretariatet at 
kontrollutvalget, utover å ta rapporten til orientering, innstiller til kommunestyret om å følge 
revisors anbefaling om å behandle eierskapsmeldingen årlig og å utarbeide eierstrategi for 
selskapet. 
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Saksnr.: 2018/4605 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 79057/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 23.05.2018 18/9 

 
 
Informasjon fra revisjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 12.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Status framdrift forvaltningsrevisjon, sortert på kommune 

Saksopplysninger 
Revisjonen orienterer om sitt arbeid og legger fram framdriftsplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølgingsrapporter og selskapskontroller 2018-2019.  
 
Det framgår av kontrollutvalgsforskriften § 9 at kontrollutvalget skal påse at kommunen årlig 
er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Videre skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets 
vedtak i behandling av forvaltningsrevisjoner følges opp, jfr § 12.  Jfr. § 13 skal 
kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 
selskaper 
 
For Våler sin del er det i perioden lagt opp til to forvaltningsrevisjoner, en 
oppfølgingsrapporter og en eierskapskontroll for på denne måten ta igjen for rapporter som 
ikke er levert i tråd med revisjonsplanen/plan for selskapskontroll.  
 

 Forvaltningsrevisjonsrapport, Sykefravær, høst 2018 
 Forvaltningsrevisjonsrapport, Administrasjon og styring, høst 2019 
 Oppfølgingsrapport Fosterhjem, vår 2018 
 Selskapskontroll, Krisesenteret i Moss IKS, høst 2018 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.  
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Saksnr.: 2018/4605 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 71908/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 23.05.2018 18/10 

 
 
Orienteringssak: Skatteoppkreverens årsrapport/årsregnskap og 
Skatteetatens kontrollrapport for 2017 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Skatteoppkreverens årsrapport/skatteregnskap og Skatteetatens kontrollrapport for 

2017 tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 04.04.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Skatteoppkreverens årsrapport 2017, inkludert skatteregnskap  
 Kontrollrapport 2017, fra Skatteetaten, Skatt Øst 

 

Saksopplysninger 
Ansvaret for revisjonen av skatteregnskapet ligger til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
derfor ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet eller 
skatteinnfordringen som funksjon. Imidlertid er skatteinnfordring en sentral oppgave for 
kommunene og det kan derfor være relevant for kontrollutvalget å ha oversikt over 
kommunens arbeid og status på området. 
 
I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommunestyret de opplysninger og oppgaver 
som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer. 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2017 og 
Skatteetatens kontrollrapport for 2017 til orientering. 
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

 

  

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 
   
   
   
  

Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2018  Håvard Myreng 

     John Arne Jenssen 
   800 80 000 Din referanse Telefon 

 skattost@skattetetaten.no
en.no 

 996 35 101 

 
 

  970 70 217 
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
991733043 2018/70221 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Våler kommune 

 

postmottak@valer-of.kommune.no  

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Våler 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 1. februar 2011. 
 
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 Rygge, Råde og Våler. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
6,0 6,0 6,0 
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Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at bemanningssituasjonen i 2017 til tider var krevende. Det opplyses 
videre at kontorets ressurser anses for å være på et minimum, og at kontoret er veldig sårbart for sykdom og 
lignende.  
 

3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Våler kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom 
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 527 079 798 og utestående restanser2 på  
kr 24 059 343, herav berostilt krav på kr 2 705 701.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Våler kommune:  

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 93,50 93,57 90,66 95,48 

Forskuddstrekk 2016  100,00 99,52 99,93 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,70 99,18 98,51 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 100,00 99,58 100,00 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 95,61 97,48 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,12 99,53 99,87 
 
For de målkravene som ikke er oppfylt opplyser skatteoppkreveren at flere restanser er bundet i konkursboer. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Arbeidsgiverkontrollen kjøpes av skatteoppkreveren for Moss, ved at Rygge, Råde og Våler finansierer ett 
årsverk hos skatteoppkreveren for Moss. 
 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

1 048 52 52 5,0 4,3 4,6 
 
Det er gjennomført flere samarbeidskontroller i forskjellige bransjer i 2017.   
 

 
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 2017 utført kontorkontroller for områdene skatteregnskap og innkreving.   
 
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Moss arbeidsgiverkontrollenhet  
6. desember 2017. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 22. januar 2018. Enheten har gitt tilbakemelding 
på rapporten 30. januar 2018. 
 
Skatteoppkreverens 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 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, 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. 
 
Arbeidsgiverkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i 
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                    underdirektør 
Skatt øst 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Våler kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Våler kommune 
 Skatteoppkreveren for Våler kommune 
 Riksrevisjonen 
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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 23.05.2018 18/11 

 
 
Eventuelt 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
  Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
  

 
Rakkestad, 27.03.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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