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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 51117/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/8 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.01.2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 23.01.2019 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 23.01.2019 

Vurdering 
Møteprotokollen er sendt ut og godkjent pr e-post. Legges frem i møtet for formell 
godkjenning og signering. 
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 51132/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/9 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2018 for Våler kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 
Rakkestad, 22.05.19 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018 for Våler kommune – utkast 
2. Revisors beretning 2018, datert 15.04.2019 
3. Revisjonsbrev «Oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen 2018», 

datert 15.05.2019 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Våler kommunes årsregnskap 2018 – https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-

kommune/assets/aarsregnsk.pdf 
 Rådmannens årsberetning 2018 – https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaaler-

kommune/assets/rsberetning-2018_Valer-kommune.pdf 
 

Saksopplysninger 
Kommuneloven kap 8, 9 og 10 gir det rettslige grunnlaget og rammene for den kommunale 
økonomiforvaltningen. 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 gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens 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 
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betryggende måte. Forskriftens § 7 sier videre at når kontrollutvalget er forelagt 
revisjonsberetningen fra revisor, skal kontrollutvalget avgi uttalelse til årsregnskapet før det 
vedtas i kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. 
 
 
Gjeldende tidsfrister for regnskapsavleggelsen, årsrapport og revisjonsberetning: 
 

 Kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 15. februar året etter regnskapsåret 
 Kommunens årsrapport utarbeides innen 31. mars 
 Revisors beretning skal avgis innen 15. april 
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli 

 
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge uttalelsen på revisjonsbrevet fra Indre 
Østfold Kommunerevisjon IKS og revisors beretning, i tillegg til regnskapet og 
årsberetningen. 
 
Årsregnskapet og årsrapport er avlagt innen gjeldende frister.  
 
Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs at revisor ikke har funnet avvik av 
en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.  
 
En kommune med god økonomistyring kjennetegnes gjerne med balanse i løpende drift, 
ikke for høy lånegjeld og at det er midler i disposisjonsfond. 
 
Kommunens driftsregnskap er avlagt med negativt netto driftsresultat på kr 1,67 mill og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9,58 mill. 
 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat bør 
være minst 2 % av driftsinntektene over tid for å opprettholde økonomisk balanse. 
Kommunens netto driftsresultat utgjør -0,4% av driftsinntekter i 2018. Andre nøkkeltall og 
måltall fremgår i uttalelsen til kommunestyret. 
 
I tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det 
ikke foreligger åpne revisjonsmerknader. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet for å besvare eventuelle spørsmål fra utvalget. 
Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte denne muligheten, og viser for øvrig til 
revisjonsbrevet av 15.05.2019. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2018 for Våler 
kommune som vist i vedlegg 1.  
 
Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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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 
 2019/4495-9-72707/2019-ANIROV  510/137 02.04.2019 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2018 
 
 
Som fastsatt i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner avgir 
kontrollutvalget uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets 
uttalelse er sendt formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i møte 29.05.19 behandlet årsregnskapet 2018 for Våler kommune. Til 
kontrollutvalgets behandling forelå årsregnskapet, rådmannens årsrapport og 
revisjonsberetningen.  
 
Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til kommunestyret: 
 

 Avleggelsen av årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen er avlagt rettidig og i 
samsvar med lov og forskrift. 
 

 Kommunens driftsregnskap 2018 er avlagt med et negativt netto driftsresultat på  
kr. 1 671 243 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9 572 935,-.  
Investeringsregnskapet samlet sett viser sum finansieringsbehov på kr. 52 468 373,- 
Investeringsregnskapet er finansiert og avsluttet i balanse. 
 

 Kontrollutvalget merker seg følgende: 
 

- Kommunens netto driftsresultat utgjør -0,4 % av driftsinntektene i 2018. 
Fylkesmannen/NBU har anbefalt nivå på minimum + 2 % over tid for å 
opprettholde kommunens formue.  
 

- Kommunens resultat kan i hovedsak forklares med:  
- Sum frie disponible inntekter ble 9 mill høyere enn budsjett. 

Skatteinntektene ble høyere med nær 7,5 mill kr, mens rammetilskuddet 
ble ca. 2,6 mill kr lavere.  

- Finansutgiftene er samlet sett ca. 1,8 millioner kroner lavere enn budsjett 
- Kommunes virksomheter viser et samlet merforbruk på 0,4 millioner 

kroner.  
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- Kommunens netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er ved utgangen av 
året er 55 %. Kommunens sentralforbund (KS) har anbefalt at nivået bør ligge < 
75%.  
 

- Kommunens disposisjonsfond er ved årsskifte 61,9 millioner kroner.  
 

 Revisor har avlagt revisjonsberetning datert 15.04.19, og har godkjent regnskapet 
uten merknader.  
 

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 
8 påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskiftet 2018/19. 
 

 Kontrollutvalget vedlegger revisjonsbrev vedr. oppsummering av utført arbeid, datert 
15.05.19.  
 

 Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2018 for Våler 
kommune og slutter seg til revisors beretning av 15.04.19. 
 

 
 
 

Sted, dato 
 
 
 

Navn 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
 
 
 

Kopi: 
Formannskapet     
Rådmann     
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 62413/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/10 

 
 
Eierskapskontroll - Krisesenteret i Moss IKS 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om eierskapskontroll i 

Krisesenteret i Moss IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 Kommunestyret tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om 

eierskapskontroll av Krisesenteret i Moss IKS til orientering. 
 

 For å fremme bedre eierstyring presenterer revisjonen fem anbefalinger i 
rapporten. Våler kommune iverksetter de anbefalinger som angår den generelle 
eierstyringen, anbefaling 2-5, slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som 
legger til rette for utøvelse av godt kommunalt eierskap der kommunen har 
eierinteresser. 

  
 
Rakkestad, 21.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Rapport «Eierskapskontroll Krisesenteret i Moss IKS, Våler kommune 2018» 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 med overordnet analyse, Våler Kommune 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret i Våler har gjennom Plan for selskapskontroll 2017-2020 
vedtatt at det skal gjennomføres eierskapskontroll i Krisesenteret i Moss IKS. 
 
Selskapskontrollen er gjennomført som eierskapskontroll, det vil si som en undersøkelse av 
hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i selskapet.  
 
Revisjonen har utarbeidet følgende problemstilling: 
  
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

- Har kommunen etablert 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 konkluderer med at Våler kommune har lagt et godt og hensiktsmessig 
rammeverk for kommunal eierstyring i de selskapene de har eierinteresser i. Til tross for at 
kommunen har vedtatt et hensiktsmessig rammeverk og gode rutiner for eierstyring, 
konkluderer revisjonen med at den foreløpige praksis med hensyn til etterlevelse av de 
vedtatte rutiner ikke er optimal. 
 
I rapporten fremmes fem anbefalinger til kommunen: 

 
De enkelte funn, vurderinger og anbefalinger fremgår i rapporten. 
 
Rapporten har vært til høring hos selskapets ledelse ved daglig leder og hos kommunen ved 
ordfører. I tilbakemeldingen fra ordfører fremkommer det at Moss og Rygge kommune har 
meldt krav om uttreden og oppløsning av krisesenteret i Moss. I stedet for å organisere 
krisesenteret som et interkommunalt selskap legges det opp til at tjenesten skal driftes ut fra 
et verstskommunesamarbeid, hvor nye Moss etter 2020 er vertskommune, og hvor Våler 
kommune er invitert til å kjøpe tjenester. 
 
Ordfører viser i tilbakemeldingen bla til at siden det pågår en oppløsning av foretaket er ikke 
anbefaling 1 hensiktsmessig å gjennomføre. Om de øvrige anbefalingene blir det opplyst at 
de vil følges opp og tas til orientering.  
Uttalelsene er vedlagt rapporten. 
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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 Plan for selskapskontroll, som er vedtatt av kommunestyret. 
 
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.  Derfor 
trenger de folkevalgte kunnskap om selskapet og informasjon driften.   
 
Selv om Krisesenteret i Moss IKS opphører, vil de eierskapsmessige utfordringer en 
kommune har sannsynligvis gjelde generelt og for alt kommunalt eierskap organisert utenfor 
ordinær virksomhet.  På bakgrunn av rapportens vurderinger og konklusjon anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget, utover å ta rapporten til orientering, innstiller til 
kommunestyret om at revisjonens anbefalinger tas til følge slik at Våler kommune etablerer 
hensiktsmessige rutiner for å sikre demokratisk, folkevalgt styring av virksomheten. 
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 48097/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/11 

 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Fosterhjem" 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  
 Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og tar oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til orientering. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

  
Kommunestyret anmoder administrasjonen om å opprette et system for vurdering av 
tilbakemeldinger fra brukerne i forbedringsarbeidet til fosterhjemsområdet og om at det 
inngås avtale om systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunalt og statlig 
barnevern.  
Forøvrig tas oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til orientering. 

 
Rakkestad, 05.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Oppfølging av rapport «Fosterhjem», Våler kommune 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyrevedtak 19/16 21.04.2016: Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Fosterhjem» 

i Våler kommune 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av 
administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte, jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak om Forvaltningsrevisjonsrapport Fosterhjem var at 
administrasjonen skulle iverksette 11 anbefalinger som ble fremmet av revisjonen i 
rapporten. Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak. 
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Grunnlaget for revisjonens vurderinger i oppfølgingsrapporten er gjort på bakgrunn av 
rådmannens tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, samt kontroll av oversendt 
dokumentasjon. Revisor konkluderer i rapporten med at 8 av 11 anbefalinger er fulgt opp, en 
er delvis fulgt opp og to anbefalinger er ikke fulgt opp.  
 

Vurdering 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at alle barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at 
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når 
oppvekstsvilkårene er slik at barn eller ungdom ikke lenger kan bo sammen med foreldrene. 
Fosterhjem er altså en viktig bærebjelke i velferdssamfunnets tiltak for de mest utsatte barn 
og unge. En god fosterhjemsomsorg skal sikre at barn og unge får omsorg og støtte som de 
trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne.1  
 
Oppfølgingsrapporten viser at administrasjonen har fulgt opp de fleste anbefalingene fra 
kommunestyrets vedtak, men to anbefalinger gjenstår: Anbefaling 1 om system for mottak 
av tilbakemeldinger og anbefaling 2 om samarbeidsavtale med Bufetat. Anbefaling 9 er 
delvis fulgt opp. 
 
Når det gjelder anbefaling 1 er kommunen gjennom forskrift pålagt å lytte til brukernes 
erfaringer for å forbedre tjenesten. Administrasjonen hevder å ha god dialog med brukerne, 
men det gjøres ikke noe systematisk arbeid med erfaringsinnhenting fra barn og 
foreldre/fosterforeldre.  
 
Til anbefaling 2 bemerker revisjonen at det ikke er inngått avtale med statlig forvaltningsnivå 
til tross for at dette er særskilt anbefalt fra departementsnivå og fra KS. Administrasjonen 
sier de har forsøkt å inngå en avtale med Bufetat, men at dette ikke har lyktes.  
 
Anbefaling 9 om å utarbeide skriftlige vurderinger ved forsterkningstiltak i fosterhjem ble 
fremmet på bakgrunn av at revisjonsrapporten avdekket at det ikke var gjort skriftlige 
vurderinger i fosterhjem med forsterket arbeidsgodtgjørelse. Oppfølgingskontrollen viser at 
kommunen har rutine for vurdering av økonomisk forsterkning, men at det i denne ikke 
tydelig fremgår at vurderingene skal gjøres skriftlig og det fremgår heller ikke hvor de skal 
arkiveres.  
 
Kommunestyret behandlet rapporten i april 2016, og etter vedtaket skulle kontrollutvalget 
hatt oppfølingen til behandling i april 2017. Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan, dog 
noe forsinket, anse eget oppfølgingsansvar som overholdt ved at 
forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering, og innstille 
til kommunestyret om at kommunen følger opp anbefalingen som ikke er gjennomført. 
 
 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-17-20152016/id2478130/sec2 
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 51126/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/12 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Brev til kontrollutvalget om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas 

til orientering. 
 

 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering. 
 
Rakkestad, 02.04.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Vedlegg 
 Oppnevning som oppdragsansvarlig revisor 
 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, brev av 29.03.2019. 

Saksopplysninger 
Indre Østfold kommunerevisjon IKS har oppnevnt en medarbeider i tillegg til distriktsrevisor 
som oppdragsansvarlig revisor for samtlige av revisjonens eierkommuner. 
 
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr. 
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere egen uavhengighet opp 
mot krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel. 
Uavhengighetsvurdering følger vedlagt. 
 
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid og status for 

- forvaltningsrevisjon 
- selskapskontroll 
- løpende regnskapsrevisjon. 

 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.  
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 52257/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/13 

 
 
Møteplan for kontrollutvalget i Våler kommune - 2. halvår 2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet 2. halvår 2019: 
 
1. møte: onsdag 4. sept. kl. 15.00 
2. møte: onsdag 13. nov  kl. 15:00 

 
Rakkestad, 08.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter. 
 
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår. 

Vurdering 
Det er i innstillingen foreslått to møter for andre halvår 2019.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av kontrollutvalgets strategidokument, legger føringer for hvor mange møter 
kontrollutvalget bør holde, samt innholdet i disse. 
 
Sekretariatet foreslår konkrete dager slik at sekretariatets praktiske muligheter til 
saksbehandling, møteplaner for øvrige kontrollutvalg samt forholdet til frister, ferieavvikling 
m.m. er hensyntatt. 
 
Kontrollutvalget står fritt til å endre tidspunkt, sette opp nye møter eller å avlyse allerede 
berammede møter. 
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 61376/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/14 

 
 
Referatsaker: Skatteoppkreverens årsrapport med skatteregnskap 2018 og 
Skatteetatens kontrollrapport 2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Vedlagte referatsaker Skatteoppkreverens årsrapport 2018 og Skatteetatens 

kontrollrapport 2018 tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 19.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 

 Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren i Våler kommune 
 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Våler kommune 
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  Vår dato Din dato Saksbehandler 

15. februar 2019  Håvard Myreng 

    John Arne Jenssen 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skatteetaten.no  989 03 776 

   970 70 217 

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 

974761076 2019/5265263 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 

Kommunestyret i Våler kommune 

 

postmottak@valer-of.kommune.no 

 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 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 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 skatteoppkreverkontoret 

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Rygge, Råde og Våler. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 

6,0 6,0 6,0 

 
Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at bemanningssituasjonen i 2018 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. 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Våler kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom 
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 550 827 707 og utestående restanser2 på  
kr 27 302 160, herav berostilte krav på kr 2 705 701.  
 

Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Våler 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 93,50 92,92 93,57 95,62 

Forskuddstrekk 2017  100,00 99,75 99,52 99,96 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,00 98,08 99,18 99,30 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 99,94 99,58 99,96 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 95,90 95,61 98,05 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,44 99,12 99,85 

 

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 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 %) 

1 047 52 52 5,0 5,0 4,7 

 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner, blant annet mot 
arbeidslivskriminalitet.  

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

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 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene 
skatteregnskap og innkreving avholdt 28. august 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 29. oktober 2018. 
Skatteoppkreveren har gitt tilbakemelding på rapporten 14. november 2018. 

                                                      
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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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 
På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Manglende 3-deling ved utbetaling; skatteoppkreverkontoret fikk pålegg om å sørge for en tilfredsstillende 
arbeidsdeling i henhold til skatteoppkreverinstruksen § 3-4. Skatteoppkreveren har gitt skriftlig 
tilbakemelding om at de for fremtiden vil søke skattekontoret om dispensasjon fra denne 3-delingen. 

 
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  
På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Sletting av utlegg der oppgjør er mottatt; skatteoppkreverkontoret fikk pålegg om å gjennomføre sletting 
av utlegg i henhold til panteloven. Skatteoppkreveren har gitt skriftlig tilbakemelding om at de har laget 
rutiner, og at utlegg heretter vil bli slettet i Brønnøysund straks de har mottatt oppgjør fra banken.  

 

 Betalingsavtaler – saksbehandling ved inngåtte betalingsavtaler; skatteoppkreverkontoret fikk pålegg om 
å behandle/innvilge betalingsavtaler i samsvar med Skattedirektoratets retningslinje av 1. mai 2018. 
Skatteoppkreveren har gitt skriftlig tilbakemelding om at de tar pålegget til etterretning. 

 

 Motregning; skatteoppkreverkontoret fikk pålegg om å utarbeide bilag med tilstrekkelig dokumentasjon 
som verifiserer gyldigheten av å motregne overskytende forskudd mot kommunale krav hvor det ikke 
foreligger motregningsadgang. Skatteoppkreveren har gitt skriftlig tilbakemelding om at de tar pålegget til 
etterretning. 

 
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

 

Vennlig hilsen 

Cathrine Sjong Bakken                                                                                                              Erik Lindberg                                                    

seksjonssjef 

Divisjon innkreving 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til 
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og 
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet. 

 

 

 
Kopi til:  

 Skatteoppkreveren for Våler kommune 

 Kontrollutvalget for Våler kommune 

 Rådmann/administrasjonssjef for Våler kommune 

 Riksrevisjonen 
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Saksnr.: 2019/4495 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 51128/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 29.05.2019 19/15 

 
 
Eventuelt 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges frem uten innstilling 
  

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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