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Skatteoppkreverfunksjonen er faglig underlagt Finansdepartementet v/Skattedirektoratet.
Det foreligger egen instruks for skatteoppkrever. Kommunal innfordring er faglig
underlagt Rådmannen i Øyer. Øyer kommune har det administrative ansvaret for hele
virksomheten. Leder av kontoret er ansatt som leder i Øyer kommune og rapporterer til
rådmannen.
Rådmannsgruppen for de 4 deltakende kommuner fastsetter årsbudsjett for kontoret.

Kemneren i Sør-Gudbrandsdal er felles skatteoppkreverkontor for Lillehammer, NordFron, Øyer og Gausdal kommune.
Virksomheten er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommunelovens § 28b. Driften finansieres av de deltakende kommuner etter avtale.
Innbyggertallet i de 4 deltakende kommunene utgjør 44790 pr. 1/1 2017.
Kontoret ivaretar skatteoppkreverfunksjonen for de fire kommunene og har i tillegg
oppgaven med å innfordre misligholdte kommunale krav. Vi har inngått avtale med SørFron og Ringebu kommune og selger kontrolltjenester tilsvarende et halvt årsverk.
Kontoret er inndelt i 3 team. Skatteregnskap, kontroll og innfordring. Innfordring tar seg
av både kommunal innfordring og skatteinnfordring. Teamlederne utgjør et lederteam
sammen med leder av kemnerkontoret.
Kontoret har et samlet budsjett for 2017 på ca. 12,3 mill kr. Av dette er 71%
lønnsutgifter. I budsjettet for 2017 er antall årsverk redusert med 0,6. Antall
stillingshjemler er 13,8. Disse fordeles med 2,8 årsverk på skatteregnskap, 4 årsverk på
arbeidsgiverkontroll, 2,6 årsverk på skatteinnfordring og 3,4 årsverk på innfordring av
kommunale krav i tillegg til virksomhetsleder.
Som ekstraressurs har vi også en tidligere fast ansatt som arbeider deltid på
pensjonistvilkår.

Definisjon skatteregnskap
Et skatteregnskap kan defineres som et system for registrering, bearbeiding og
kommunikasjon av informasjon angående den enkelte skatte- og avgiftspliktiges:



innbetalinger av skatter og avgifter som defineres inkludert i skatteregnskapet
betalingsforpliktelser vedrørende skatter og avgifter, eventuelt tilgodehavender
Skatteregnskapet kan videre ses på som et hjelpemiddel som skal frembringe:





riktig fordeling av løpende skatte- og avgiftsinnbetalinger mellom skattekreditorene
skatte- og avgiftsdata på aggregert nivå som grunnlag for økonomisk styring og
planlegging i kommuner, fylkeskommuner og i staten
data til bruk i innfordringsarbeidet

Systemets omfang
Skatteregnskapet omfatter rutiner for:







føring av hovedbok
føring av alle reskontrokonti
føring i forbindelse med fiske- og fangstordningen
beregning/reskontroføring av forsinkelsesrenter
tilknytning til/grensesnitt mot ALTINN for A-melding
tilknytning til/grensesnitt mot forskuddsutskrivning, avregning og klagebehandling
Systemet er utformet slik at det gir skatteoppkreveren daglige og periodiske rapporter for
å gjennomføre arbeidet med bokføring, kontroll og innfordring.

Statlig regnskap
Skatteregnskapet inngår i Statens regnskaper.
Revideres av Riksrevisjonen.
Intern revisjon i Skatteetaten. Årlige besøk.
Tidligere revidert av kommunerevisjonen og godkjent av kommunestyret.
Nå er det opp til hver enkelt kommune (kommunestyre) hvordan regnskapet behandles i
kommunen.
Normalt som referatsak

Mål/rapportering
Kontoret ble etablert samtidig med fellesenhet økonomi i 2008.
Inngikk i 3-1 prosjektet.
I forkant hadde man etablert en felles IT-plattform.
Man ønsket å få robuste enheter
 Større fagmiljø
 Økt kompetanse
 Redusere sårbarhet
 Mer effektiv drift
Konkret mål om å spare 15% over 3 år 2009-2011.
Brukte naturlig avgang.
Økte inntekter. (gebyrer)
Vi har jevnt og trutt tatt besparelser etter dette også.
På lik linje med kommunene for øvrig har vi måtte redusere bemanningen over tid.
Vi har hele tiden holdt oss innenfor budsjettene.
Overskudd settes av til fond.
På budsjettmøtene har rådmennene regulert fondet. Flere år er et foretatt tilbakebetalinger til
kommunene.
Rådmennene får månedlige rapporter over skatteinngangen med våre kommentarer.
Regnskapskommentarer til rådmennene.
Skatt: Styringsdialogen
Konkrete resultatkrav på innfordring
5% krav på kontroll
50% avdekking
Årsberetning
Nye styringsparametre utredes nå
Kommunale krav
Satt mål selv.
Resultatgrad pr 31.12 85%
Resultatgrad pr. 30/6 90%

