
                              

 Årsmelding for 2016 
 

 
Den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Sogn består av to rekneskapskontrollørar tilsett i 

100 % stilling.  

 

Den eine kontrolløren har vore 100 % sjukmeldt i heile 2016.  

 

Irene Offerdal slutta i sin faste stilling 14.09.2016. Liv Asperheim gjekk over frå vikariat til fast 

tilsett ifrå 22.08.2016. Frå 02.01.2017 byrja Betsy Iren Fykse i vikariat for den kontrolløren som er 

100% sjukmeldt. 

 

I 2016 vart det bestemmt av årsmøte/fagrådet at det skulle planleggast med eit måltal tilsvarande 2 

kontrollørar, dvs. 40 kontrollar for 2016.  

 

Kurs/ fagtema/møter i 2016: 

 

Thon Hotell Jølster på Skei torsdag 4. februar 2016. Skatteoppkrevjarane og 

rekneskapskontrollørane i Sogn og Fjordane hadde ein samling på Skei, der Ludvig Solberg hadde 

eit kort innføringskurs i KOSS. 

 

Den 23.-25 februar 2016 vart det halde nybyrjarkurs i KOSS i skattedirektoratet sine lokale på 

Helsfyr. Reknskapskontrollørane ved Liv Asperheim og Irene Offerdal deltok. 

KOSS er eit nytt system som skal støtte kontrollgjennomføringa av «utvida kontroll». 

Systemet skal medverke til strukturert, systematisk og sikker lagring av arbeidspapir under 

kontrollgjennomføringa. 

 

Det vart arrangert eit statusmøte i Sogndal 26 mai, slik som avtalt på årsmøtet for 2015. Me 

tok opp status på kontrollarbeidet og koss, i tillegg til andre aktuelle tema. 

 

Den 10-11 mai 2016 var begge kontrollørane på NKK sin kontrollkonferanse for 2016 på 

Gardemoen. 

 

Den 31 mai vart det avhelde årsmøte for Kommunale Rekneskapskontrollørar i Sogn og Fjordane 

på Skei og 1 juni tok Henrik Hommedal, med medarbeidarar, ein gjennomgang av ulike kontroll 

tema. 

 

Den 2. og 3. november vart det det fagdagar på Thon hotel Bergen Airport i regi av Skatt Vest. 

Kontrolløren Liv Asperheim deltok på dei sesjonane som omhandla arbeidsgjevarkontroll. 

 

 

Måloppnåing: 

 

Målet for 2016 var 40 kontrollar for den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Sogn. Målet 

vart ikkje nådd. Dette hadde hovudsakleg samanheng med ressursar, der den eine kontrolløren 

slutta den 15 september 2016 og den andre kontrolløren var «ny». Det hadde òg ein samanheng 

med overgangen til å bruke og legge kontrollane inn i KOSS. 

 

 

 



Den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Sogn har fylgjande resultat for 2016  

Antal kontrollar fullført og antall dagsverk brukt totalt i år 2016: 

 

                                     Kontrollar                 Arbeidsdagar 

 

Aurland                             1                                 18     ( overført 2 kontrollar frå 2015 ) 

  ( overført  2 kontrollar til 2017 ) 

 

Balestrand                         0                                    5 ( overført 1 kontroll til 2015 )  

   ( overført  2 kontrollar til 2017 ) 

 

Høyanger                        0                                 14        ( overført 2 kontrollar frå 2015 ) 

   ( overført  3 kontrollar til 2017 )

    

Leikanger                   2                                   32 ( overført 2 kontrollar frå 2015 ) 

   ( overført  1 kontrollar til 2017 ) 

 

Luster                         4                                   63 ( overført 5 kontrollar frå 2015 ) 

   ( overført  3 kontrollar til 2017 ) 

  

Lærdal                   1                                   17 ( overført 2 kontrollar frå 2015 ) 

    ( overført  2 kontrollar til 2017 ) 

 

Sogndal                             4                                    66 ( overført 8 kontrollar frå 2015 ) 

      ( overført  6 kontrollar til 2017 ) 

 

Vik                           3                                    37     ( overført 4 kontrollar frå 2015 ) 

    ( overført  2 kontrollar til 2017 )

     

Årdal          1             17 ( overført 3 kontrollar frå 2015 ) 

                                                        ( overført  3 kontrollar til 2017 )  

Totalt 16   269        

               

Resten av arbeidsdagane  er mellom anna nytta til opplæring, kurs/konferansar, møter, fag-

litteratur og informasjon.  

 

Totalt avdekka i år 2016 (alle ni kommunane): 

 

Auka grunnlag for arbeidsgjevaravgift :     Kr.  175.530,-,- 

 

Auka inntektsgrunnlag :       Kr.  175.530,- 

 

Eigenretting :       Kr. 31.949,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostnader ved den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen i Sogn for 2016: 

 

Løn i faste stillingar Kr 769925 

Køyretillegg Kr 21481 

Pensjon Kr 118831 

Gruppelivsforsikring Kr 3528 

Arbeidsgjevaravgift Kr 95867 

Kontorutgifter/porto Kr 4309 

Servering møte Kr 2274 

Kurs/møter og reiser i samband med dette Kr 33345 

Reiser i samband med ettersyn Kr 29232 

Utgifter til datakommunikasjon Kr 10610 

Kontingentar Kr 1780 

Sum utgifter  Kr 1091182 

   - refusjon sjukepengar  Kr 0 

   Netto utgifter til fordeling mellom 

kommunane Kr 1091182 

 

 

 

Fordeling av kostnadane for kommunane: 

Kommune 

Fordelings 

% Utgifter 

Lærdal 7,87 85876 

Aurland 7,90 86203 

Sogndal 24,56 267994 

Luster 14,99 163568 

Balestrand 4,68 51067 

Høyanger 9,94 108463 

Vik 11,80 128759 

Leikanger 6,15 67108 

Årdal 12,11 132142 

Sum 100,00 1091182 

 

 

 

 

 

Årdalstangen, 26.  januar 2017. 

 

 

 

Snorre Ugelstad     Kristian Ølmheim 
 

 

 
       


