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Evaluering – Interkommunal arbeidsgjevarkontroll 

Rådmannsgruppa i Sogn regionråd ønska ein gjennomgang og evaluering av avtalen som ligg i botn 

for samarbeidet.  

I tillegg ser ein at i åra som har gått har det vore ein endring i samhandlinga med brukarane, mest 

som følge av auka bruk av elektroniske tjenester hjå arbeidsgjevarane. Me ser også at 

informasjonsmengda aukar og at den tekniske utviklinga akselererer. Krav til  innhald og kvalitet på 

kontrollane har også endra seg.  

Evalueringa har delt seg i to deler der eine delen av arbeidet ser på organisering og drift, medan ein 

del ser på det faglege knytt til arbeidsprosessar, arbeidsmetodikk og koordinering.  

Lovkrav – skatteopprevjarintruksen § 5-1 

«Skatteoppkreveren skal ved aktiv bruk av informasjon, veiledning og kontroll sikre at arbeidsgivere 

og andre etterlever bestemte plikter som følger av skatteforvaltingsloven, skattebetalingsloven, 

folketrygdloven og bokføringsloven, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene.» 

Arbeidsgjevarkontroll er ein av fleire moment ein skatteoppkrevjar nyttar i samband med 

handsaming av dette lovkravet.  

Driftsform 

Driftsform knytt til gjennomføring av pålagd arbeidsgjevarkontroll varieriar, alt frå at den enkelte 

kommune handsamar sine eigne kontrollar, til kommunar som nyttar vertskommune samarbeid, eller 

etablerar interkommunale selskap.  

Den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen er basert på eit vertskommune samarbeid, med Årdal 

kommune som administrativ ansvarleg. Driftsform er forsåvidt ok, men ein ser at avtalen er noko 

gammal (frå 1999), og utydelig bl.a. mht definering av ansvar mellom kommunane og 

vertskommune. Avtalen kunne godt ha vore tydeligare på ansvar, og meir tilpassa utviklinga både 

innan fag og samfunnsutvikling dei siste åra. Over tid har vurdering av ordninga og synet på kven som 

skal gjere kva endra seg ulikt hjå dei deltakande kommunane. Definisjon, avgrensingar, styring av 

tenesta og fordeling av kostnader er noko som bør gjennomgåast. Tydeleggjering av avtalen og 

ansvar, er viktig moment for å få ei felles forståing og oppfating av kva ordninga skal tilføre 

deltakande kommunar.  

Rammevilkår 

Ein gjennomgang av fagmiljøa på vestlandet og samtalar med ulike kontrollordningar sler fast 

følgjande «bransje standard»; 

• Omfang; 20-25 kontrollar (alle typar kontroll) pr kontrollør 

• Generell bemanning; ein tilsett pr 20-25 kontrollar. Kontrollordningar vert sårbare ved 

fråvær, har ikkje ekstra kapasitet 

• Tal arbeidsgjevarar i region/kommune definarar storleik 

• Stykk pris pr kontroll varierar mellom kr 25.000,- til kr 50.000,-. Realistisk pris ligg mellom kr 

35’ – kr 40’ 



• Dagens 5% krav frå Skattedirektoratet bidreg til sterkt fokus på tal kontrollar, ikkje innhald 

• Sal av kontrolltenester skjer ved eventuell overkapasitet, ikkje gjennom etablert drift 

• Fokus på eit større samla fagmiljø er ein trend, uavhengig om det er kommunal eller statleg 

drift. 

Organiseringa og oppsettet kring Indre Sogn Arbeidsgjevarkontroll følgjer stort sett likt oppsett som 

andre ordningar. Under forutsetning av at ein kontrollør er 100% sjølvgåande, er to kontrollørar og 

40 kontrollar fordelt på arbeidsgjevararne til dei ni deltakande kommunane tilfredstillande.  Men 

spørsmålet vert om dette er berekraftig på lengre sikt. Det er sårbart med to kontrollørar og ein 

ordning bør være meir robust. 

Kostnadsmessig er og ordninga rimeleg, gitt at alt fungerar etter plan.  Men ein ser at ordninga er 

sårbar, det er ikkje ekstra ressursar til å overta ved fråvær. I tillegg krev opplæring av nye kontrollørar 

tid, og medfører mindre effektivitet sett mot kontrollplanane. Denne belastninga vert då lagt på den 

enkelte kommune gjennom dårlegare måloppnåing.  

Kostnadsfordeling i eit etablert felleskap syner å være basert på felles ansvar.  Dette gjeld uavhengig 

om ordninga er organisert som vertskommune samarbeid eller interkommunalt samarbeid.  Viktig 

kriterium uansett er ein klar kostnadsfordeling ut frå til dømes tal arbeidsgjevarar, tal innbyggerar 

eller tal kontrollar ein kommune skal ha for å nå fastsatt krav. Tal kontrollar for å nå fastsatt krav må 

evt. justerast ut frå samansetningen av type arbeidsgjevarar. Det vil kunne skje at ein kommune ikkje 

får alle kontrollane sine, til dømes når ein kontrollør sluttar eller ein har store ettersyn for ein 

bestemt kommune. Med eit gjeldande målkrav for kontrollarbeidet kan dette være vanskelig å 

akseptera. Då er det svært viktig at deltakarkommunane syner forståing for dette. Nokon samarbeid 

framhevar at dei løyser dette ved å sikre at alle skattoppkrevjarar i deltakande kommunar deltek i 

styret, og at ordninga planlegg kontrollarbeidet slik at tal kontrollar fordeler seg nokonlunde likt på 

kommunane. 

Er det realistisk med 100% måloppnåing med 2 stk kontrollørar? Midt Telemark Arbeidsgiverkontroll 

definerar 3 stk kontrollørar som eit minimum for å ha ressursar til å dekke inn fråvær og ha ein meir 

fleksibel ordning. Eventuell overkapasitet kan nyttast mot sal av kontrolloppgåver.  

Burde det vore meir fokus på Intern administrativ drift? Kunne det f.eks være ein leiarfunksjon 

(<100%) i ordninga? Dette gjev fokus på styring, framdrift og betre fordeling av ressursane mot den 

enkelte kommune. Dette har pr dd ikkje inngått i Årdal kommune sitt administrative ansvar, det er 

ingen ressursar sett av i kommunen til å kunne handsame dette.  

Begge desse spørsmåla kan t.d. løysast ved å få fleire kommunar inn i samarbeidet, eller samarbeid 

med andre miljø. 

Omgjevnader/Føresetnader for organisering og drift. 

Følgjande endringar i føresetnadene kan gje behov for ei endring i avtale eller organisering; 

• Dei siste åra har fagmiljøet opplevd at Skattedirektoratet sitt 5% krav (måltal for den enkelte 

skattoppkrevjar) bidreg til eit sterkt fokus på tal kontrollar, med mindre fokus på innhald i 

sjølve kontrollarbeidet. Skattedirektoratet varslar no endringar kring 5% kravet frå 2018. Kva 

dette innebær er pr dd. ikkje kjent, men det ligg føre signal som kan tyde på meir fokus på 

det faglege (meir fokus på avdekkingskontroll). Dette innebær fortsatt behov for 

fagkompetanse og etablert fagmiljø, medan fastpris (låg og forutsigbar kontrollkostnad) vert 

vanskeleg då kontrollane vil være meir varierande.  



• Regionen står føre ein kommunesamanslåing der deltakande kommunar inngår. Balestrand, 

Leikanger og Sogndal kommunar sler seg saman til ein ny storkommune frå 2020. Pr. i dag er 

det uvisst korleis dette vil slå ut. Uansett må dei resterande kommunane i samarbeidet sikra 

seg tilgang på kontrollar/kontrollkompetanse. 

• Det forligg Innspel frå deltaktande kommunar i ordninga om at den lyt bli meir effektiv og 

billigare (få meir att av deltakinga), elles vert det vurdert andre alternativ.  

• Stabilitet; Kan anna geografisk plassering gje betre stabilitet i bemanningssituasjonen? Det 

må i so fall være i dei høva der fagleg fellesskap/samarbeid er på plass td. ved andre statlege 

kontrollmiljø, eller større administrative regionssenter. Om Sogn har eit slikt større 

kompetansemiljø kan vurderast, spesielt opp mot Leikanger og nye Sogndal kommune.  

• Samanslåing av skattoppkrevjarfunksjon /ein skattoppkrevjar på fleire kommunar. 

Utfordringa vert at  arbeidsgjevarkontroll er kun ein del av dei totale oppgåvene til 

skattoppkrevjar funksjonen, i tillegg kjem ein ikkje utanom den enkelte kommune 

(skattoppkrevjar) som eigen offentleg einheit. 

• Skatteoppkrevjarane/kommunane  har kvar sitt kontrollkrav å foholde seg til, der bidraget frå 

arbeidsgjevarkontrollen inngår.  

Arbeidsprosessar / koordinering 

Moment kring rutinar/instruksar/arbeidsmetodikk er ikkje drøfta i stor grad. Kjennskap og fokus på 

rutinar og koordinering mellom kontrollør og skatteoppkrevjarar er eit viktig punkt for å få ei felles 

forståing og ein akseptabel plan på kva ordninga skal oppnå i løpet av eit driftsår. I tillegg kan dette 

punktet bidra til betre effektivitet i ordninga.  

Ser at ordninga kunne vore tent med ein meir direkte oppfølging mot kontrollarbeidet anten via 

skatteoppkrevjarar/fagråd eller meir dageleg adm oppfølging. Årdal kommune har eit administrativt 

driftsansvar og har nytta mykje ressursra gjennom rekruttering og tilsetjing dei siste åra. Fagleg 

oppfølging er ikkje definert gjennom avtalen. 

Vegen vidare 

Kommunane vil framleis trenge kompetanse innan arbeidsgjevarkontroll, all den tid kontrollen er ei 

lovpålagt kommunal oppgåve. Større kommunar kan drive dette åleine, men mindre kommunar er 

meir avhengige av eit felleskap for å oppnå målsetjingane. Med varsla endring frå 2018 knytt opp 

mot innhald i kontrollane, vert det faglege fokuset og behovet for kontrollkompetanse heilt klart 

tilstades framover. 

Nye styringsparametere; 

• Kontrollressursar bør styrast ut frå ein risikovurdering 

• Arbeide i sanntid  og sikre krav tidleg 

• Korrigera uønska adferd på eit tidleg stadium 

• Sikra tilstrekkelieg ressursar til arbeidgjevarkontrollen 

Dagens styringsparameter, spesielt 5% kravet, understøttar ikkje ein risikobasert utvelgelse. 

Risikobasert utvelgelse krev lengre tid til gjennomføring av kontrollen, noko som gjev vanskar med å 

nå eit totalt 5% krav. Men 5% kravet er ein direkte faktor som sikrar ressursar og fokus på aktivitet.  



Det ligg føre eit forslag frå Skattedirektoratet om å gjennomføra kontroll etter utplukk,  det vil seie at 

ein vel kontrollobjekt utfrå at kontrollen mest sansynleg finn avvik. Det blir meir fokus på innhald i 

kontrollen og fokus på at ressursar vert nytta mot kvalitet og ikkje kvantitet. 

 

Oppsummering 

Oppsettet kring den interkommunale ordninga er ok. Utfordringa har vore å skape stabilitet i 

bemanninga. Årdal kommune har hatt ulike strategiar for å skape stabilitet gjennom fokus på både 

utdannings krav, motivasjon, erfaring og tilsett personar som er både «utanbygds» og som er 

«lokale». Men bemanningen har diverre vore ustabil grunna «gjennomtrekk» og sjukefråvær.  

Den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen har dei siste åra ikkje oppnådd målkrava fagrådet har 

sett til ordninga. Måloppnåing i høve tal kontrollar er under 50% (tabell vedlagt). Dette på grunn av 

at ordninga ikkje har hatt stabilitet i ressursar. Då nytilsette treng opplæring vert etterslepet og 

monaleg større. Tal stillingsressursar har vore på eit minimum og det har vore kun ein kontrollør 

åleine i enkelte periodar, samstundes som måltalet kvart år ikkje har teke omsyn til dette. Det seier 

seg sjølv at etterslepet vert betydeleg.  

Det er mogeleg å skape stabilitet i ordinga, med fokus på underliggande slutningar; 

• Rekruttering til ledig stilling (fast og vikariat) tek tid. 

• Ein god kontrollør treng både teoretisk og praktisk kompetanse før ein opppnår 20 kontrollar 

pr år 

• Kjennskap og fokus på effektivisering kring rutinar/instruksar/arbeidsmetodikk og 

koordinering mellom kontrollør og skatteoppkrevjarar, er eit viktig punkt for å få ei felles 

forståing og ein akseptabel plan på kva ordninga skal oppnå i løpet av eit driftsår. I tillegg kan 

dette punktet bidra til betre effektivitet i ordninga.  

• Tilhald saman med eit større kontrollmiljø, eller i ein større arbeidsmarknad kunne kanskje 

gjeve betre stabilitet.  

• Ordninga hadde nok hatt behov for ein tydeligare fagleg leiarfunksjon dei siste åra. Både for 

å sikra betre framdrift, men og for å avlaste fråvær. 

• Kommunane som pr i dag inngår i den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen vil fortsatt 

ha behov for tilgang på kontrollørkompetanse framover. Då det ser ut som om pålagt 

kontroll vil har meir fokus på relevans (fag, innhald og lokal næringsstruktur) enn tal 

oppnådde kontrollar, vert td. kompetansen dyrare å ha åleine enn å delta i eit samarbeid. 

• Det har ikkje vore samsvar mellom oppfating på kva deltaking i ordninga innebær. 

Kommunane kjøper ikkje kontrollar, men deltek i eit samarbeid der kostnadane vert delt. 

• Nye styringsparameter vil gje enda tydeligare fokus på innhald i kontrollane og lengre 

kontrollar. Då kan det være at deltakarkommunar opplever å ikkje ha kontroll eit år, då td. 

utvalgt næring og risiko for avvik i verksemda ikkje er tilstades ved utvelging.    

• Det er eit mål å ha ein betre og meir effektiv skatte- og avgiftsforvalting. Det vert ikkje 

oppnådd med å kontrollere selskap som er ryddige og følgjer forpliktelsar og regelverk knytt 

til lovverket berre for å oppnå 5%-andel iht kontrollkrav. Ressursane lyt nyttast meir bevisst 

mot næringsstukturen og selskap med risiko for feil som den enktelte kommune har. 



• Treng ein ny vurdering av organiseringa etter at virkningane av ny kommunestruktur er kjent. 

• Forutsatt at kontrollarbeidet vert ei kommunal oppgåve, vert kontrollane sopass 

kompetansekrevjande at kontrollarbeidet vert kostnadskrevjande for mindre kommunar med 

ein relativ variabel næringsstruktur. Løysing på dette vert då samarbeid, eller kjøp av 

kontrollar. Kjøp av kontrollar utan deltaking i eit samarbeid,  vert ikkje billig med dei 

framtidige endringane som gjer arbeidet meir omfattande.  

 

Konklusjon 

Hovudutfordring dei siste åra har vore å oppretthalde stabilitet i ordninga. Kompetansetilgang er 

tilfredstillande, men det er ikkje stabilitet kring stillingsressursane over tid.  Me ser behovet for å 

byggje større og tyngre fagmiljø for å møte faglege utfordringar, nye trusler og raske endringar i 

samfunnet, og for å rekruttere den kompetansen me treng.  

Følgjande konklusjonar kan leggast til grunn etter evalueringa; 

 Det er behov for eit kontrollsamarbeid 

 Det bør utarbeidast ny samarbeidsavtale, eit nytt fundament for samarbeid der ein er 

tydeleg på: 

o Ansvar 

o Styring av tenesta/leiarfunksjon  

o Vertskommunerolle/plassering 

 For å sikre stabilitet ser ein at det må være ei større eining enn kun to kontrollørar. Ei større 

eining er betre rusta til å td. handsama utskiftingar 

 Eit alternativ kan være å søke samarbeid med andre etablerte ordningar 

 Gjennomføring av desse momenta krev meir ressursar tilført frå deltakarkommunane enn 

tilfellet er pr i dag. 

På kort sikt kan fagrådet gjennomføra følgjande tiltak for å betra effektiviteten i eksisterande 

ordning; 

 Kjøp av ekstra kontrolltenester 

 Vurdera om det er internressursar i kommunane som kan bidra til leiarfunksjon eller direkte 

til kontrollarbeidet 

 Ha fokus på  intern drift/koordinering 

 

 

Årdalstangen, 16.10.2017. 

/Skatteoppkrevjarane i den interkommunale arbeidsgjevarkontrollen (fagrådet) 

 

 

 


