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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Referater 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Skatteinngang november 2014. 

2. Skatteinngang desember 2014 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 



Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 73 667 525 79 080 000 75 361 118 416 203 801 424 750 000 411 164 285 

Avvik i kroner -5 412 475 -1 693 593 -8 546 199 5 039 516 

Avvik i prosent -6,8 % -2,2 % -2,0 % 1,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 45 044 215 54 250 000 50 490 708 271 790 858 291 336 000 279 199 962 

Avvik i kroner -9 205 785 -5 446 493 -19 545 142 -7 409 104 

Avvik i prosent -17,0 % -10,8 % -6,7 % -2,7 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 110 510 921 110 700 000 104 168 294 599 713 334 594 401 000 574 365 716 

Avvik i kroner -189 079 6 342 627 5 312 334 25 347 618 

Avvik i prosent -0,2 % 6,1 % 0,9 % 4,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 245 526 856 246 350 000 224 029 151 1 327 494 665 1 323 100 000 1 292 822 877 

Avvik i kroner -823 144 21 497 705 4 394 665 34 671 788 

Avvik i prosent -0,3 % 9,6 % 0,3 % 2,7 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 77 355 840 77 100 000 75 263 657 419 420 180 418 583 000 402 958 899 

Avvik i kroner 255 840 2 092 183 837 180 16 461 281 

Avvik i prosent 0,3 % 2,8 % 0,2 % 4,1 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 211 603 2 298 995 2 108 156 190 838 

Gebyr inkasso 55 761 363 325 320 833 42 491 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 112 540 317 

Hittil i år 1 906 20 112 929 646 4 011 796 78% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 213 39 859 945 11 426 326 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang november 2014 

Vedlegg 1 til sak 1/2015



 

 

 
 

  Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål   98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,3 100,0 94,0 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,3 99,8 92,9 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 92,0 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 93,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,2 100,0 95,2 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret   99,0 % 99,9 % 93,0 % 99,8 % 99,0 % 

0229 Enebakk 96,9 99,9 88,7 99,9 99,9 

0230 Lørenskog 98,3 99,9 90,5 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 89,2 99,9 99,2 

        

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 522 134 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt   73 023 070 239 186 362 35 262 584 120 379 198 7 511 672 

Mål i kroner   73 270 400 239 011 949 34 895 585 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet   247 330 -174 413 -366 999 -291 593 54 551 

Ubetalte krav   1 287 680 64 838 2 399 357 69 754 169 773 

I Konkursbo   145 304 20 492 437 241 0 0 

Aktiv restanse   1 142 376 44 362 1 776 295 57 079 400 

       

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 646 236 133 244 212 9 622 248 

Innbetalt   72 942 589 265 281 096 50 748 899 132 720 027 9 572 964 

Mål i kroner   73 168 092 265 430 489 50 820 999 132 844 479 9 477 914 

Kr igjen til målet   225 503 149 393 72 100 124 452 -95 050 

Ubetalte krav   1 264 401 415 089 3 897 337 524 185 49 284 

I Konkursbo   374 302 353 601 955 249 215 470 194 

Aktiv restanse   890 099 61 410 2 941 657 4 935 20 295 

       

Utskrevet Skedsmo 226 229 426 3 251 138 665 171 815 658 1 542 603 299 115 808 057 

Innbetalt   224 691 187 3 249 049 194 158 091 967 1 539 341 213 114 559 665 

Mål i kroner   223 062 214 3 247 887 526 159 788 562 1 537 975 489 114 070 936 

Kr igjen til målet   -1 628 973 -1 161 668 1 696 595 -1 365 724 -488 729 

Ubetalte krav   1 538 239 2 089 471 13 723 691 3 262 086 1 248 392 

I Konkursbo   171 340 1 261 304 993 496 2 033 383 466 408 

Aktiv restanse   1 366 875 705 186 12 556 774 566 540 288 144 

       

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 567 435 56 929 294 260 014 844 27 449 858 

Innbetalt   93 116 888 514 019 116 52 977 390 258 520 711 27 046 774 

Mål i kroner   92 834 242 515 051 868 52 944 243 259 234 799 27 038 110 

Kr igjen til målet   -282 646 1 032 752 -33 147 714 088 -8 664 

Ubetalte krav   1 035 487 1 548 319 3 951 904 1 494 133 403 084 

I Konkursbo   6 300 991 365 646 079 978 932 200 

Aktiv restanse   1 029 159 507 520 3 290 615 328 080 21 346 

       

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 68 965 508 469 852 947 39 171 634 

Innbetalt   120 030 608 958 438 387 65 634 841 469 083 274 38 945 177 

Mål i kroner   119 293 042 957 899 981 64 137 922 468 443 388 38 584 059 

Kr igjen til målet   -737 566 -538 406 -1 496 919 -639 886 -361 118 

Ubetalte krav   956 250 420 453 3 330 667 769 673 226 457 

I Konkursbo   94 060 201 885 434 872 544 309 1 256 

Aktiv restanse   862 178 216 269 2 840 101 93 920 189 909 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 



Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 468 955 4 050 000 2 706 607 418 672 756 428 800 000 413 870 892 

Avvik i kroner -1 581 045 -237 652 -10 127 244 4 801 864 

Avvik i prosent -39,0 % -8,8 % -2,4 % 1,2 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 621 782 2 790 000 1 643 910 273 412 640 271 546 000 280 843 872 

Avvik i kroner -1 168 218 -22 128 1 866 640 -7 431 232 

Avvik i prosent -41,9 % -1,3 % 0,7 % -2,6 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 595 140 5 700 000 2 673 543 602 308 474 600 101 000 577 039 259 

Avvik i kroner -3 104 860 -78 403 2 207 474 25 269 215 

Avvik i prosent -54,5 % -2,9 % 0,4 % 4,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 7 013 997 12 600 000 8 676 154 1 334 508 662 1 335 700 000 1 301 499 031 

Avvik i kroner -5 586 003 -1 662 157 -1 191 338 33 009 631 

Avvik i prosent -44,3 % -19,2 % -0,1 % 2,5 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 177 170 4 000 000 2 420 975 421 597 350 422 583 000 405 379 874 

Avvik i kroner -1 822 830 -243 805 -985 650 16 217 476 

Avvik i prosent -45,6 % -10,1 % -0,2 % 4,0 % 

Gebyrinntekter
Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 

Gebyr skatt 466 163 2 766 749 2 108 156 466 749 

Gebyr inkasso 73 449 436 774 320 833 86 774 

Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo)

Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende 
saker 

Beløp løpende 
saker 

Løsningsgrad, 
innbetalt (tom 
foreg. mnd) 

Denne måned 254 650 944 

Hittil i år 2 160 20 673 873 700 3 749 679 81% 

Arbeidsgiverkontroll
Mål antall 
kontroller 

Gjennomførte 
kontroller 

Endring 
inntektsgrunnlag 

Endring 
avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner + A-H 208 219 46 473 430 14 757 522 

Skedsmo kemnerkontor 
Fet – Rælingen – Nittedal – Skedsmo – Sørum 

Skatteinngang desember 2014 

Vedlegg 2 til sak 1/2015



 

 

 
 

  Kommune FS 2013 FT 2013 RS 2012 AG 2013 Rest 2012 

Mål   98,6 99,9 93 99,7 98,5 

0227 Fet 98,3 100,0 94,4 99,9 97,8 

0228 Rælingen 98,3 99,8 93,1 99,6 99,5 

0231 Skedsmo 99,3 99,9 92,0 99,8 98,9 

0226 Sørum 98,9 99,7 93,1 99,4 98,5 

0233 Nittedal 99,3 100,0 95,2 99,8 99,4 

∑ Kemnerkontoret   99,0 % 99,9 % 93,1 % 99,8 % 98,9 % 

0229 Enebakk 97,0 99,9 88,7 99,7 99,9 

0230 Lørenskog 98,3 99,9 90,6 99,9 99,8 

0235 Ullensaker 98,8 99,9 89,2 99,9 99,2 

        

Utskrevet Fet 74 310 750 239 251 200 37 586 805 120 448 952 7 681 445 

Innbetalt   73 030 644 239 186 362 35 465 838 120 379 198 7 511 672 

Mål i kroner   73 270 400 239 011 949 34 955 729 120 087 605 7 566 223 

Kr igjen til målet   239 756 -174 413 -510 109 -291 593 54 551 

Ubetalte krav   1 280 106 64 838 2 399 357 69 754 169 773 

I Konkursbo   145 304 20 492 630 904 4 039 0 

Aktiv restanse   1 134 802 44 326 1 447 049 53 040 400 

       

Utskrevet Rælingen 74 206 990 265 696 185 54 765 572 133 248 770 9 622 248 

Innbetalt   72 955 383 265 281 096 50 995 798 132 720 027 9 572 964 

Mål i kroner   73 168 092 265 430 489 50 931 982 132 849 024 9 477 914 

Kr igjen til målet   212 709 149 393 -63 816 128 997 -95 050 

Ubetalte krav   1 251 607 415 089 3 769 774 528 743 49 284 

I Konkursbo   374 302 353 601 955 249 215 470 194 

Aktiv restanse   877 305 61 410 2 814 094 9 493 20 295 

       

Utskrevet Skedsmo 226 229 426 3 251 138 665 172 309 393 1 542 603 299 115 804 384 

Innbetalt   224 692 695 3 249 230 704 158 433 564 1 539 466 891 114 555 992 

Mål i kroner   223 062 214 3 247 887 526 160 247 735 1 537 975 489 114 067 318 

Kr igjen til målet   -1 630 481 -1 343 178 1 814 171 -1 491 402 -488 674 

Ubetalte krav   1 536 731 1 907 961 13 875 829 3 136 408 1 248 392 

I Konkursbo   171 340 1 237 628 993 496 1 905 138 451 909 

Aktiv restanse   1 365 367 524 228 12 700 421 439 120 266 798 

       

Utskrevet Sørum 94 152 375 515 567 435 56 979 606 260 014 844 27 449 858 

Innbetalt   93 116 888 514 019 116 53 034 427 258 522 081 27 046 774 

Mål i kroner   92 834 242 515 051 868 52 991 034 259 234 799 27 038 110 

Kr igjen til målet   -282 646 1 032 752 -43 393 712 718 -8 664 

Ubetalte krav   1 035 487 1 548 319 3 945 179 1 492 763 403 084 

I Konkursbo   6 300 991 365 646 079 978 932 200 

Aktiv restanse   1 029 159 507 520 3 283 890 326 710 200 

       

Utskrevet Nittedal 120 986 858 958 858 840 69 125 987 469 852 947 39 201 507 

Innbetalt   120 079 380 958 438 761 65 818 195 469 086 795 38 945 177 

Mål i kroner   119 293 042 957 899 981 64 287 168 468 443 388 38 613 484 

Kr igjen til målet   -786 338 -538 780 -1 531 027 -643 407 -331 693 

Ubetalte krav   907 478 420 079 3 307 792 766 152 256 330 

I Konkursbo   54 928 201 885 292 887 544 309 1 256 

Aktiv restanse   852 538 215 895 2 959 211 90 399 219 782 

FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Orientering ved ordfører 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Orientering ved rådmann 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
I utvalgets møte den 30. september 2014 ble det bedt om at rådmannens internkontroll skulle være 

tema tidlig i 2015. Rådmann vil gi en orientering i møtet. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Presentasjon av Romerike Revisjon 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 å opprette felles revisjonsordning og organisere 

den som et interkommunalt selskap. Det nye selskapet er en sammenslåing av de tre tidligere 

revisjonsenhetene, og har vært operativt fra juni 2014. 

 

Utvalget vil få en orientering om det nye selskapet av daglig leder. 

 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Oppdrag fra kommunestyret 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Undersøkelse skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 årsaker til svikt og mulige tiltak 

 

Saksopplysninger 
I kommunestyrets møte den 3. november 2014, sak PS 112/14 Skatteinngangen for september 2014 

fattet kommunestyret følgende vedtak: 

 

1. 

Rapport over skatteinngangen for september 2014 tas til orientering. 

2. 

Kommunestyret ber Kontrollutvalget opprette sak og undersøke hvorfor Fet kommune og 

kemneren i Skedsmo ikke har oppdaget årsaken til nedgangen i skatteinntekter før nå. 

 

Vi ber om at Kontrollutvalget kommer tilbake med rapport til kommunestyret så raskt 

som mulig. 

 

Kontrollutvalget behandlet kommunestyrets bestilling i møte den 25. november 2014 og ba 

revisjonen gjennomføre den undersøkelse det er bedt om. Den rapport revisjonen har avgitt er i 

samsvar med utvalgets bestilling. 

 

Rapporten bygger på undersøkelser og intervjuer med kemneren i Skedsmo og økonomiavdelingen i 

Fet. Det er gjort forespørsler og innhentet svar fra ordfører og rådmann. 

 

Det gis en generell beskrivelse av systemet for skatteinnkreving og fordeling av skatt. Systemet er 

komplisert, men det er nødvendig å ha kunnskap om dette for å gjøre en vurdering. Det gis også en 

kronologisk gjennomgang av hendelser som utdypes nærmere. 

 

Når det gjelder revisjonens vurdering og mulige tiltak vises det til rapporten. 

 

Kontrollutvalget skal fremme en innstilling overfor kommunestyret. I en undersøkelse av en konkret 

sak vil mulige tiltak bli detaljerte. I en forvaltningsrevisjon fremmer kontrollutvalget en innstilling 

som inneholder hva rådmann skal følge opp. Det gis ingen anvisning på hvordan rådmann skal følge 

dette opp. Selv om dette ikke er en forvaltningsrevisjon, men en undersøkelse, legger utvalget 

samme prinsipp til grunn. Det bør derfor være opp til rådmann å gjøre en vurdering av 

hensiktsmessigheten av forslag til tiltak og innføre de man finner hensiktsmessig.  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 årsaker til svikt og mulige 

forbedringer til orientering. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
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Kommunestyret tar rapporten skatteinngangen i Fet i 2014 og 2015 årsaker til svikt og mulige 

forbedringer til orientering. Rådmann bes vurdere de mulige tiltak rapporten beskriver og innføre de 

tiltak rådmann finner formålstjenlig. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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SKATTEINNGANGEN I FET I 2014 OG 2015 

ÅRSAKER TIL SVIKT OG MULIGE TILTAK 
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JANUAR 2015 

Vedlegg til sak 5/2015
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ROMERIKE REVISJON IKS 

SKATTEINNGANGEN I FET I 2014 OG 2015  Side 1 

1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Fet kommune opplevde i 2014 en uforutsett og betydelig reduksjon av skatteinntektene. 

Kommunestyret behandlet saken i møte den 03.11.2014. Skedsmo kemnerkontor ved Petter Snare 

orienterte i møtet om bakgrunnen for kommunens skattesvikt. Det var på dette tidspunkt blitt kjent at 

mye av årsaken til reduksjonen i skatteinntekter skyldtes at en svært betydelig enkeltskattyter hadde 

overført mye av sin formue til en stiftelse.  Fet kommunestyre tok rapport over skatteinngangen til 

orientering og vedtok i tillegg følgende: 

 

Kommunestyret ber Kontrollutvalget opprette sak og undersøke hvorfor Fet kommune og kemneren i 

Skedsmo ikke har oppdaget årsaken til nedgangen i skatteinntekter før nå. Vi ber om at 

Kontrollutvalget kommer tilbake med rapport til kommunestyret så raskt som mulig. 

 

Kontrollutvalget i Fet behandlet sak om oppdrag fra kommunestyret i møte den 25.11.2014. 

Følgende vedtak ble fattet: «Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre den undersøkelse 

kommunestyret har bedt om». 

 

Romerike Revisjon IKS har gjennomført undersøkelser og intervjuer med kemneren i Skedsmo den 

17.12.2014 og med økonomisjef og budsjettsjef i Fet kommune 19.12.2014. Det er gjort forespørsler 

og innhentet svar fra ordfører og rådmann i Fet. Revisjonen har i tillegg hatt kontakt med 

Skattedirektoratet. 

 

Denne undersøkelsen tar for seg årsakene til nedgangen i skatteinntektene i Fet i 2014 og årsakene 

til at det ikke ble oppdaget. Undersøkelsen går derfor ikke inn på annen skatt enn forskuddsskatt av 

formue og kommer ikke inn på skatt av lønnsinntekt for lønnsmottakere.  

 

Revisjonsrapporten er forelagt for kommunen og kemneren i sin helhet. Revisjonen ønsker å takke 

for konstruktiv og særdeles rask tilbakemelding. Tilbakemeldingene er ivaretatt i denne rapporten. 

Kommunens økonomisjef og budsjettsjef har i sine tilbakemeldinger gitt uttrykk for at tiltakene som 

er foreslått under punkt 3.2, vil bli fulgt opp videre.  

 

Denne undersøkelsen er gjennomført av regnskapsrevisor Jens Christian Utsigt og prosjektleder 

forvaltningsrevisjon Inger Berit Faller. 

1.2 Generelt om skatt   

En kommunes mulighet til å påvirke sine skatteinntekter er begrenset til helt generelt å legge til rette 

for bedriftsetableringer, næringsutvikling og stimulere til økt innbyggertall. En kommune har videre 

ingen forutsetninger for å regne seg fram til kommunens faktiske skatteinntekter. Det er heller ikke 

noe ved dagens skattesystem som tilsier at kommunen skal gjøre dette. Det er Skatteetaten som 



ROMERIKE REVISJON IKS 

SKATTEINNGANGEN I FET I 2014 OG 2015  Side 2 

har kompetanse på forvaltning av skattebetalingsloven og ligningsloven. Staten ved skatteetaten 

har som oppgave å fastsette skattepliktig formue og inntekt gjennom ligning. Dette bestemmer 

grunnlaget for kommunens skatteinntekter. Når det er sagt, er det kommunestyrets ansvar, etter 

faglige råd og beregninger fra administrasjonen, å vedta økonomiplan og årsbudsjett, og både 

planen og årsbudsjettet skal være bygd på realistiske oversikter over sannsynlige inntekter 

(kommuneloven kapittel 8).     

 

Det er i utgangspunktet heller ikke riktig å snakke om en enkelt årsak til skattesvikten i 2014. 

Systemet for skatteberegning, fordeling av skatteinntekter og inntektsutjevning er komplisert og med 

mange faktorer. Kommunesektorens organisasjon (KS) har flere artikler1 i løpet av 2014 som 

omtaler skattesvikt i kommunene. I september 2014 skriver KS blant annet at skatteutviklingen er 

usikker og at veksten på årsbasis kan ligge an til at kommunesektoren får inntil 1,3 mrd. mindre i 

skatteinngang enn anslaget som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014. I desember 2014 

skriver KS at veksten samlet kan bli 0,7 mrd. lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2015.  

 

Det kan først vært nødvendig å gi en generell gjennomgang av systemet for skatteinnkreving og 

fordeling av skatt. I punkt 1.3 følger derfor en gjennomgang som er ment å danne grunnlag for å 

forstå de fakta og funn som presenteres videre i rapporten.   

1.3 Generelt om systemet for skatteinnkreving og fordeling av skatt 

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) regulerer hvordan 

skatten fordeles mellom skattekreditorene (staten, fylket, kommunen og folketrygden). Nærmere 

regler om fordelingen er gitt i forskrift av 20. juni 2012 om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. 

mellom skattekreditorene (forskrift om skattefordeling mellom skattekreditorene).  

 

Stortingets vedtak om skatt av inntekt og formue mv (Stortingets skattevedtak) legger årlig 

grunnlaget for den skatten som skrives ut. Skattevedtaket fastsetter årlig grunnlaget for utskriving av 

skatt på inntekt og formue, det kommunale inntektsskattøret samt grunnlaget for utskriving av 

formuesskatt for personlig skattyter og for upersonlig skattyter (selskaper). 

 

Lønnsmottakere mottar skattekort som angir hva arbeidsgiver skal trekke og innbetale i 

forskuddstrekk. Lønnsmottakere går vi ikke nærmere inn på i denne sammenheng i og med at det 

ligger utenfor denne undersøkelsen. 

 

Andre personlige skattytere får skatten utskrevet i form av forskuddsskatt. Disse skattyterne må selv 

innbetale forskuddsskatt til fastsatte terminer.  

 

På grunnlag av bestemmelser om fordeling av skatt fastsetter Skattedirektoratet fordelingstall. Innen 

utgangen av januar fastsettes foreløpige fordelingstall for inntektsåret, basert på sist kjente ligning. 

                                                

 

 
1
 Hentet fra nettsiden til KS.no (www.ks.no/tema/Okonomi1/Kommuneokonomi1/Skatt/) 
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Utskrevet forskuddsskatt til personlige skattytere med formue og ligning 

Utskrevet forskuddsskatt for personlige skattytere med formue baserer seg på sist kjente ligning. 

Det vil si inntektsåret 2012 for 2014. Denne utskrivingen foregår maskinelt.  

 

Det skrives ut forskuddsskatt av lønnsinntekt og formue. I denne saken er det utskrevet 

forskuddsskatt av formue som er interessant. For inntektsåret 2013 svarer personlige skattytere 

formuesskatt til kommunen med 0,7 % og til staten med 0,4 prosent. For inntektsåret 2014 ble 

formuesskatten til staten satt ned til 0,3 prosent (Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue for 

inntektsårene 2013 og 2014). 

 

Utskrevet forskuddsskatt forfaller til betaling i 4 terminer (15/3, 15/5, 15/9 og 15/11). Utskrevet 

forskuddsskatt kan endres etter søknad fra skattyter. Endres eller faller forskuddsskatten bort, 

reguleres dette maskinelt ved neste termins forfall. 

 

Utskrevet forskuddsskatt kan sammenlignes med en à konto-innbetaling. Når ligningen foreligger i 

det påfølgende år (2014 for 2013-inntektsåret), vet man hva skatten i utgangspunktet blir. 

Skattemyndighetene fastsetter ligningen, og det kjøres en maskinell beregning som sammenstiller á 

konto-innbetalingene og avregner hva som faktisk skal innbetales eller tilbakebetales skattyterne. 

Forskuddsskatt og restskatt innbetales og tilgodebeløp utbetales via i skatteregnskapet som 

kemneren (skatteoppkreveren) har ansvar for. Figuren nedenfor illustrerer dette nærmere. 
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Fordelingstall og skattekreditorer 

Hvordan skatt som kreves inn, skal fordeles mellom skattekreditorene følger av skattebetalingsloven 

kapittel 8. Fordelingen skjer som en konsekvens av at vi har en fellesinnkreving av skatt og 

arbeidsgiveravgift i Norge. 

 

Det skatteregnskapet ikke sier noe om er grunnlaget for beregning av fordelingen mellom 

skattekreditorene (skattebetalingshåndboken, skattebetalingsloven kapittel 8). Fordelingen er et 

resultat av ligningen eller skatteberegningen som viser hva som er utlignet på den enkelte skattyter 

når det gjelder kommune/fylkesskatt, toppskatt til staten, fellesskatt til staten, medlemsavgift til 

folketrygden, formuesskatt til kommunen, formuesskatt til staten mv.  

 

Rent praktisk foretas denne beregningen slik at utlignet skatt for alle skattytere i kommunen 

summeres opp til totaler for alle skattearter. Deretter beregnes hvor stor prosentvis andel av den 

utlignede skatten som skal tilfalle kommunen og de andre skattekreditorene (korrigerte 

fordelingstall) (skattebetalingshåndboken, skattebetalingsloven kapittel 8). Ansvar for beregningen 

har Skattedirektoratet. Beregningen gjennomføres etter at ligning og første ligningsendring 

foreligger. 

 

De korrigerte fordelingstallene kan altså ikke beregnes før ligninga er ferdig i året etter inntektsåret. 

Skattedirektoratet utarbeider derfor en prognose innen utgangen av januar i inntektsåret. Oversikten 

nedenfor viser gangen i dette på et helt overordnet nivå. Kemneren har i sine kommentarer gjort 

oppmerksom på at det ikke kommer noe foreløpig fordelingstall til kemnerens kunnskap i januar 

2013. De foreløpige fordelingstallene kom først i mars 2013. Slik revisjonen forstår dette, innebærer 

det at foreløpige fordelingstall for 2012 ble lagt til grunn fram til mars 2013.  
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Fordelingstallene fastsettes med andre ord på grunnlag av en prognose om hva ligningen vil vise i 

første omgang og deretter på grunnlag av den faktiske ligningen og senere endringer i denne. 

Dersom Skattedirektoratet «treffer blink» med den foreløpige prognosen, vil det bli minimale utslag 

fra de foreløpige til de korrigerte tallene. Dersom ligningsresultatet viser store avvik i forhold til 

prognosen som lå til grunn for de foreløpige tallene, kan dette gi seg utslag i en endring av 

fordelingstallene. Fordelingstallene kan endres til gunst eller ugunst for kommunen.  

 

Underveis i inntektsåret innbetales forskuddsskatt som fordeles basert på foreløpige fordelingstall i 

tråd med reglene i forskrift om skattefordeling mellom skattekreditorene. De foreløpige 

fordelingstallene fastsettes på grunnlag «[..] av forhåndsberegning av skatter og avgifter for 

personlige skattytere i den enkelte kommune.» Når ligningen og første ligningsendring foreligger, 

beregner Skattedirektoratet korrigerte fordelingstall og to år etter dette beregnes endelige 

fordelingstall. 

 

Det er dessuten slik at skatt mellom kommuner også fordeles gjennom fordelingstallene. 

 

Basert på fordelingstallene for hvert år foretas et månedlig skatteoppgjør og en fordeling av 

innbetalt fra skattyterne i perioden. I tillegg legges Stortingets vedtak om kommunalt skattøre og 

andre endringer til grunn når prognosen settes opp. Når man får de korrigerte fordelingstallene 

(november i ligningsåret) foretas et fordelingsoppgjør, og alt som tidligere er innbetalt fordeles på 

nytt etter de korrigerte tallene. De nye tallene benyttes deretter for fordeling av framtidig innbetaling 

av restskatt de to neste årene fram til man får endelige fordelingstall for det angjeldende 

inntektsåret (skattebetalingshåndboken, skattebetalingsloven kapittel 8).  

 

Hvis forholdet mellom den samlede utligningen av de forskjellige skattene forutsettes å bli vesentlig 

forskjøvet, kan Skattedirektoratet etter søknad fra skatteoppkreveren fastsette nye foreløpige eller 

korrigerte fordelingstall med hjemmel i § 7 i forskrift om gjennomføring av skattefordeling. 

Ligning, avregning og margin 

Ligning av formuesskatten gjøres på bakgrunn formuen ved årsskiftet i inntektsåret (per 31.12.2013 

for inntektsåret 2013). 

 

Kemneren holder tilbake en margin (fastsatt av kommunestyret i Fet til 8 %) av den løpende 

skatteinngang fra forskuddspliktige. Bestemmelsene om dette framgår av forskrift om 

skattefordeling mellom skattekreditorene i kapittel 3. Marginen er en reserve som avsettes eller 

holdes tilbake i skatteregnskapet (på statens konto for skatt). Målet med denne avsetningen er at 

det skal være holdt tilbake nok penger til tilbakebetalingen av til gode skatt etter avregning. I 

avregningsåret, når ligningen er foretatt, foretas et marginoppgjør. 

 

Skatteoppgjøret foretas i flere puljer i perioden fra juni til oktober etter at ligningen er foretatt. 

(Skatteoppgjøret i 2014 for inntektsåret 2013 foregikk i perioden fra 25. juni 2014 og fram til siste 

oppgjør 15. oktober 2014). Når ligningen er gjennomført, kjøres resultatet over til kemneren som 

forestår innkreving av restskatt og utbetaling av til gode beløp fra skattyterne (avregningen) i 

samsvar med § 7-1 i skattebetalingsloven.  
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Kemneren forestår også marginoppgjøret. Dersom det ikke er tilstrekkelig avsatt margin til å dekke 

det beløpet som skattyterne i kommunen samlet har til gode, må skattekreditorene, herunder 

kommunen, i realiteten tilbakebetale for mye inntektsført skatt til skatteregnskapet og dette skjer 

løpende når marginavsetningen er brukt opp. Skatteregnskapet spiser da av løpende 

skatteinntekter, og skattekreditorene må i verste fall tilbakebetale fysisk til skatteregnskapet. 

 

Dersom marginoppgjøret blir negativt bør skatteoppkreveren vurdere om marginavsetningen er 

innenfor et akseptabelt nivå. Dette følger av forskrift om skattefordeling mellom skattekreditorene § 

12, 2. ledd. Det er kommunestyret som fatter vedtak om hvor stor margin som skal avsettes. 

Marginavviket vurderes etter revisjonens erfaring oftest som akseptabelt dersom det er innenfor 1 % 

av totalen av forskuddsordningen. Forholdet mellom skatteregnskapet og kommunen som 

skattekreditor illustreres nedenfor. 

 
 

Skatteanslaget eller budsjetterte skatteinntekter 

Øyvind Sunde2 (2011) skriver at den enkeltposten det knytter seg mest spenning til i 

budsjettsammenheng er fastsetting av skatteinntektene eller skatteanslaget. Skatteinntektene er en 

av de største inntektspostene i et kommunebudsjett og «bare små justeringer i prognosene (eller i 

de politiske overveiningene) kan gi store beløpsmessige utslag (ibid).  

 

De fleste kommunene benytter en modell utarbeidet av KS til hjelp i arbeidet med å fastsette 

skatteanslaget. Regjeringens forutsetninger i statsbudsjettet for oppjustering av kommunenes 

                                                

 

 
2
 Kommuneregnskapet, 6. utgave (Kommunaløkonomisk Forlag, Oslo). 
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skatteinntekter legges også til grunn i dette arbeidet. KS gjør spesielt oppmerksom på at 

kommunene må ta hensyn til «Lokale forhold og kunnskap i kommunen» når modellen benyttes. 

 

At det er vanskelig å fastsette skatteanslaget i Fet er ikke noe nytt. Revisjonens erfaring er at det på 

begynnelsen av 2000-tallet i flere år var slik at Fet kommunes skatteinntekter utviklet seg motsatt av 

utviklingen i landet ellers. Avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte skatteinntekter har utviklet 

seg slik for kommunens budsjettår 2011 – 2014: 

 

 
Fet kommune 

    

 
Opp. Budsjett Just Budsjett Regnskap 

2011 244 242 000 244 993 000 246 126 761 

2012 261 477 000 264 187 000 258 827 543 

2013 276 825 000 278 798 000 280 843 880 

2014 294 126 000 271 546 000 273 412 640 
 

 

 
Prosentvise avvik mot regnskap - Fet 

 
Opp. Budsjett Just Budsjett Regnskap 

2011 0,8 % 0,5 % 
 2012 -1,0 % -2,0 % 
 2013 1,5 % 0,7 % 
 2014 -7,0 % 0,7 % 
  

 

Kemneren har i sin tilbakemelding til denne rapporten kommentert at «nettoeffekten av skattyters 

omdisponering av formue etter 2015 utgjør en relativt liten del av kommunens totale 

skatteinntekter». Anslagsvis bidro skattyter med 15 mill. kroner til kommunen årlig og vil fortsatt 

bidra med 1 mill. kroner. Dette innebærer netto reduksjon med 14 mill. kroner. Av Fet kommunes 

totale skatteinngang i budsjettåret 2013 utgjorde dette en beregnet inntektsreduksjon på 5 prosent. 

 

Effekten i 2014 skyldes i følge kemneren at forholdet blir tredoblet. For 2015 vil man få bortfall av 

forskuddsskatt og for høyt fordelingstall for 2014. For 2016 vil man sitte igjen med tap av 

skatteinntekt alene. 

Skatteinnkrever og service overfor egen kommune 

Skatteoppkreverne gir også service til egen kommune heter det i Skattedirektoratets utredning om 

«overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten» (24.11.2014). Her framkommer videre at 

innholdet og omfanget av dette nok varierer sterkt fra kommune til kommune, men at slik service 

kan være: 

 Prognoser for skatteinngang 

 Bidra til avklaring av svingning (avvik fra prognose) i skatteinntekter 

 Avklaring rundt fastsettelse av skattemargin 

 Samarbeid om skjenkebevilling. 
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2 FAKTA OG FUNN 

2.1 Bakgrunnen for svikt i skatteinngangen 

Ligningstallene3 for inntektsåret 2012 viste at en enkeltskattyter i Fet hadde en formue på ca. 1,8 

mrd. og en utlignet skatt på kr 19 866 970. Mot slutten av 2013 overførte skattyteren mye av sin 

formue til en stiftelse. Dette ble kjent og omtalt i media rett før jul i 2013. Virkningen av denne 

disposisjonen var at grunnlaget for beregning av skatt for hele 2013 for skattyteren ble betydelig 

redusert på grunn av at formuen pr 31.12.2013 i stor grad ble borte. Ligningstallene som ble 

publisert høsten 2014 for skattyteren viste for 2013 en formue på 270 mill. og en utlignet skatt på kr 

3 070 766. Utlignet skatt for skattyteren var altså nesten 16,8 mill. lavere i 2013. Slik systemet for 

innbetaling og fastsetting av skatt fungerer, rammet dette Fet kommunes skatteinntekter med 

følgende «trippeleffekt» som slår ut både i 2014 og 2015: 

 

 Forskuddsskatt 2014: Terminvise a-konto innbetalinger for 2014 bortfalt. 

 Skatteoppgjør 2013: Formuen pr 31.12.2013 var redusert og a-konto innbetalingene med 

forskuddsskatt for 2013 var derved mye større enn den utlignede skatten for 2013 og mye 

måtte betales tilbake ved skatteoppgjøret høsten 2014. 

 Fordelingstall etter skatteoppgjør: Fordelingstallet for Fet kommunes andel av totale 

skatteinntekter 2013 ble lavere enn forventet fordi denne skattyterens skattebidrag til Fet 

kommune ikke lenger inngikk med så stort beløp som tidligere. 

2.2 Sammendrag av hendelser i saken 

Nedenfor følger et sammendrag satt opp i kronologisk orden. Sammenfatningen utdypes deretter 

noe. 

Tidspunkt Hendelser 

Desember 2013 En betydelig skattyter i Fet overfører «milliardverdier» til stiftelse sent i 2013. 

(Omtalt i RB 20.12.2013/21.12.2013.)  

Mars 2014 Utskrevet 1. termin forskuddsskatt forfaller. Denne korrigeres og skattyteren 

får sin forskuddsskatt for 2014 redusert.  

Mai 2014 Det rapporteres om mulig reduksjon i skatteinntekter ved tertialrapportering pr 

30.04.2014 til kommunestyret. Underliggende (og foreløpig ukjent) del av 

årsak er at inntekter forskuddsskatt 2014 fra skattyteren reduseres. 

Kommunestyret orienteres i møte 19.05.2014 om skatteinngangen pr. april. 

To representanter uttrykker bekymring for negativ skatteinngang.  

September 2014 01.09.2014 meldte kemneren at skatteinngangen for 2014 kom til å havne på 

mellom -2 % og – 3 % for året (svar på forespørsel, e-postutveksling med 

budsjettsjef i Fet. 

 

                                                

 

 
3
 Basert på opplysninger fra skattelistene i media. 
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03.09.2014 sender kemneren i Skedsmo ut sin vanlige månedsrapport over 

skatteinngangen. Dette er august-tallene som omfatter skatteoppgjøret 2013. 

Fordi skattyteren har gjort endringer i sin formue før 31.12.2013, mister Fet 

formuesskatt for hele 2013. Det fører til et høyt beløp som må tilbakebetales 

og skatteinngangen for Fet i august 2014 blir negativ (kommunen skylder kr 

1 490 000). Dette rapporteres med feil fortegn fra kemneren og beløpet 

fremstår som en inntekt og ikke en utgift.  

September 2014 Rapport skatteinngang august behandles i kommunestyret den 22.09.2014. 

Det er ved denne behandling ikke kjent at rapporten er feil og at skattesvikt er 

ca 3 mill større enn det som presenteres. 

Rapporten tas til orientering. Representant i kommunestyret stilte spørsmål 

ved stor variasjon i skatteinntektene og om det er mulig å fange opp årsaker 

til dette. Rådmann svarer at det er fokus på svak skatteinngang og at 

budsjettering skjer i samråd med kemner, ikke noe som tilsier at 

skatteinngangen for 2014 skulle bli lavere enn budsjettert. 

Oktober 2014 Ved tertialrapportering pr 31.08.2014 begynner det og synes at det er 

merkbart mindre skatteinntekter. Anslaget er et avvik 4,3 mill på 

skatteinntekter.  

Oktober 2014 I møte i formannskapet den 06.10.2014 spør representant om den aktuelle 

skattyter og forhold ved stiftelsen kan være årsak til manglende 

skatteinngang og ber administrasjonen undersøke dette. 08.10.2014 kommer 

rådmann til økonomisjef og spør om dette. De tar kontakt med kemneren i 

Skedsmo.   

Oktober 2014 09.10.2014 oppdager kemneren fortegnsfeil i rapportering for august. Han tar 

kontakt med skattyterens regnskapsfører og får informasjon.  Årsaken til 

skattesvikten blir kjent. Det er fortsatt usikkerhet rundt fordelingstallene etter 

skatteoppgjøret som vil komme senere på høsten.  

Oktober 2014 På grunn av kunnskap om fortegnsfeil og det som ellers er kommet frem lager 

administrasjonen tilleggsnotat 1 til tertialrapportering pr 31.08.2014. Anslaget 

er avvik 13,2 mill. på skatteinntekter.  

Oktober 2014 28.10.2014: Kemneren tar kontakt med kommunen. Fordelingstall 

skatteoppgjør 2013 utregnet av skatteetaten kommer. Dette medfører 

ytterligere tap. 

Oktober 2014 På grunn av kunnskap om nye fordelingstall lager administrasjonen 

tilleggsnotat 2 til tertialrapportering pr 31.08.2014. Anslaget er avvik er nå 

22,58 mill på skatteinntekter. 

November 2014 Saken behandles i kommunestyret 03.11.2014. Kemner i Skedsmo orienterte. 

Kommunestyret ber Kontrollutvalget opprette sak.  

November 2014 25.11.2014 Møte i Kontrollutvalget. Det vedtas at Romerike Revisjon IKS skal 

gjennomføre undersøkelse.  

 

Skattyterens overføring til stiftelsen ble kjent i desember 2013. Artikler på nettsidene til Romerikes 

Blad og Aftenposten slo opp saken den 20.12.2013. Fokus i artiklene er at milliardverdier skal tilfalle 

kunstformål gjennom en stiftelse. Det er også omtalt i en liten artikkel i Romerikes Blad papirutgave 

den 21.12.2013. Det er ikke dokumentert at denne hendelsen er blitt tatt opp i Fet kommune som 

noe som kunne medføre tap av skatteinntekter. På generelt grunnlag har representanter i 

kommunestyret i møter både 19.05.2014 og 22.09.2014 uttrykt bekymring knyttet til redusert 
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skatteinngang. Det er likevel først etter møte i formannskapet 06.10.2014 at det er bekreftet at det 

kommer et konkret spørsmål om dette kan ha noe med denne skattyters stiftelse å gjøre.  

 

I følge økonomisjef og budsjettsjef i Fet har ikke ledelsen hatt fokus på enkeltskattytere. Det gjøres 

ikke undersøkelser rundt enkeltpersoner i kommunen. Det ble allikevel gjort en undersøkelse 

vedrørende skattyteren for noen år tilbake, da det også tidligere har vært behov for å finne årsaker 

til reduserte skatteinntekter for kommunen. Den gang hadde ikke skattyterens formuesskatt så stor 

betydning for Fet kommune. og betydning for skatteinngangen var blitt så stor for 2013.  

 

Rådmann opplyser også i e-post at det var blitt gjort en undersøkelse rundt skattyterens betydning 

for skatteinngangen i Fet, men at det den gang ble konkludert med at hans betydning ikke var så 

stor.  

 

De første virkningene av reduserte skatteinntekter kom ved forfall av terminer for forskuddsskatt 

15.03.2014 og 15.05.2014 Skattyterens innbetalinger ble redusert i samsvar med forventet lavere 

skatt for 2014.  

 

Kemner i Skedsmo opplyser at behandling av søknad om nedsatt forskuddsskatt skjer maskinelt. 

Det går ikke ut noe varsel når en skattyter får nedsatt sin forskuddsskatt. Det er ikke rutiner for å 

fange opp eller sortere ut disse for nærmere vurdering. Utskriving av forskuddsskatt skjer på 

grunnlag av sist kjente ligningstall og disse vil være gamle. Hvis man skulle gjort noe på det 

tidspunkt forskuddsskatten 2014 ble nedsatt, måtte man tatt kontakt med skattyteren og spurt om 

hans skatteoppgjør. Skatteoppgjøret kommer i juni året etter og før dette er det ikke innsyn i 

ligningsprosessen. Kemneren har taushetsplikt vedrørende den enkelte skattyter. 

  

Kemneren i Skedsmo sender ut rapport over skatteinngangen i Fet for hver måned. Det som sendes 

ut til kommunen er sumbeløp pr måned og akkumulerte tall for året. Skatteinngangen måles mot 

budsjett og fjorårstall. Disse rapportene behandles som orienteringssaker i kommunestyret. 

 

Kemneren i Skedsmo opplyser at skattetallene beregnes maskinelt av Skatteetaten. Det er ikke 

mulighet for å legge inn maskinelle kontroller eller varsler i systemet. Kommunene mottar i 

utgangspunktet summene på skatteinngang pr måned. Det er mulig å gå dypere ned ved å studere 

tallene slik de kommer ut av Skatteetatens systemer. Da vil man se fordelingen på hver skatteart i 

kommunen, men slike tall er krevende å forholde seg til for kommunene i en hektisk hverdag. I 

første del av 2014 var ikke skatteinngangen i Fet vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner. I 

sin kommentar til rapporten skriver kemneren at «Fet har hele året ligget under de andre 

kommunene, 1. og 2. halvår er relativt like hva gjelder skatteinngang, slik det også fremkommer av 

månedsrapportene».  

 

Økonomisjef og budsjettsjef i Fet trekker også frem at Fet ikke var alene om å ha reduserte 

skatteinntekter i 2014. Kanskje kunne det vært oppdaget i et normalår hvor alle andre kommuner 

hadde hatt økning. Tallene vil uansett variere.  
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I begynnelsen av september sender kemneren i Skedsmo ut rapport over skatteinngangen for 

august. Disse tallene ble først rapportert feil ved at et skyldig beløp på kr 1.490.000 ble rapportert 

som en inntekt og derved var det reelle skattetapet enda større enn det som allerede fremkom.  

 

Kemneren i Skedsmo sier at negativ skatteinngang kanskje var det klareste signalet på at noe var 

skjedd. Dette er likevel ikke helt uvanlig, men det ble først rapportert videre til Fet kommune med 

feilfortegn. 

 

Økonomisjef og budsjettsjef i Fet sier at denne feilen ikke kunne kommet mer uheldig. Hadde 

beløpet blitt rapportert riktig, ville de reagert med en gang med henvendelse til kemneren.  

 

Etter disse hendelsene var det fortsatt et usikkert moment hvordan fordelingstallene etter 

skatteoppgjøret ville påvirke skatteinntektene for Fet. Korrigerte fordelingstall kom 28.11.2014 og 

medførte ytterligere og uventede tap. 

 

Økonomisjef og budsjettsjef i Fet sier at det ikke er mulig å regne på fordelingstallene. Man kunne 

kanskje skjønt effekten av forskuddsskatten, men effekten av fordelingstall er vanskelig å regne på 

også for kemneren.   
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3 REVISJONENS VURDERING 

3.1 Revisjonens vurdering 

Årsaker til sviktende skatteinngang i Fet 

Årsaken til den sviktende skatteinngangen i Fet skyldes først og fremst bortfall av 

formuesskattegrunnlag for en av kommunens skattytere. Formuesskatt er en skatt som tilfaller to av 

skattekreditorene, kommunen og staten. Fordi kommunens andel vektes med en mye høyere andel 

enn statens andel, og de andre skattekreditorene ikke tilkommer noe av denne skatten, slår dette 

ekstra hardt ut for kommunen. 

 

Forskuddsskatt, herunder forskuddsskatt av formue, innbetales á konto i 4 terminer i inntektsåret 

(2013) og endelige tall kjenner man først året etter i ligningsåret (2014). Forskuddsskatt skrives ut 

på grunnlag av sist kjente ligning. Når forskuddsskatten skrives ut for både 2013 og 2014 er 

grunnlaget for utskriving basert på tidligere ligninger og det viser seg at forskuddsskatten er 

utskrevet etter et for høyt grunnlag. Dette kommer av at det er formuen ved årsskiftet som er 

avgjørende for ligningen. Først når forskuddsskatt skrives ut for 2015 vil grunnlaget for utskrivingen 

være i samsvar med de faktiske forhold, forutsatt at det ikke skjer andre endringer. Ligningen for 

2015 kommer i 2016 og først da vil det være samsvar mellom formue, utskrevet forskuddsskatt og 

ligning. 

Kunne svikten vært oppdaget tidligere 

Når det gjelder den aktuelle skattyter er det åpenbart at vedkommende har hatt stor betydning for 

Fet kommunes skatteinntekter. Revisjonen vurderer det imidlertid slik at det ikke er noe som tilsier 

at Fet kommune kjente til eller burde kjenne til disposisjonene denne skattyter gjorde før utløpet av 

2013. Revisjonen kan ikke se at det er noen informasjonsplikt, varsler eller rapporteringer forbundet 

med en enkeltpersons disposisjoner av privat formue. Selv om saken ble omtalt i media før jul i 

2013 og noen hadde hørt om stiftelsen, kan det ikke forventes at dette skulle utløse noen handlinger 

fra kommunens side. Kommunen har intet innsyn i skattyteres selvangivelser som uansett først 

leveres våren 2014. Det er ligningsmyndighetene som behandler selvangivelsene og resultatet er 

ikke klart før 25. juni 2014 for noen skattyter. En skattyter har heller ingen informasjonsplikt til 

kommunen om sin selvangivelse.  

 

Det er vanskelig å budsjettere skatteinntekter og derfor brukes også uttrykket «skatteanslag». 

Revisjonen vurderer det slik at Fet kommune legger til grunn en anerkjent modell i likhet med de 

fleste kommuner i Norge og at administrasjonen rapporterer på utviklingen i skatteinngangen på en 

samvittighetsfull måte i tertialrapporteringen.  

 

Skatteregnskapet hadde ikke informasjon om endringene som den aktuelle skattyteren foretok seg, 

før i februar 2014 da forskuddsskatten ble satt ned for inntektsåret 2014. På dette tidspunktet var 

det mulig å oppdage at skatteinngangen ville bli lavere for kommunen. Effekten fra inntektsåret 

2013 var det imidlertid ikke informasjon om i skatteregnskapet før avregningen eller ligningen for 

den aktuelle skattyteren forelå i august 2014.  
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Utskrevet forskuddsskatt for den aktuelle skattyter ble endret allerede før 1. termins forfall 

(15.3.2014) for inntektsåret 2014. Allerede i februar 2014 kunne kemneren kjørt ut en rapport fra 

skatteregnskapet som ville vist dette. Skatteoppkreveren har som nevnt sagt det slik:  

Det går ikke ut noe varsel når en skattyter får nedsatt sin forskuddsskatt. Det er ikke rutiner for å 

fange opp eller sortere ut disse for nærmere vurdering. Utskriving av forskuddsskatt skjer på 

grunnlag av sist kjente ligningstall og disse vil være gamle. Hvis man skulle gjort noe på det 

tidspunkt forskuddsskatten 2014 ble nedsatt, måtte man tatt kontakt med skattyteren og spurt om 

hans skatteoppgjør. 

I samtale med Skattedirektoratet har revisjonen fått opplyst at et godt tips kan være å følge med på 

endringer i utskrevet forskuddsskatt. I den konkrete saken ville en rapport i skatteregnskapet (Sofie) 

vist at utskrevet forskuddsskatt ble satt ned før forfall. Kemneren kunne på dette tidspunkt informert 

kommunen om at det var grunnlag for å gjøre endringer i kommunens prognose (skatteanslaget for 

2014). Kemneren kunne også tatt dette opp med Skattedirektoratet som et ledd i nærmere 

undersøkelser. Dersom det var mistanke om at det dreide seg om formuesskatt ville det være 

grunnlag for å vurdere å få endret fordelingstallene.  

 

Kemneren bør uansett følge med på endringer i utskrevet forskuddsskatt. I tillegg til endringer i 

utskrevet forskuddsskatt av formue kan endringer i utskrevet forskuddsskatt for næringsdrivende gi 

indikasjoner på inntektssvikt som det kan være hensiktsmessig at kommunen får kunnskap om. 

Revisjonen kan vanskelig se at kemneren har taushetsplikt om dette. Disse opplysningene kan 

bringes videre uten at navn på enkeltskattytere nevnes. 

 

Etter revisjonens vurdering må budsjettering og rapportering bygge på en systemtilnærming i større 

grad enn vurderinger av enkeltskattytere. Den situasjonen som oppsto i 2014 har på alle måter vært 

ekstraordinær og synes å stå i en særstilling. Når det er sagt har revisjonen kommet fram til enkelte 

mulige tiltak som kommunen kan vurdere om det er grunnlag for å iverksette.    

3.2 Mulige tiltak 

Revisjonen mener det er mulig å sette inn tiltak for å unngå samme situasjon i framtida. I denne 

sammenheng er det mulig å sette inn et konkret tiltak for å redusere effekten på skatteinngangen i 

2015. I tillegg er det mulig å sette inn et mer generelt, men viktig tiltak. Disse tiltakene er: 

 

 Søke om nye, foreløpige fordelingstall for inntektsåret 2014 (kommunens budsjett 2015) 

 Følge med på endringer i utskrevet forskuddsskatt 

Mulig tiltak i denne konkrete saken – søke om nye, foreløpige fordelingstall 2014 

Fet kommune kan anmode Skedsmo kemnerkontor om å søke om nye foreløpige fordelingstall for 

inntektsåret 2014 med hjemmel i § 7 i forskrift om gjennomføring av skattefordeling. De foreløpige 

fordelingstallene for 2014 bygger på ligningen fra 2012 og revisjonen vurderer det slik at fordelingen 

til kommunen derfor blir for høy. Når de foreløpige fordelingstallene for inntektsåret 2015 kommer i 

løpet av januar 2015 vil disse ta utgangspunkt i 2013-ligningen og i utgangspunktet vil dette tallet 
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være «korrekt» og vil ikke virke inn på skatteoppgjøret i 2016 (kommunens budsjett 2016). 

Økonomisjef og budsjettsjef i Fet uttrykker følgende tilleggskommentar: «Det er søkt tatt høyde for 

nye og lavere fordelingstall for Fet kommune i budsjett for 2015.»  

Mulig generelt tiltak – følge med på endringer i utskrevet forskuddsskatt 

Det viktigste tiltaket som Fet kommune bør avtale med Skedsmo kemnerkontor er at kemneren for 

framtida følger med på endringer i utskrevet forskuddsskatt. I tillegg til endringer i utskrevet 

forskuddsskatt av formue kan endringer i utskrevet forskuddsskatt på inntekt gi indikasjoner på 

inntektssvikt som det kan være hensiktsmessig at kommunen får kunnskap om.  

Andre mulige tiltak 

Basert på en risikovurdering kan kommunen vurdere behovet for å sette inn andre tiltak. 

Stikkordsmessig kan det for eksempel dreie seg om: 

 

1. Fet kommune kan anmode Skedsmo kemnerkontor om å legge inn kontroller i Excel-

rapporteringen av månedlig skatteinngang. 

2. Fet kommune kan anmode Skedsmo kemnerkontor om en detaljert rapport per skatteart. 

3. Fet kommune kan anmode Skedsmo kemnerkontor om å gjøre en vurdering av 

marginavsetningen. 

4. Fet kommune kan følge opp at rapportert skatteinngang per måned innbetales korrekt til rett tid. 

 

 

 

Romerike revisjon IKS, 13.1.2015 

 

  

 

 

 

Nina Neset  

Revisjonssjef        

  

 Oddny Ruud Nordvik 

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll
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1. Innledning 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til 
kommunestyret.  

 
Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter 
selskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de 

foreligger. Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets 
virksomhet i 2014. 

2. Kontrollutvalgets virksomhet 

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Fet består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og 

varamedlemmer er valgt for perioden 2011-2015: 
 

Parti/gruppering Medlemmer Varamedlemmer 

AP Grete Holterhuset, nestleder 1. Per Erik Borgen 

 Nils Totland 2. Aage Kato Holt 

  3. Inger H. Foss Johansen 

  4. Solfrid Stensbye 

   

SV/SP Kristin Kyhen Ramstad (SV) 1. Ola Thorud (SP) 

  2. Vebjørn Horsfjord (SV) 

  3. Trygve Skøyum (SP) 

   

H Helge Ullerud, leder 1. Rigmor Noraker 

  2. Leif Rønning 

  3. Kari Drangsholt 

   

FRP Steinar Karlsen 1. Jarle Linnerud 

  2. Lill Karina Mossing 

  3. Ingrid Njølstad 

 
 

2.2 Møter og saker 
I 2014 har kontrollutvalget avholdt 5 møter og behandlet 44 saker. Hvilke saker 
som er behandlet fremgår av vedlegg 1 til årsrapporten. 

 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Her er det en link til 

sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter blir 
lagt ut (www.rokus.no). 
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Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3. Kontrollutvalgets oppgaver 

3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskrift om kontrollutvalg § 4 heter det:  

 
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning.  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 
Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 
interesser i selskaper m.m. 

 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med, og får orienteringer fra både 
ordfører og rådmann. Ordfører og rådmann har møtt i de fleste av utvalgets 
møter. De saker man tar opp kan være både aktuelle konkrete saker og saker av 

mer generell karakter. I januar orienterte rådmann om plan for reduksjon av 
sykefravær. Ordfører og rådmann besvarer også spørsmål utvalget har i forhold 

til saker man har til behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at 
utvalget er godt orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 
 

I januar fikk utvalget en orientering om Interkommunal innkjøpsordning Nedre 
Romerike (IINR) av konstituert innkjøpssjef i IINR. Kommunens innkjøpsrådgiver 

ga samtidig en orientering om avtaledekning på anskaffelser i Fet kommune. 
 
I november behandlet utvalget en bestilling fra kommunestyret om å undersøke 

hvorfor kommunen og kemneren ikke tidligere oppdaget årsaken til nedgangen i 
skatteinntekter. Utvalget har bedt revisjonen gjennomføre undersøkelsen. Denne 

vil bli behandlet i kontrollutvalgets første møte i 2015. 

3.1.2 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Fet kommune benytter Romerike Revisjon IKS 
som leverandør av revisjonstjenester. 
 

Kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig revisjonsordning. 
 

Øvrige forhold vedrørende revisjonen vil bli omtalt i pkt. 3.5. 
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3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, jfr. kontrollutvalgsforskriftens § 6. Det vil si at 

revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk. 
 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 
kommunestyret.  Kopi av uttalelsen skal vær formannskapet i hende før det avgir 

innstilling til kommunestyret. 
 
Kommunens årsregnskap ble behandlet i utvalget den 29. april 2014. Rådmann, 

økonomisjef og fagleder regnskap var til stede for å svare på spørsmål. Leder 
regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors beretning. 

Revisors beretning var avlagt uten forbehold. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen den 30. april 2014. 

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. 

 
I september behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten sykehjem i Fet. 

Problemstillingene rapporten tok for seg var om kommunens bruk av 
korttidsplasser hadde endret seg ved Pålsetunet som følge av 

samhandlingsreformen fra 2011 til 2013, og om kommunens bruk av deltid 
innenfor pleie og omsorg hadde gått ned fra 2010. For den første 
problemstillingen var konklusjonen at kommunen følger Leon-prinsippet og at 

det hadde blitt trangere i «omsorgstrappa» etter at samhandlingsreformen trådte 
i kraft. Når det gjelder korttidsopphold hadde antallet ordinære korttidsopphold 

økt samtidig som antall avlastningsopphold hadde gått tilbake. Selv om flere kom 
fra sykehus var det likevel 47 % i 2012 og 41 % i 2013 som kom fra bosted. For 
den andre problemstillingen var konklusjonen at bruk av deltid hadde gått ned 

for de med de laveste stillingene etter 2010 og at flere hadde fått deltidsstillinger 
som utgjør 50 % eller mer. I rådmannens høringssvar ble det uttalt at man vil ta 

initiativ til å kartlegge uønsket deltid og vurdere mulighetene for å øke 
stillingsprosentene dersom det er ønskelig blant de ansatte. Kommunestyret 
behandlet rapporten den 3. november 2014 og anså den som et nyttig bidrag i 

forhold til videre utvikling innenfor de områdene rapporten tar for seg. Rapporten 
ble også oversendt fast utvalg for helse og omsorg til orientering. 

 
I det samme møtet behandlet kontrollutvalget prosjektplan for nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Dette prosjektet vil ta for seg 

samhandlingsreformen og institusjonstjenesten og kan sees på som en del II av 
det prosjekt det er redegjort for ovenfor. Dette prosjektet vil ta for seg 

tildelingskriterier. Rapporten er planlagt avgitt i mars 2015. 
 
Kontrollutvalget foretok i september også en revidering av plan for 

forvaltningsrevisjon. Foruten det prosjekt som er vedtatt er de høyest prioriterte 
områdene følgende: 

- Spesialpedagogisk hjelp barnehage/spesialundervisning grunnskole 
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- Anskaffelser 

- Enkeltvedtak/oppfølging av planer/beredskap 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskapet m.m. 
 

I mars behandlet utvalget rapport fra eierskapskontroll i 3 selskaper kommunen 
har eierinteresser i: 

- Romerike krisesenter IKS 
- ROAF IKS 
- Norasonde AS 

 
Rapportene ble behandlet i kommunestyret den 19. mai 2014. 

 
Fra 1. juni 2014 er Romerike Revisjon IKS ansvarlig for gjennomføring av 
selskapskontroll for alle eierkommunene. Det var derfor behov for en ny plan for 

selskapskontroll som var felles for alle kommunene. Planen var utarbeidet av 
revisjonen og inneholder planlagte selskapskontroller til og med 2016. Den ble 

vedtatt i kontrollutvalget i november. For Fet betyr planen kontroll i følgende 
selskaper: 
- Nedre Romerike brann og redning IKS 

- Nedre Romerike vannverk AS 
 

Planen er oversendt kommunestyret for behandling. 

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 

blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet. 

 
Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 
regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i november. 

 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

 
I mars fortok utvalget en fullstendig gjennomgang av sitt påseansvar overfor 
revisjonen ut i fra veileder utgitt av Norges Kommunerevisorforbund. 

 
Oppdragsansvarlig revisor, både for forvaltningsrevisjon og for 

regnskapsrevisjon, sin egenvurdering av uavhengighet ble behandlet i utvalget i 
september. 
 

3.6 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget utarbeider forsalg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. 
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Dette behandlet utvalget i september. For 2015 har forslaget har en ramme på 

kr 1 438 500,-. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

 
Kontrollutvalgets forslag gjelder utvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjonen 
og revisjonen. 

 
Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Dette omfatter følgende poster: Møtegodtgjørelse, arbeidsgiveravgift, 
tidsskrifter, reisegodtgjørelse, møteutgifter og kurs/opplæring. 
 

Sekretærfunksjonen 
Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. 
 
Revisjonen 

Revisjonen utfører revisjon av kommuneregnskap, regnskapsbekreftelser samt 
andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra kontrollutvalget. 
 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 ble behandlet i utvalget den 21. januar 

2014 og i kommunestyret den 31. mars 2014. Årsplan for 2015 ble behandlet i 
utvalget 25. november 2014 og er oversendt kommunestyret for behandling. 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2014. 
 

Det er planer om et samarbeidsforum for kontrollutvalgene på Romerike. I et 
slikt samarbeid kan det gjennomføres felles faglige samlinger med temaer som 
har relevans for kontrollutvalgenes arbeid. Samarbeidet kan også inneholde 

erfaringsutveksling og diskusjon av problemstillinger knyttet til 
kontrollutvalgsarbeid. Fet kontrollutvalg har sagt seg interessert i å delta i et 

slikt samarbeid. 

4. Sekretærfunksjonen 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Fet kommune har blitt ivaretatt av 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 
 

Tidsbruk 
Sekretariatet har i 2014 brukt 263 timer i Fet kontrollutvalg. Fordelingen på 
oppgaver er slik: 
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Oppgaver 2014 

Saksbehandling 244 

Møter kontr.utv. 19 

                                263 

  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 

årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 

tilrettelegging av møter. 

5. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 

 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som svært god. 
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Vedlegg 1 
 

21.januar 2014 
1/2014 Referater 

2/2014 Orientering om innkjøpssamarbeidet 
3/2014 Orientering ved ordfører 
4/2014 Orientering ved rådmann 

5/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 
6/2014 Orientering ved revisjonen 

7/2014 Saker til oppfølging 
8/2014 Eventuelt 
 

25. mars 2014 
9/2014 Referater 

10/2014 Orientering ved ordfører 
11/2014 Eierskapskontroll i Romerike krisesenter IKS 
12/2014 Eierskapskontroll i ROAF IKS 

13/2014 Eierskapskontroll I Norasonde AS 
14/2014 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og  

                  forvaltningsrevisjon                                                  
15/2014 Orientering ved revisjonen 
16/2014 Saker til oppfølging 

17/2014 Eventuelt 
 

29. april 2014 
18/2014 Referater 
19/2014 Orientering ved ordfører 

20/2014 Regnskap og årsberetning 2013 
21/2014 Orientering ved revisjonen 

22/2014 Saker til oppfølging 
23/2014 Eventuelt 
 

30. september 2014 
24/2014 Referater 

25/2014 Orientering ved ordfører 
26/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport sykehjem i Fet 

27/2014 Prosjektplan forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen og  
                  institusjonstjenesten del II 
28/2014 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 

29/2014 Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2015 
30/2014 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 

31/2014 Samarbeid mellom kontrollutvalg 
32/2014 Orientering ved revisjonen 
33/2014 Saker til oppfølging 

34/2014 Eventuelt 
 

25. november 2014 
35/2014 Referater 
36/2014 Orientering ved ordfører 

37/2014 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen 2014 
38/2014 Plan for selskapskontroll for kommunene på Romerike 
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39/2014 Oppdrag fra kommunestyret 

40/2014 Møteplan 2015 
41/2014 Kontrollutvalgets årsplan 2015 

42/2014 Orientering ved revisjonen 
43/2014 Saker til oppfølging 
44/2014 Eventuelt 
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Orientering ved revisjonen 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som står på sakslista. 

 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Saker til oppfølging 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
Saker til oppfølging. 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fet 2015 1 

SAKER TIL OPPFØLGING/BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET I 2015 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Behandlet Oppfølging Ferdig 

30/11 Arbeidet i kontrollutvalget Utvalget ber om tilbakemelding på om det 

finnes relevant informasjon om Øyeren IKT 

30.09.14 33/2014 Saker til oppfølging Oppfølging av rådmannens internkontroll, jfr. 

sak 16/2014, settes opp som sak tidlig i 2015. 

For øvrig tas saken til orientering. 

25.11.14 38/2014 Plan for selskapskontroll for 

kommunene på Romerike 

Kontrollutvalget vedtar plan for 

selskapskontroll for kommunene på Romerike. 

Planen oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Plan for selskapskontroll for kommunene på

Romerike vedtas. 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget

å foreta endringer i planperioden. 

Særutskrift 

sendt 1/12-2014 

25.11.14 39/2014 Oppdrag fra kommunestyret Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre 

den undersøkelse kommunestyret har bedt om. 

Særutskrift 

sendt 1/12-2014 

25.11.14 41/2014 Kontrollutvalgets årsplan 

2015 

Forslag til årsplan vedtas og oversendes 

kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar årsplanen til orientering. 

Særutskrift 

sendt 1/12-2014 

Vedlegg til sak 8/2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Eventuelt 20.01.15 
 

Saksbehandler 
Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 

 

Saksopplysninger 
 

Forslag til vedtak 
 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

Utskrift  

 


