
 

 

VEDLEGG 2 

 

1 Forslag til organisering og lokalisering av 

arbeidsgiverkontrollen 
 

Organisering, lokalisering og bemanning av arbeidsgiverkontrollen har først og fremst blitt vurdert ut 

fra fire faktorer:  

• hvor er arbeidsgiverne 

• bvor har skatteoppkreverne kompetansemiljøer på arbeidsgiverkontroll 

• bvor har skatteetaten kompetansemiljøer på kontroll 

 

Skatteetaten oversendte 22. september 2014 et forslag til Finansdepartementet om nye 

styringsparametre for arbeidsgiverkontrollen. Målsetting med arbeidet var å gi et bedre 

styringsverktøy og gi et mer dekkende bilde av arbeidsgiverkontrollens samlede omfang. I forslaget 

går etaten inn for å ikke lenger beregne kontrollnivået ut i fra brutto antall arbeidsgivere i hver 

kommune, men basert på arbeidsgivere med innberettede ytelser på over kr 500 000. Skatteetaten 

mener at dette vil bidra til at kontrollfokuset i større grad blir basert på risiko og vesentlighet.  

 

Arbeidsgruppen har i forslaget til lokalisering av arbeidsgiverkontrollen lagt til grunn denne 

beregningsmåten. Det er derfor viktig å presisere at alle tall i dette kapittelet, og ellers hvor 

arbeidsgiverkontrollen omtales, så er det antallet arbeidsgivere med innberettede ytelser på over 

kr. 500.000 som angis. Tallgrunnlaget er innberetningen for 2012. Vi har også innhentet tallene for 

2013, men det er så små avvik at vi har valgt å benytte det samme tallgrunnlaget som er brukt i 

arbeidet med forslag til nytt styringsparameter for arbeidsgiverkontrollen 2015.  

 

For å gjøre fremstillingen av fylkene mer oversiktlig har vi valgt å bare vise kommuner med 200 

arbeidsgivere eller mer. Det betyr på ingen måte at det ikke skal være arbeidsgiverkontroll i 

kommuner som har en lavere konsentrasjon av arbeidsgivere. 

 

Skattekontorenes kompetansemiljøer omtales nedenfor som grupper. En gruppe i skatteetaten er en 

organisatorisk enhet med egen leder, og består som regel av mellom 10 og 20 personer. Siden vi i 

mener det er mest riktig å lokalisere arbeidsgiverkontrollen sammen med skatteetatens øvrige 

kontrollvirksomhet, har vi hovedsaklig omtalt skatteetatens kontrollmiljøer i fremstillingen nedenfor. 

Der andre faktorer veier tyngre enn samlokalisering med kontrollmiljøet, omtales øvrige 

kompetansemiljøer i skatteetaten. 

 

Nedenfor gir vi en vurdering av lokalisering for hvert fylke. Samlet viser dette forholdene som vært av 

betydning for den foreslåtte organisering og lokalisering av arbeidsgiverkontrollen i Skatteetaten. 

 

 

  



1.1 Østfold 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 4 711, noe som utgjør 4,8 prosent av landets arbeidsgivere.  

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Halden 478 

Moss 542 

Sarpsborg 852 

Fredrikstad 1 331 

Askim 238 

Eidsberg 225 

Rygge 293 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll  

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Østfold at de tilsammen brukte 21 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Mange av skatteoppkreverne har gått sammen i mindre 

arbeidsgiverkontrollsamarbeid, mens fem av kommunene kontrollerer selv i egen kommune.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte og hvilke kontrollsamarbeid disse kommunene inngår i.   

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Halden 2,8  

Moss 3,7 Rygge, Råde og Våler 

Sarpsborg 4,0  

Fredrikstad 6,2 Hvaler 

Askim 1,8 Skiptvedt 

Eidsberg 1,6 Trøgstad 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag en kontrollgruppe i Fredrikstad som skal flyttes til Grålum ved Sarpsborg når 

kontorene i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden slår seg sammen og flytter inn 1.7.2015. Dette kontoret 

skal ha en tydelig kontrollprofil og ha et stort utenlandssenter, herunder ID-kontrollen i fylket.  

 

Skatteetaten har også to kontrollgrupper og en skattekrimgruppe i Moss. Kontoret i Moss skal 

spesialisere seg ytterligere på merverdiavgift i tiden fremover. I tillegg har Sentralskattekontoret for 

storbedrifter kontor i Moss.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår at arbeidsgiverkontrollen i Østfold legges til det nyopprettede Skattekontoret ved 

Sarpsborg og bemannes med 19 kontrollører fra skatteoppkreverne. 

 

Begrunnelsen for forslaget til lokalisering er muligheten for å rekruttere kompetanse fra 

skatteoppkreverkontorene i store deler av fylket, at hovedtyngden av arbeidsgiverne er lokalisert i 

området Sarpsborg/Fredrikstad/Halden/Moss. Samlet vil dette gi et stort kompetansemiljø for 

arbeidsgiverkontrollen i Østfold.   

  



1.2 Akershus  
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 10.183, noe som utgjør 10,3 prosent av landets arbeidsgivere.  

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Vestby 287 

Ski 514 

Ås  284 

Frogn 289 

Nesodden 207 

Oppegård 477 

Bærum 2 745 

Asker 1 254 

Aurskog-Høland 233 

Sørum 205 

Lørenskog 542 

Skedsmo 1 056 

Nittedal 303 

Ullensaker 613 

Nes 239 

Eidsvoll 265 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Akershus at de tilsammen brukte 30 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. I Akershus er det bare tre kommuner som ikke inngår i noe kontrollsamarbeid: 

Nesodden, Aurskog-Høland og Lørenskog. Aurskog-Høland kjøper arbeidsgiverkontroller av 

Skedsmo, de to andre gjennomfører kontroller selv.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Nesodden 0,7  

Oppegård 7,0 Vestby, Ski, Ås, Frogn, Enebakk 

Bærum 8,8 Asker 

Aurskog-Høland 0,7  

Lørenskog 2,0  

Skedsmo 4,4 Sørum, Fet, Rælingen, Nittedal 

Eidsvoll 6,0 Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Nannestad, Hurdal 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag en kontrollgruppe i Ski, tre kontrollgrupper i Sandvika, tre på Lillestrøm og en 

på Jessheim. Kontoret i Sandvika innretter seg mot en tydelig internasjonal profil, i tillegg til fokus på 

kontroller av store virksomheter og konserner. De øvrige kontorene jobber i stor grad med 

kontrollområder med bransjefokus. Skatteetaten har ID-kontor på Lillestrøm og i Sandvika. 

Skatteoppkreveren i Asker og Bærum er per i dag samlokalisert med skatteetaten.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollene til Lillestrøm og Ski og bemanne oppgaven med 15 

personer på Ski og 25 personer på Lillestrøm. Begrunnelsen for forslaget er tilknytningen til 

eksisterende kontrollmiljøer i skatteetaten og nærheten til næringslivet i fylket. Vi ser det som en god 

modell for å beholde opparbeidet kompetanse i eksisterende miljøer.  



1.3 Oslo 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 16.617, noe som utgjør 16,9 prosent av landets arbeidsgivere.  

 

Kemnerkontorets arbeidsgiverkontroll i fylket 

Oslo kemnerkontor har seks kontrollgrupper, og rapporterte for 2013 at kontoret til sammen brukte 80 

årsverk på arbeidsgiverkontroll.  

 

Skatteetaten i fylket  

Det er tolv kontrollgrupper i Oslo, hvorav halvparten i internasjonal seksjon. To av gruppene er 

typiske bransjegrupper, og to av gruppene består av saksbehandlere som fatter vedtak på grunnlag av 

skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i region Øst. Det er også en skattekrimgruppe i Oslo. 

Skatteetaten har ID-kontor i Oslo.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å fortsatt lokalisere et arbeidsgiverkontrollmiljø til Oslo og bemanne det med 66 personer.  

 

Begrunnelsen er at Oslo har et betydelig antall av landets arbeidsgivere og at skatteetaten har 

kontrollmiljøer her, blant annet gruppene som fatter vedtak om arbeidgiverkontroll. Det videre behov 

for å beholde kontorets kompetanse på gjennomføring av  arbeidsgiverkontroll, som til dels er 

spesialisert på næringslivet i Oslo, f eks utelivsbransjen.  

 

1.4 Hedmark 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 3.249, noe som utgjør 3,3 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Kongsvinger 313 

Hamar 626 

Ringsaker 545 

Stange 245 

Elverum 339 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Hedmark at de tilsammen brukte 11 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. I Hedmark er det to større kontrollordninger, en for Sør-Østerdalen lokalisert i 

Stor-Elvdal og en i Fjellregionen, lokalisert til Røros. Hamar og Stange samarbeider om kontroller, det 

samme gjør Nord- og Sør-Odal. Øvrige fem kommuner kontrollerer selv i egen kommune.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Kongsvinger 0,1  

Hamar 3,0 Stange 

Ringsaker 2,0  

Elverum 2,5 Trysil, Åmot, Stor-Elvdal (vertskommune), Engerdal  

 

Arbeidsgiverkontrollen i Fjellregionen (kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os, samt Røros 

og Holtålen i Sør-Trøndelag) brukte 1,3 årsverk. Nord- og Sør Odal brukte 0,3 årsverk.  

 



Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag to kontrollgrupper på Hamar, i tillegg til en skattekrimgruppe. Hamar er ID-

kontoret i Hedmark, i tillegg til Tynset.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Hedmark til Hamar, og bemanne oppgaven med 13 

personer.  

 

Begrunnelse er at hoveddelen av arbeidsgiverne er i Hamar og kommunene rundt, at skatteetaten har et 

kontrollmiljø på Hamar og at det kan bygges opp et arbeidsgiverkontrollmiljø med ressurser fra Hamar 

og omkringliggende kommuner.  

 

1.5 Oppland 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 3.369, noe som utgjør 3,4 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Lillehammer 488 

Gjøvik 556 

Østre Toten 221 

Gran 274 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Oppland at de tilsammen brukte 15 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. I Oppland er det flere kontrollordninger med mange kommuner. Nord-

Gudbrandsdalen er samlet i Vågå, Sør-Gudbrandsdalen i Øyer, Valdres i Nord-Aurdal og Hadeland på 

Lunner. Øvrige fem kommuner kontrollerer selv i egen kommune.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Lillehammer 3,3 Øyer (Vertskommune), Gausdal, Nord-Fron  

Gjøvik 2,9  

Østre Toten 0,7  

Gran 1,9 Lunner (Vertskommune), Jevnaker 

 

Arbeidsgiverkontrollen i Valdres (kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og 

Vang) brukte 1 årsverk på oppgaven.  Arbeidsgiverkontrollen i Valdres er per i dag samlokalisert med 

Skatteetaten på Leira. Arbeidsgiverkontrollen i Nord-Gudbrandsdalen (kommunene Vågå, Dovre, 

Lesja, Skjåk, Lom og Sel) brukte 3,1 årsverk. 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag tre kontrollgrupper på Lillehammer og en på Gjøvik, begge steder 

bransjegrupper. ID-kontoret i fylket er på Gjøvik.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Oppland til Gjøvik, og bemanne oppgaven med 13 

personer. Begrunnelsen er at hovedtyngden av arbeidsgiverne i fylket er i området 

Gjøvik/Toten/Hadeland. Det er en kontrollgruppe i Skatteetaten på Gjøvik, og det vil være mulig å 

bygge opp et arbeidsgiverkontrollmiljø med ressurser fra kommunene på 

Gjøvik/Toten/Land/Hadeland. 



1.6 Buskerud 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 5.358, noe som utgjør 5,4 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Drammen 1 479 

Kongsberg 493 

Ringerike 544 

Modum 211 

Øvre Eiker 313 

Nedre Eiker 353 

Lier 612 

Røyken 287 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Buskerud at de tilsammen brukte 18 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er flere grupper av kommuner som samarbeider om arbeidsgiverkontroll i 

Buskerud: Hallingdal er samlet på Gol, i tillegg samarbeider kommunene rundt Drammen, 

kommunene rundt Kongsberg og kommunen rundt Eiker.   

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Drammen 6,6 Røyken, Hurum, Svelvik, Sande 

Kongsberg 2,5 Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Sigdal, Notodden 

Ringerike 2,1 Hole 

Nedre Eiker 4,0 Øvre Eiker, Krødsherad, Modum 

Lier 1  

 

Arbeidsgiverkontrollen i Hallingdal (kommunene Gol, Ål, Nes, Flå, Hol og Hemsedal) brukte 1,5 

årsverk på oppgaven. 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag tre kontrollgrupper i Drammen og en i Kongsberg. Skatteetaten har ID-kontor på 

Gol og i Drammen.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Buskerud til Drammen, og bemanne oppgaven med 21 

personer.  

 

Begrunnelsen er at skatteetaten har et kontrollmiljø her, at arbeidsgiverne i stor grad finnes i Drammen 

og omkringliggende kommuner, og at det vil være mulig å rekruttere et kompetansemiljø på 

arbeidsgiverkontroll med ressurser fra Drammen/Eiker/Lier/Kongsberg.   

 

 

  



1.7 Vestfold 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 4.656, noe som utgjør 4,7 prosent av landets arbeidsgivere.  

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Horten 398 

Tønsberg 1 096 

Sandefjord 938 

Larvik 852 

Stokke 242 

Nøtterøy 317 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Vestfold at de tilsammen brukte 18 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkreverne i Vestfold gjennomfører stort sett arbeidsgiverkontroll for 

egen kommune, det er liten grad av kommunale samarbeidsordninger.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Horten 1,6  

Tønsberg 2,0  

Sandefjord 3,5  

Larvik 2,6 Andebu, Lardal  

Stokke 2,0 Re (Vertskommune), Hof, Holmestrand 

Nøtterøy 1,0 Tjøme 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har tre kontrollgrupper i Tønsberg i tillegg til en skattekrimgruppe. En av 

kontrollgruppene består delvis av saksbehandlere som fatter vedtak på grunnlag av skatteoppkrevernes 

arbeidsgiverkontroll i region sør. Det er Tønsberg som er ID-kontor i fylket.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen til Tønsberg, og bemanne den med 18 personer.  

 

Begrunnelsen er at skatteetaten har sitt kontrollmiljø i Tønsberg, og at det vil være mulig å rekruttere 

et solid kompetansemiljø på arbeidsgiverkontroll fra Tønsberg og omkringliggende kommuner.  

 

1.8 Telemark 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 2.983, noe som utgjør 3,0 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Porsgrunn 601 

Skien 930 

Notodden 208 

Bamble 208 

Kragerø 228 

 

 



Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Telemark at de tilsammen brukte 15 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er to store arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Telemark: 

Arbeidsgiverkontrollen i Grenland med fem kommuner, lokalisert i Porsgrunn og Midt-Telemark 

arbeidsgiverkontroll, lokalisert i Bø.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Porsgrunn 7,4 Skien, Siljan, Bamble, Kragerø 

Notodden 0,7 Kongsberg (vertskommune), Flesberg, Rollag, Nore og 

Uvdal, Sigdal (i Buskerud)  

 

Midt-Telemark arbeidsgiverkontroll brukte 1,8 årsverk på oppgaven. Her inngår kommunene Bø, 

Nome, Sauherad, Seljord, Tinn, Vinje og Hjartdal.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har en kontrollgruppe i Skien. Der ligger også fylkets ID-kontor.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår at arbeidsgiverkontrollen i Telemark lokaliseres i Skien og bemannes med 12 personer.  

 

Begrunnelsen er at skatteetaten har et kontrollmiljø i Skien, at halvparten av fylkets arbeidsgivere er i 

Skien og Porsgrunn, og at det kan bygges opp et kompetansemiljø på arbeidsgiverkontroll der basert 

på allerede etablert arbeidsgiverkontrollmiljø i Grenland.  

 

1.9 Aust-Agder 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 2.158, noe som utgjør 2,2 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Grimstad 413 

Arendal 793 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Aust-Agder at de tilsammen brukte 5 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er ett stort arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Aust-Agder, dette omfatter alle 

15 kommuner i Aust-Agder, seks kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Telemark. Enheten er 

lokalisert til Grimstad.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Grimstad 10 Kviteseid, Nissedal, Arendal, Risør, Gjerstad, Vegårdshei, 

Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, 

Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Kristiansand, 

Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnadal og Audnedal 

 

Arbeidsgiverkontrollenheten i Grimstad er samlokalisert med skatteetaten.  



Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har en kontrollgruppe i Grimstad. ID-kontoret i fylket ligger i Arendal.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår at arbeidsgiverkontrollen samles i Grimstad, og bemannes med 21 personer, slik at den 

også omfatter arbeidsgiverkontrollen i Vest-Agder, se nedenfor.  

 

Begrunnelsen er at arbeidsgiverkontrollen for Agderfylkene i stor grad allerede er samlet i Grimstad, 

ved at alle kommuner i Aust-Agder er med på eksisterende arbeidsgiverkontrollsamarbeid i tillegg til 

Kristiansand og fem andre kommuner i Vest-Agder.  

 

1.10 Vest-Agder 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 3.476, noe som utgjør 3,5 prosent av landets arbeidsgivere.  

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Kristiansand 1 831 

Mandal 309 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket  

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Vest-Agder at de tilsammen brukte 7 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er et arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Vest-Agder: Interkommunal 

arbeidsgiverkontroll i Lister, lokalisert i Kvinesdal. I tillegg er 6 kommuner i fylket med på 

arbeidsgiverkontrollen i Agder, lokalisert til Grimstad.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Kristiansand 4 Kviteseid, Nissedal, Arendal, Risør, Gjerstad, Vegårdshei, 

Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Åmli, Iveland, 

Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Kristiansand, 

Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnadal og Audnedal 

Mandal 0,95  

 

Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Lister brukte 1,2 årsverk på oppgaven. I dette samarbeidet 

inngår kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Åseral, Farsund, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og 

Sirdal.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag to kontrollgrupper i Kristiansand. Det er ID-kontor i Kristiansand og Lyngdal.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å samle arbeidsgiverkontrollen i Aust- og Vest-Agder til Grimstad, og bemanne kontoret 

med 21 personer.  

 

Begrunnelsen er at arbeidsgiverkontrollen for Agderfylkene i stor grad allerede er samlet i Grimstad, 

ved at alle kommuner i Aust-Agder er med på eksisterende arbeidsgiverkontrollsamarbeid i tillegg til 

Kristiansand og fem andre kommuner i Vest-Agder.  

 



1.11 Rogaland 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 8.608, noe som utgjør 8,7 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Eigersund 294 

Sandnes 1 371 

Stavanger 2 672 

Haugesund 760 

Hå 274 

Klepp 310 

Time 325 

Sola 526 

Karmøy 748 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Rogaland at de tilsammen brukte 22 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkreverne i Rogaland har hovedsakelig samlet seg i tre 

kontrollsamarbeid. Arbeidsgiverkontrollen i Haugaland er lokalisert i Haugesund, i tillegg er 

arbeidsgiverkontrollen i flere kommuner samlet i henholdsvis Stavanger og Bryne (Time kommune). 

Øvrige tre kommuner gjennomfører arbeidsgiverkontroll for egen kommune.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Sandnes 2,9  

Stavanger 9,0 Eigersund, Sokndal, Bjerkreim, Forsand, Hjelmeland  

Haugesund 5,1 Randaberg, Suldal, Sauda,Bokn, Tysvær, Karmøy, Sveio, Utsira, 

Vindafjord  

Time 3,0 Hå, Klepp, Gjesdal 

Sola 1,0  

 

Skatteoppkreverkontorene i Stavanger og Haugesund er samlokalisert med skatteetaten.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag fire kontrollgrupper i Stavanger og en i Haugesund. I tillegg er det en 

skattekrimgruppe i Stavanger. Sentralskattekontoret for utenlandssaker ligger i Stavanger. Vi har ID-

kontor i Egersund, Stavanger og Haugesund. 

  

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Rogaland til Stavanger og Haugesund, med 24 

personer i Stavanger og 10 personer i Haugesund.  

 

Begrunnelsen er at både Stavanger med omkringliggende kommuner og Haugesund med 

omkringliggende kommuner har et betydelig antall arbeidsgivere.. Skatteetaten har kontrollmiljø i 

begge kommuner, og for å sikre tilstrekkelig kompetanse til arbeidsgiverkontrollen ønsker vi å kunne 

rekruttere både fra Stavanger med omegn og Haugesund med omegn.  



1.12 Hordaland 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 9.036, noe som utgjør 9,2 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Bergen 5 178 

Stord 311 

Kvinnherad 227 

Voss 341 

Os  312 

Fjell 447 

Askøy 333 

Lindås 253 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Hordaland at de tilsammen brukte 34 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Skatteoppkreverne i Hordaland har hovedsakelig samlet seg i ett stort 

kontrollsamarbeid i Bergen. Tre kommuner gjennomfører arbeidsgiverkontroll i egen kommune.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Bergen 24 Etne, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, 

Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Kvam, Fusa, Os, Austevoll, Fjell, 

Sund, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Lindås, Radøy, Meland, Osterøy, 

Modalen, Austrheim, Fedje, Masfjorden     

 

Noen av kommunene som inngår i kontrollsamarbeidet med Bergen gjennomfører i tillegg egne  

arbeidgiverkontroller. Kommunene Fjell, Sund og Øygarden samarbeider og brukte 1 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Kemneren i Nordhordland med kommunene Modalen, Osterøy, Meland, Randøy 

og Lindås brukte 2,2 årsverk.  

 

Skatteoppkreverkontoret i Bergen er samlokalisert med skatteetaten.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har seks kontrollgrupper i Bergen, i tillegg til en skattekrimgruppe. ID-kontoret i fylket er 

Bergen.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Hordaland til Bergen, og bemanne oppgaven med 36 

personer.  

 

Begrunnelsen er at arbeidsgiverkontrollen for Hordaland i stor grad allerede er samlet i Bergen, og at 

skatteetaten har et stort kontrollmiljø der. Bergen har også over halvparten av fylkets arbeidsgivere.  

 

  



1.13 Sogn og Fjordane 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 2.173, noe som utgjør 2,2 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Flora 240 

Førde 343 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Sogn og Fjordane at de tilsammen brukte 9 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er to arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Sogn og Fjordane med flere 

kommuner: HAFS lokalisert i Solund med 5 kommuner, og Indre Sogn arbeidsgiverkontroll lokalisert 

i Årdal med 10 kommuner.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Flora 1,4  

Førde 1,1 Gaular, Naustdal 

 

HAFS (kommunene Gulen, Solund, Hyllestad, Askvoll og Fjaler)  brukte 1,2 årsverk på oppgaven. 

Indre Sogn arbeidsgiverkontroll (kommunene Årdal, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, 

Aurland, Lærdal, Årdal og Luster) brukte 2,8 årsverk.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har per i dag en kontrollgruppe i Florø og to i Leikanger. Etatens ID-kontor er plassert i 

Førde.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Arbeidsgruppen foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Sogn og Fjordane til Leikanger og 

bemanne oppgaven med 9 personer. Begrunnelsen for forslaget er at skatteetaten har sitt kontrollmiljø 

i Leikanger. Leikanger inngår også i det største arbeidsgiverkontrollsamarbeidet i Sogn og Fjordane: 

Indre Sogn arbeidsgiverkontroll, men samarbeidet er i dag lokalisert til Årdal.  

 

1.14 Møre og Romsdal 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 5.127, noe som utgjør 5,2 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Molde 565 

Ålesund 1 169 

Kristiansund 465 

Herøy 204 

Ørsta 209 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Møre og Romsdal at de tilsammen brukte 15 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er tre arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Møre og Romsdal, disse er lokalisert i 

Molde, Ålesund og Kristiansund. Sju kommuner gjennomfører arbeidsgiverkontroll egen kommune.  

 



Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Molde 2,1 Vestnes, Aukra, Fræna 

Ålesund 7,4 Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørskog, Norddal, 

Stranda, Stordal, Skodje, Sula, Giske, Haram, Midsund, 

Sandøy 

Kristiansund 3,1 Rauma, Eide, Tingvoll, Sunndal, Rindal, Smøla, Aure  

Averøy, Gjemnes og Halsa 

Ørsta 0,1  

 

Skatteoppkreverne i Molde og Kristiansund er samlokalisert med skattekontoret.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag tre kontrollgrupper i Molde og to i Ålesund. Det er ID-kontor i Ålesund, Molde 

og Kristiansund.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollmiljøet i fylket til Ålesund, og bemanne det med 20 

personer.  

 

Begrunnelsen er at Ålesund allerede har fylkets største kompetansemiljø for arbeidsgiverkontroll, at 

Ålesund har en stor andel av fylkets arbeidsgivere og at skattekontoret har to kontrollgrupper der i 

dag.  

 

1.15 Sør-Trøndelag 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 5.307, noe som utgjør 5,4 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Trondheim 3 336 

Melhus 215 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Sør-Trøndelag at de tilsammen brukte 28 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er tre arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Sør-Trøndelag: Trondheim, 

Fjellregionen lokalisert på Røros (sammen med 6 kommuner i Hedmark) og Arbeidsgiverkontrollen i 

Trøndelag, lokalisert i Malvik.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Trondheim 19,0 Klæbu, Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, 

Leksvik i Nord-Trøndelag 

Melhus 6,9 Malvik (vertskommune), Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, 

Agdenes, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Midtre 

Gauldal, Skaun, Selbu, Tydal og Stjørdal, Meråker og 

Frosta i Nord-Trøndelag 

 



Arbeidsgiverkontrollen i Fjellregionen (kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os, samt Røros 

og Holtålen i Sør-Trøndelag) brukte 1,3 årsverk. 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har i dag fire kontrollgrupper i Trondheim i tillegg til en skattekrimgruppe. En av 

kontrollgruppene består delvis av saksbehandlere som fatter vedtak på grunnlag av skatteoppkrevernes 

arbeidsgiverkontroll i region midt. Det er ID-kontor i Trondheim og på Hitra.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Arbeidsgruppen foreslår at det etableres et arbeidsgiverkontrollmiljø i Trondheim med 21 personer.  

 

Begrunnelsen er at hovedtyngden av fylkets arbeidsgivere er i Trondheim, at kommunen allerede har 

et stort arbeidsgiverkontrollmiljø, og at der er mulig å rekruttere også arbeidsgiverkontrollmiljøet i 

Malvik. Slik er allerede store deler av kommunene i fylket dekket. Skatteetaten har også et stort 

kontrollmiljø i Trondheim.  

 

1.16 Nord-Trøndelag 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 2.421, noe som utgjør 2,5 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Steinkjer 404 

Namsos 305 

Stjørdal 375 

Levanger 306 

Verdal 249 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Nord-Trøndelag at de tilsammen brukte 7 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er tre arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Nord-Trøndelag: Midtre Namdal i 

Namsos, Innherred i Levanger og Inn-Trøndelag, lokalisert i Verran.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Steinkjer 1,7 Verran (vertskommune), Snåsa, Inderøy, Grong, Namsskogan 

Namsos 2,7 Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Høylandet, Overhalla, Fosnes, 

Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka 

Stjørdal  Inngår i Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag (i Sør-

Trøndelag) 

Levanger 2,6 Verdal 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har en kontrollgruppe på Steinkjer. ID-kontorene i fylket er lokalisert til Steinkjer og 

Namsos.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i fylket til Steinkjer og bemanne oppgaven med 10 

personer.  

 



Begrunnelsen er at skatteetaten har et kontrollmiljø i Steinkjer. Ved å lokalisere miljøet i Steinkjer er 

det mulig å rekruttere kompetanse på arbeidsgiverkontroll fra miljøene i Steinkjer/Verran, Levanger 

og Namsos, og bygge et samlet kompetansemiljø  på Steinkjer.  

 

1.17 Nordland 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 4.462, noe som utgjør 4,5 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Bodø 891 

Narvik 389 

Vefsn 274 

Rana 453 

Vestvågøy 219 

Vågan 243 

Sortland 273 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Nordland at de tilsammen brukte 20 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Noen av de 44 kommunene i fylket har organisert interkommunal 

arbeidsgiverkontroll, f eks Salten Interkommunale regnskapskontroll (SIRK) lokalisert i Fauske og 

HALD, lokalisert i Alstahaug/Sandnessjøen. Flere kommuner kjøper helt eller delvis 

arbeidsgiverkontroll av andre, blant annet av Sør-Varanger.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Bodø 4,8 Bø 

Narvik 2,0 Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Steigen, Øksnes 

Vefsn 1,9 Vega, Grane, Hattfjelldal, Nesna, Rødøy 

Rana 1,0  

Vestvågøy 1,2  

Vågan 1,0  

Sortland 1,2  

 

Salten Interkommunale regnskapskontroll brukte 1,9 årsverk. Dette er et samarbeid mellom 

kommunene Fauske, Sørfold, Breiarn, Saltdal, Gildeskål og Røst.  

 

HALD brukte 1 årsverk. Dette er et samarbeid mellom kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord og 

Dønna.  

 

Skatteoppkreverkontoret i Bodø er samlokalisert med skattekontoret.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har to kontrollgrupper i Bodø, i tillegg til en skattekrimgruppe. Det er også en 

kontrollgruppe i Leknes (Vestvågøy). Deler av kontrollgruppen på Leknes består av saksbehandlere 

som fatter vedtak på grunnlag av skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i region nord. Som et 



forsøksprosjekt gjennomfører også dette kontoret arbeidsgiverkontroll for skatteoppkreveren i 

Vestvågøy fra 2014, da skatteoppkreveren ikke har noen kontrollør for tiden.  

 

Skatteetaten har ID-kontor i Brønnøysund, Mo i Rana (Rana), Bodø, Narvik, Svolvær (Vågan) og 

Sortland.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å samle fylkets arbeidsgiverkontrollmiljøer i Bodø og Leknes, og bemanne oppgaven med 

henholdsvis 16 og 7 personer.  

 

Begrunnelsen er at skatteetaten har kontrollmiljøer i kommunene, at Bodø har fylkets største 

kompetansemiljø på arbeidsgiverkontroll og at vi med en slik modell kan rekruttere kompetanse på 

arbeidsgiverkontroll både fra Bodø og Vestvågøy med omegn.  

 

1.18 Troms 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 2.939, noe som utgjør 3,0 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Tromsø 1 332 

Harstad 507 

Lenvik 267 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Troms at de tilsammen brukte 14 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. Det er to arbeidsgiverkontrollsamarbeid i Troms: Tromsø som selger tjenester til 

flere kommuner, og arbeidsgiverkontrollsamarbeidet i Midt-Troms, lokalisert i Sørreisa.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Tromsø 6,2 Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, 

Kvænangen 

Harstad 3,0  

Lenvik 1,0  

 

Arbeidsgiverkontrollsamarbeidet i Midt-Troms brukte 1,2 årsverk.   

 

Skatteoppkreverkontoret i Tromsø er samlokalisert med skatteetaten.  

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har to kontrollgrupper i Tromsø, en av kontrollgruppene har fire ansatte ved kontoret i 

Harstad. Skatteetaten har ID-kontor i Tromsø og Harstad.  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Vi foreslår å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Troms til Tromsø og Harstad og bemanne med 

henholdsvis 10 og 5 personer.  

 

Begrunnelsen er at vi med en slik modell kan rekruttere kompetanse på arbeidsgiverkontroll både fra 

Tromsø og Harstad, og at det er i disse kommunene hovedtyngden av fylkets arbeidsgivere befinner 

seg. Skatteetaten har også kontrollmiljø i Tromsø, med noen ansatte i Harstad.  



1.19 Finnmark 
Antall arbeidsgivere totalt i fylket er 1.691, noe som utgjør 1,7 prosent av landets arbeidsgivere. 

Oversikten over kommuner med 200 arbeidsgivere eller mer viser:  

 
Hammerfest 220 

Alta 475 

Sør-Varanger 231 

 

Skatteoppkrevernes arbeidsgiverkontroll i fylket 

For 2013 rapporterte skatteoppkreverne i Finnmark at de tilsammen brukte 8 årsverk på 

arbeidsgiverkontroll. I Finnmark er det to kommuner som inngår i arbeidsgiverkontrollsamarbeid med 

andre kommuner: Alta og Sør-Varanger.  

 

Oversikten nedenfor viser hvor mange årsverk skatteoppkreverne i de største kommunene (sett i 

forhold til antall arbeidsgivere) brukte på oppgaven i 2013. Den viser også hvilke kontrollsamarbeid 

disse kommunene inngår i.  

 
 Årsverk Kontrollsamarbeid med kommunene 

Hammerfest 1,3 Kvalsund 

Alta 3,4 Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Karasjok, Lebesby, 

Berlevåg 

Sør-Varanger 1,7 Flakstad, Moskenes, Andøy og Værøy (i Nordland) 

 

Skatteetaten i fylket 

Skatteetaten har per i dag en kontrollgruppe i Vadsø. Vi har ID-kontor i Alta, Hammerfest, Vadsø og 

Kirkenes (Sør-Varanger).  

 

Forslag til organisering og bemanning 

Skatteetaten har sitt kontrollmiljø i Vadsø. Vadsø er en kommune med få arbeidsgivere, og det er ikke 

noe arbeidsgiverkontrollmiljø der.  

 

I Sør-Varanger har skatteetaten ikke noe kontrollmiljø, og skattekontoret er lite. Det er et lite miljø for 

arbeidsgiverkontroll der og litt over 200 arbeidsgivere.  

 

I Hammerfest er det ikke noe kontrollmiljø men skattekontoret der består av 39 personer. 

Arbeidsgiverkontrollmiljøet er lite og det er litt over 200 arbeidsgivere i kommunen. 

 

I Alta har skatteetaten heller ikke kontrollmiljø, men har 13 personer ansatte på fastsetting. Alta 

kommune har klart flest arbeidsgivere i fylket, og det største arbeidsgiverkontrollmiljøet.  

 

Vi foreslår derfor å lokalisere arbeidsgiverkontrollen i Finnmark til Alta, og bemanne oppgaven med 9 

personer. 

 

 

 


