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MGRS 

 

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og 
skatteoppkreverkontor (MGRS) er et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelova § 28c mellom Ringebu 
og Sør-Fron kommuner. Ringebu er vertskommunen. 
MGRS ble oppretta 1. juni 2005, samtidig med at 
økonomiavdelingene i de to kommunene ble avviklet. 

MGRS skal sørge for at våre oppdragsgivere fører sitt 
regnskap i samsvar med Kommunelovens § 48 og 
Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om 
årsregnskap og årsberetning, og god kommunal 
regnskapsskikk.  

 

Tjenester innenfor ansvarsområdet 

• Regnskapsførsel av kommuneregnskapene, 
interkommunale samarbeid og kirkelig fellesråd 

• Innfordring kommunale krav 

• Skatteoppkrever 

 

Viktige hendelser i 2014 

• Årsregnskap for 2014 rettidig rapportert til SSB 
• Gjennomført to LEAN-prosjekt 
• Arrangør KOSTRA-kurs med ekstern kursholder. 

Deltagere fra Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron 
kommuner.  

• Arrangerte kurs i effektiv fakturabehandling. 
• Kursarrangør i innfordringsprogrammet EIK og 

gjennomgang av rutiner for kommunal 
innfordring 

• Det er utarbeidet rutine- og arbeidsbeskrivelser 
for kommunal innfordring 

• Avsluttet regnskapene for Sør-Fron 
overformynderi og Ringebu overformynderi, 
ordningen er overført til Fylkesmannen.  

 

Brukere og tjenester 

Foruten de to skatteregnskapene – som ligger til 
skatteoppkreverfunksjonen – fører MGRS regnskap 
for: 

• Ringebu kommune med MGBV og MGRS 
• Sør-Fron kommune med MGPP, Frya RA, MGL og 

Fron badeland 
• Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) 
• Midt-Gudbrandsdal Brannvesen (MGB) 
• Frya industrianlegg (driftsselskapet for Frya 

industriområde) 
• Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland 

(DiO) 
• Ringebu kirkelige fellesråd  

• Ringebu Sokneråd 

• Sør-Fron sokn  

 

 

Faggruppen har oppfylt målet om å være løpende à 
jour. Regnskapsavslutningen er gjennomført under 
ledelse av daglig leder. Årsregnskapene for 2013 er 
rettidig rapportert. 

 

Tjenesteenhetens bidrag til å ha fornøyde brukere 

som møtes med respekt: 

Målemetode Status 

• Svarprosent på 

brukerundersøkelse 

58 %  

• Brukerundersøkelse, grad av 

fornøydhet med tjenestene 

5,6 av 6 poeng 

• Brukerundersøkelse, grad av 

fornøydhet med service 

5,6 av 6 poeng 

 

Mål og resultat  

MGRS er som § 28c-ordning integrert i Ringebu 
kommunes regnskap. MGRS har gjennomført sine 
gjøremål i 2014 og innen den økonomiske rammen 
representantskapet fastsatte. Netto mindreforbruk på 
kr 609 020 er tilbakeført til kommunene i 2014-
regnskapet.   

 

Virksomheten er delt i to faggrupper, foruten daglig 
leder: 

• skatteoppkreveroppgaver og kommunal 
innkreving 

• regnskapsføring og remittering  

 

Mål for MGRS i 2014 har vært: 

• å være løpende à jour med regnskapsføringa, 
både for kommunesektoren og skatt  

• å være aktive og løpende à jour med 
innkrevingsarbeidet og unngå at restansene øker 

• utvikle egen fagkompetanse og rutiner i samsvar 
med endra rammevilkår og opplevd behov 

• å kvalitetssikre og om nødvendig gi råd og hjelp 
under kommunens opplæring med koding (særlig 
mva-koding) av regnskapsbilag.  

• å ta i bruk nye hjelpeverktøy og ny teknologi, 
herunder bli bedre i bruk av aktuell programvare  

• fortsatt å trekke ut ”det beste” fra hver 
kommune og andre, og å samordne det for heile 
virksomheten.  
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Målene for 2014 er nådd. Både regnskapsførerfaget 
og innfordring/skatt er i stadig utvikling. Det er et 
krevende og komplisert lovverk vi forholder oss til. 
Dette krever at ansatte er faglig à jour, spesielt 
innenfor regler for merverdiavgift, 
momskompensasjon og kommunalt regnskap.  

 

Skatteoppkrever  

Avdelingen har vært løpende a jour med 

saksbehandling gjennom året. Mål satt av 

skatteetaten er nådd for begge kommuner. 

Skatteoppkreveren har sendt egne årsmeldinger til 

kommunene via kontrollutvalgene. Det har vært 

foretatt stedlig kontroll fra Skatteetaten i 2014. Det 

ble ikke gitt noen merknader. 

Når det gjelder stedlig arbeidsgiverkontroll, fikk MGRS 

i representantskapets møte 14.05.2014 godkjenning 

for å løse dette ved tjenestekjøp 2015-2018 fra Sør-

Gudbrandsdal kemnerkontor  

Innfordring kommunale krav 

Målet for 2014 har vært å fortsatt holde restansene 
på et lavt nivå, samt å utføre en effektiv innfordring  

Innkrevingsavdelingen har god kontroll på restanser 

eldre enn 01.01.2014, og tiltak for sikring/innfordring 

er iverksatt. 

Til innfordring av kommunale krav benyttes 

Inkassoprogrammet EIK3 som også benyttes av ca 90 

små og store kommuner. Der måles 

innfordringsresultater på alle restanser som lastes inn, 

og MGRS ligger på en løsningsgrad på 97,1 % for 

Ringebu og 96,8 % for Sør-Fron pr. 31.12.14. 

Gjennomsnitt for alle kommunene er  89,4 %. Dette 

resultatet er vi fornøyde med.

 

 

 

SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT RINGEBU KOMMUNE 31.12.2014 

Type avgift 

Fakturert med 

forfall i 2014 

Samlet ubetalt 

restanse 

31.12.14 

Hvorav restanse 

eldre enn 

01.01.14 

Restanse i % 

av fakturert 

2014 

Resultat fra 

rapportering 

2013 

Komm. avgifter 59 165 969 686 599 25 422 1,1 % 1,5 % 

Gebyr teknisk 4 957 695 125 456 57 591 1,4 % 4,8 % 

Husleie 11 936 067 175 081 138 242 0,3 % 2,6 % 

Omsorgstjenester 4 657 279 43 783 0 0,9 % 0,8 % 

Barnehage / SFO 3 314 489 131 708 17 389 3,5 % 2,8 % 

Kulturskole 774 364 52 556 0 6,8 % 8,7 % 

Tilfeldig fakt. (FT) 15 738 766 56 618 11 079 0,3 % 0,6 % 

FRESKUS 1 413 337 41 969 1 516 2,9 % 17,5 % 

Formidlingslån 1 272 812 162 124 72 952 7,0 % 4,5 % 

Sosiale lån 63 744 42 653 22 648 31,0 % 26,0 % 

SUM 103 294 522 1 518 547 346 839 1,1 % 1,9 % 

Det har i 2014 vært tapsført 5 krav på til sammen kr. 4 002 i Ringebu. Hele restansen  vedr.  kulturskolen hadde  
forfall 20.12.14 
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SAMMENDRAG RESTANSEOVERSIKT SØR-FRON KOMMUNE 31.12.2013 

Type avgift 

Fakturert med 

forfall i 2014 

Samlet ubetalt 

restanse 

31.12.14 

Hvorav restanse 

eldre enn 

01.01.14 

Restanse i % 

av fakturert 

2014 

Resultat fra 

rapportering 

2013 

Komm. avgifter 36 996 150 574 891 31 236 1,5 % 1,9 % 

Husleie 4 590 857 91 456 81 816 0,2 % 0,7 % 

Omsorgstjenester 2 261 014 26 285 3 236 1,0 % 0,7 % 

Barnehage /SFO 7 863 499 300 700 84 501 2,8 % 2,9 % 

Tilfeldig fakt. 21 276 048 250 018 15 600 1,1 % 1,0 % 

Formidlingslån 291 749 101 994 66 884 12,0 % 10,5 % 

Sosiale lån 41 119 51 945 48 247 9,0 % 19,5 % 

SUM 73 320 436 1 397 289 331 520 1,5 % 1,7 % 

Det har i 2014 vært tapsført 1 krav på til sammen kr 4 300 i Sør-Fron.  Restanseprosenten på formidlingslån Sør-Fron 

skyldes i hovedsak 2 lån. 

 

Økonomi 

 Budsjett Regnskap Avvik i kr Avvik % 

Netto budsjett 0 0   

Overføring fra Ringebu 2 831 900 2 475 786 -356 113 -12,58 % 

Overføring fra Sør-Fron 2 010 800 1 757 893 -252 906 -12,58 % 

 

 

Lønn inkl. KLP og arbeidsgiveravgift har totalt et 

mindreforbruk på kr 298 000. Mindreforbruk gjelder 

en vakant stillingsprosent og den tilsatte har hatt 

annen lønn enn opprinnelig stillingsinnehaver. 

Sykelønnsrefusjon har en inntekt på kr 80 000, som 

ikke var budsjettert.  

Mindreforbruk på driftsarter utgjorde kr 75 000 

Purregebyr merinntekt på kr 157 000. Inntekter av 

purregebyr avhenger av aktiviteten som 

innfordringsavdelingen har lagt opp.  

Tjenesteenhetens bidrag til sunn kommuneøkonomi: 

Målemetode Status 

 Balanse i regnskap 12,58 % pos 

res 

 Andel (målt i kr) gjennomførte 

investeringer 

100 % ved 

årsslutt 
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Medarbeidere 

MGRS har 9 ansatte, i antall årsverk utgjør dette 8,3. 

MGRS har ansatt 8 kvinner og en mann. Det har i 2014 

ikke vært langtidsfravær, MGRS har 98,4 % nærvær.  

MGRS har en stabil stab som har god og bred 

kunnskap innenfor tjenesteenhetens fagfelter.  

Medarbeiderundersøkelsen for 2014 viser trivsel og 

fornøydhet med arbeidsmiljøet. 

Målemetode Status 

• Medarbeiderundersøkelsen  

- Svarprosent 100 % 

- Får du tilstrekkelig informasjon 

til å gjøre en god jobb? 

5,2 av 6 poeng 

- Legger din arbeidsgiver til rette 

for kompetanseutvikling som 

er viktig i jobben din? 

5,3 av 6 poeng 

- Gir nærmeste leder deg 

tilstrekkelig tilbakemelding på 

den jobben du gjør? 

4,8 av 6 poeng 

 

 

• Andel gjennomførte 

medarbeidersamtaler 

100 % gj.ført 

• Nærværsstatistikk (99,10 % i 2014) 98,4 % 

nærvær 

• Godkjent formell kompetanse i 

tråd med krav og målsetting 

100 % 

Tall i tabell ok 

 

 


