
 
 
 
Kemneren i Sør-Gudbrandsdal er felles skatteoppkrever for kommunene Gausdal, Lillehammer, Nord-Fron og 
Øyer og har også innfordring av kommunale krav for de deltakende kommuner. Kontoret er lokalisert på 
Tingberg i Øyer og har for tiden 15 ansatte. 
 
Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen 
er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. 
Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har 
flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I 
kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, 
spesielt Lillehammer. Barnehagedekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, 
fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø. 
 
 

Ledig stilling ved Sør-Gudbrandsdal kemnerkontor 
 

 

REGNSKAPSKONTROLLØR  
Arkiv-ID: 17/867 
 
Ved kemnerkontoret er det ledig fast 100 % stilling som regnskapskontrollør. 
 
Arbeidet som regnskapskontrollør innebærer selvstendige arbeidsoppgaver med hovedvekt 
på intern og ekstern kontroll av skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv. hos arbeidsgivere. Det 
utarbeides skriftlige rapporter etter kontrollene. Videre er informasjon og veiledning overfor 
arbeidsgivere en viktig arbeidsoppgave.  
 
Det må påregnes noe reisevirksomhet i deltakerkommunene og andre kommuner vi har 
avtale med. Søker må disponere bil. Kontrollørene inngår i et team bestående av fire 
kontrollører. 
 
Til stillingen søker vi person med høyere økonomisk/juridisk utdanning og/eller relevant 
praksis fra regnskap, revisjon eller skatteetaten.  
 
Erfaring fra kontrollarbeid vil være en fordel. Søker bør ha positiv innstilling, arbeidsvilje og 
fleksibilitet. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og personlig egnethet for stillingen vil 
bli tillagt stor vekt.  
 
Spørsmål om stillingene kan rettes til: 
fagleder Sissel Margrete Godlien tlf. 61 26 82 56/902 02 774 
epost: sissel.margrete.godlien@kem.oyer.kommune.no  
eller kemner Åsmund Skjeldnes tlf. 61 26 82 60/906 64 692  
epost: asmund.skjeldnes@kem.oyer.kommune.no 

 
Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø på Tingberg i Øyer. Fleksibel arbeidstid. 
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Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, 
reglement og tariffavtaler.  
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under Ledige stillinger 
på www.oyer.kommune.no  
 
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. 
Intervju. 
 
 
Søknadsfrist: 2. mai 2017 
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