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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.
Vedlegg
Regnskap og årsrapport 2015 Skatteoppkrever.

Saksutredning
For å gi innblikk i ulike deler av virksomheten får kontrollutvalget orienteringer om
områder som kommunen driver.
I samråd med kontrollutvalgets leder er skatteoppkrever i Værnesregionen invitert til
kontrollutvalget for å informere om sin virksomhet tidlig i ny valgperiode.
Skatteoppkreveren i Værnesregionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik,
Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal, med Malvik som vertskommune.
Skatteoppkrevers hovedoppgaver er:
· Regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og
arbeidsgiveravgift
· Informasjon og kontroll til lønnsinnberetning fra arbeidsgivere.
· Saksbehandling/forberedelse for søknader om ettergivelse av skatt
Værnesregionen Skatteoppkreverkontor ble etablert 01.01.08 som en del av
samarbeidet i Værnesregionen.
De samme kommunene og følgende andre trønderske kommuner har også felles
arbeidsgiverkontroll, Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Agdenes, Frosta, Hemne,
Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu og Skaun. Malvik
er vertskommune.
Skatteregnskapene for de enkelte kommuner er ikke underlagt kontrollutvalgets
ansvarsområde, men inngår skatteetatens samlede regnskap. Regnskapene
revideres av Riksrevisjonen. Skatteetaten gjennomfører årlig en kontroll av
skatteoppkreverfunksjonen og avgir en kontrollrapport til kommunestyret med kopi
til kontrollutvalget. I rapporten gjengis resultatet av utført kontroll når det gjelder
kontorets internkontroll, regnskapsføring, rapportering og avleggelse av regnskap.
Videre omtales resultatet av skatte- og avgiftsinnkrevingen og
arbeidsgiverkontrollen. Rapporten for 2015 foreligger ikke ved utsending av saken,
men vil trolig foreligge før møtet den 23.2.15.
Skatteoppkrever Jan Erik Slind vil orientere kontrollutvalget om kontorets virksomhet
og resultat av arbeidet i 2015. Han vil videre svare på eventuelle spørsmål fra

kontrollutvalget.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
En velfungerende skatteoppkreverfunksjon er viktig for de samarbeidende
kommuner. Med Malvik kommune som vertskommune har kontrollutvalget i Malvik
et spesielt ansvar for å holde seg orientert om virksomheten, selv om skatteetaten
følger opp gjennom kontroller og årlige kontrollrapporter til kommunestyret.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av fremlagte rapport(er) og svar på eventuelle
spørsmål i møtet, vurdere om det er aktuelt med ytterligere oppfølging eller om
saken tas til orientering.

