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Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2017 - Selbu kommune
Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsberetning og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført årsrevisjonen for Selbu kommune for 2017 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. Revisjonsberetning er avgitt 17.04.2018.
Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2017.
Årsregnskapet for Selbu kommune viser kr 260.166.161 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6.782.290. Revisor har levert revisjonsberetning med
forbehold om budsjett. Årsregnskapet inneholder poster med vesentlige avvik i forhold til
regulert budsjett. Avvikene består både av vesentlige mindreforbruk og vesentlige
merforbruk. Revisor har levert nummerert brev vedrørende dette.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og nummerert brev, Selbu
kommunes årsberetning og det foreliggende årsregnskapet for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener årsregnskap og årsmelding gir tilstrekkelig informasjon om kommunens
regnskap og drift for 2017 og er et tilfredsstillende grunnlag for politisk styring.
Kontrollutvalget bør bemerke overfor kommunestyret budsjettavviket i kommunens regnskap,
men kan likevel anbefale at regnskapet godkjennes.
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1. RESULTATVURDERING
Korrigert for avsetning og bruk av disposisjonsfond samt bruk av forrige års regnskapsmessige overskudd viser
regnskapet for 2017 et resultat på kr 15 760 454.
Videre viser regnskap 2017 et mindreforbruk på kr 6 782 290 i forhold til Justert budsjett 2017. Dersom
mindreforbruket i sin helhet avsettes til disposisjonsfond vil disposisjonsfondet etter avsetning få en saldo på kr
37 199 172. Når det gjelder forslag til disponering av mindreforbruket vises det til saksframlegget til
årsmeldingen og rådmannens forslag til vedtak.
Selbu kommune fikk i 2017 et netto driftsresultat på kr 18 213 824. Netto driftsresultat er inntekter minus
utgifter før interne finanstransaksjoner og er et godt uttrykk for kommunens økonomiske situasjon. Tilsvarende
tall for 2016 var på kr 19 783 953. Det er verdt å merke seg at justert budsjett ved utgangen av 2017 balanserer
med et budsjettert netto driftsresultat på kr 8 410 967. Dette innebærer at regnskapet for 2017 viser en
forbedring av netto driftsresultat med kr 9 802 857 i forhold til justert budsjett.
Brutto driftsresultat er inntekter minus utgifter eksklusive finanstransaksjoner og avsetninger og bruk av
avsetninger. Dette resultatbegrepet er dermed et godt uttrykk for kommunens driftsøkonomi.

Som tabellen ovenfor viser er kommunens brutto driftsresultat forbedret med ca kr 23,8 mill fra 2013 til 2017.
På bakgrunn av at Selbu kommune de siste fem år i tilegg har «mistet» ca 3,0 mill av sine «lokale» inntekter (se
grafen nedenfor), så sier det noe om de kraftige reduksjonene som er gjennomført i driften de senere år for å
oppnå et godt positivt brutto driftsresultat.
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2. DRIFTSTILTAK
For å sikre et økonomisk handlingsrom legger rådmannen opp til at det i forkant av økonomiplanprosessen i
2018 foretas en vurdering av aktuelle tiltak med sikte på både reduksjoner og økninger av driften.
Kartleggingen tar bl.a. utgangspunkt i KOSTRA-tallene for de ulike tjenestene, samt kommunens
utfordringsdokument og handlingsregler innenfor økonomiområdet. Underveis i prosessen vil rådmannen legge
fram utfordringsdokumenetet med sikte på å få fram politiske signaler vedr ulike veivalg. Det legges videre opp
til også i 2018 å gjennomføre månedlige kontroller av budsjettrammene og en kontinuerlig dialog med de
enkelte enhetslederne i forbindelse med økonomistyringen.
3. HANDLINGSREGLER
I kommunestyrets møte 29. mai 2017 la rådmannen fram et forslag til økonomiske handlingsregler. Forslaget i
prosent av brutto driftsresultat var som følger:

Reglene legger opp til at netto driftsresultat skal være minimum 3,0 % av brutto driftsinntekter. Videre at
disposisjonsfondet skal ha en saldo som minst utgjør 8,0 % av brutto driftsinntekter, at vår renteksponerte
gjeld ikke skal overstige 50 % og at netto avdragsutgifter skal være på minst 3,5 % av brutto driftsinntekter.
De faktiske tall i mill-kr er i perioden 2015-17 vist i tabellen nedenfor.
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Tallet for renteeksponert gjeld hentes fra KOSTRA og tall for 2017 er ikke angitt i foreløpig publisering asv
KOSTRA-tall pr 15. mars.
Ved omregnet til prosentverdi av brutto driftsinntekter får vi følgende sammenligning med handlingsreglene:

Som tabellen viser ligger netto driftsresultat og saldo på disposisjonsfond godt innenfor handlingsreglene. Pr
dato foreligger ikke 2017-tall for renteeksponert gjeld, men vi ser at tallene for 2015 og 2016 ligger ganske
nært målsettingen i handlingsregelen. Netto avdrag ligger noe lavere enn ønskelig, noe som skyldes at det de
senere år er foretatt en bevisst refinansiering med sikte på en reduksjon i avdragsutgiftene. Det er grunn til å
tro at både renteeksponert gjeld og netto avdrag vil øke som følge av investeringsprogrammet som er vedtatt i
gjeldende økonomiplan. Det vil videre være en stor utfordring å opprettholde et netto driftsresultat som er i
tråd med handlingsregelen.
4. VESENTLIGE BUDSJETTAVVIK - DRIFT
Det er varierende samsvar mellom regulert budsjett og regnskap. Vesentlige budsjettavvik i skjemaene
Regnskapsskjema 1A – drift og Regnskapsskjema 1B - drift er kommentert nedenfor.
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REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT

Det er jevnt over relativt små avvik mellom regnskap og justert budsjett. Frie disponible inntekter har noen
vesentlige avvik, men samlet sett er avviket svært lite. Størst avvik finner vi for Netto finansinntekter/-utgifter.
Her er det største utslaget på posten Avdrag på lån. Dette skyldes at Selbu kommune har en avdragsprofil som
ligger under det lovlige minimumsnivået. Dette ble ikke tatt hensyn til under budsjetteringen.
REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT
De fleste poster i Regnskapsskjema 1B Drift har akseptable avvik. Rammeområde 8 Kultur har et avvik på
15,2%, noe som skyldes at det er brukt mindre enn budsjetterte midler avsatt til utvikling av bygdas
arrangement. Rammeområde 12 Fellesformål viser et avvik på 81,6 %. Dette skyldes i hovedsak ubrukte
avsetninger til tilleggsbevilgninger og lønnsoppgjør samt konsulenttjenester og kjøp av tjenester.
Under posten Sentral økonomi skylde avviket reduserte inntekter av konsesjonskraft og underbudsjetterte
feilførte forsikringer.
5. VESENTLIGE BUDSJETTAV VIK – INVESTERING
Avvik i Regnskapskjema 1A er kommentert nedenfor. Avvik i Regnskapsskjema 2A er vist i neste avsnitt i tabell
med kommentarer.
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REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING
Avvikene i postene Investeringer i anleggsmidler, Bruk av lånemidler og Kompensasjon for merverdiavgift er
konsekvenser av investeringsnivået i anleggsmidler i regnskapet ligger på under halvparten av justert budsjett.
Se for øvrig avvikskommentarere til Regnskapsskjema 2B.
Avviket vedr posten Utlån og forskutteringer skyldes at utlån av startlån ikke er budsjettert. Posten Avdrag på
lån skyldes manglende budsjettering av avdrag og ekstraordinære avdrag på startlån.
Avviket på posten Mottatte avdrag på utlån og refusjoner skyldes et manglende budsjettert statstilskudd til
finansiering av investeringen Nye boliger til funksjonshemmede (objekt 7104), et ikke budsjettert anleggsbidrag
i sammenheng med objekt 7102 Opparbeidelse BOTN-Dyrdalslia boligfelt samt ikke-budsjetterte mottatte
avdrag på startlån.
REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERING

Objekt 7006 Tømra renseanlegg er slått sammen med objekt 7002 Overvik renseanlegg til objekt 7002
Overvik/Tømra renseanlegg.
De tallmessig største avvikene i regnskapsskjema 2B forklares som følger:
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Objekt 7003 Renseanlegg Innbygda: Justering av aktivitet ga mindreforbruk i 2017 i hht betalings- og
framdriftsplan.
Objekt 7104 Nye boliger for funksjonshemmede: Mindreforbruket skyldes senere oppstart enn antatt, forbruk
er i hht framdrifts- og betalingsplan.
Objekt 7510 Framskutt enhet – brannbil: Den fremskutte enheten er nylig levert. Regningen på beløpet har
kommet med betalingsfrist i slutten av mars.
Objekt 7704 Infrastruktur Øystrand – Garberg: Prosjektet er satt på vent.
Objekt 7705 Oppgradering Mølnå bru: Overbygning veg med kantstein og asfaltering utsatt til våren
6. OPPSUMMERING - ØKONOMISITUASJONEN
Selbu kommune har en vekst i inntektene fra 2016 til 2017 på ca 2,3 %. Det er verdt å merke seg at noen av
inntektene fortsatt er usikre og kan variere fra år til år.
•

•

•

Eiendomsskatten er en av inntektene som kan variere noe. Det ble i 2015 gjennomført alminnelig
taksering av av verk og bruk i hht eiendomsskatteloven. Regnskapet viste at vi som en følge av dette i
2015 hadde en inntektsøkning av eiendomsskatten på ca kr 5,4 mill i forhold til 2014. Regnskapet for
2017 viser en økning av denne inntekten på ca kr 3,0 mill i forhold til 2016. Dette skyldes i hovedsak en
ekstraordinær inntekt i 2017 på bakgrunn av endringer i skattegrunnlaget for eiendomsskatt.
Konsesjonskraftinntektene er også en inntekt som vil variere fra år til år. Pga fallende spotpriser på
strøm og stadig økende innkjøpspriser ligger disse inntektene nå på kun ca kr 3,6 mill i 2017. Dette
innebærer likevel en liten økning av nettoinntekten på ca kr 0,9 mill i forhold til 2016. Det er verdt å
merke seg at konsesjonskraftsinntektene fortsatt er redusert med ca kr 5,8 mill fra 2011 til 2017.
Utbytte fra aksjeselskaper ble i 2017 på ca kr 6,7 mill mill. Beløpet er ca kr 5,6 mill høyere enn
tilsvarende inntekt i 2015. Årsaken til den kraftige økningen fra 2015 til 2016 var at styret i Selbu Everk
vedtok å ikke dele ut aksjeutbytte i 2015.

I 2014 foretok Skatteetaten en stikkprøvekontroll vedrørende refusjon av moms for terminen mars/april 2014.
Det viste seg at Selbu kommune ikke har godt nok dokumentasjonsunderlag for krav om momsrefusjon. Dette
resulterte i et krav fra Skatteetaten om tilbakeføring av kr 775 819 av momsrefusjonen de siste tre år. Selbu
kommune har oversendt klage på vedtaket og anmodet om lengere frist med sikte på å framskaffe manglende
dokumentasjon. Klagen førte ikke frem og beløpet er ført til tap i 2017.
På tross av et relativt stort mindreforbruk i 2017 bruker Selbu kommune fortsatt det meste av inntektene til
drift. Summen av mindreforbruket og budsjettert avsetning til disposisjonsfondet (eksklusive fjorårets
mindreforbruk) er på ca kr 15,8 mill. Dette utgjør ca 4,1 % av driftsinntektene på ca kr 384 mill. Tallene
representerer en gledelig forbedring i forhold til de seneste år, men usikre rammebetingelser gjør at det
fortsatt er nødvendig med prioriteringer og god økonomistyring. Gitt den fortsatt labile økonomiske
situasjonen bør kommunen kontinuerlig vurdere hvordan det store investeringsprogrammet i inneværende
økonomiplanperiode påvirker den årlige driftsbalansen.
Nøkkeltallene nedenfor viser en positiv utvikling som det er helt nødvendig å stabilisere de kommende år. For
at vi skal nå målet om et stabilt positivt netto driftsresultat er vi avhengig av fortsatte merkbare endringer i
prioriteringene. Dette blir en utfordring både administrativt og politisk.
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7. NØKKELTALL
BEFOLKNINGSUTVIKLING

Diagrammet ovenfor viser folkemengden pr 1. januar i perioden 2000 – 2018. Vi ser at vi har en økning på 97
personer fra 2011 til 2018. Over hele perioden er folketallet høyest i 2016 med 4132 innbyggere og lavest i
2000 med 3 926 innbyggere.
Figuren nedenfor viser folkemengde etter alder

DRIFTSINNTEKTER
Neste figur viser sammensetningen av kommunens totale driftsinntekter, som utgjør ca 384 mill kr i 2017.
Sammenlignet med 2015 er dette en økning på 2,3 %.

10

Selbu kommune

Årsberetning 2017

Av figuren ser vi at overføringer med krav til motytelse (refusjon sykepenger, fødselspenger, merverdiavgift,
øremerkede statstilskudd og andre refusjoner), salgsinntekter, rammetilskudd og skatt på inntekt for formue er
kommunens viktigste inntekter.
DRIFTSUTGIFTER
Figuren viser sammensetningen av kommunens totale driftsutgifter ekskl avskrivninger som utgjør ca kr 360
mill i 2017. Sammenlignet med 2016 er dette en økning på ca 2,8 %.

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgifter. Disse utgjør ca 69 % av driftsutgiftene eks
avskrivninger i 2016.
NETTO DRIFTSUTGIFTER PR RAMMEOMRÅDE
Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan netto driftsutgifter fordeler seg på rammeområdene.
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DEKNINGSGRADER
Dekningsgraden er beregnet i forhold til kommunens driftsutgifter. Figuren nedenfor viser dekningsgrad for
skatt, rammetilskudd og andre driftsinntekter (eks avskrivninger).
I skatt inngår skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt på verker og bruk. I driftsinntekter inngår
brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer fra staten, og andre direkte og indirekte skatter.
For 2017 utgjør inntektene totalt 106,7 % av driftsutgiftene (eks avskrivninger). Dette betyr at driften i 2017 gir
et vesentlig bidrag til dekning av renter/avdrag.

DRIFTSRESULTAT
Figuren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat gir uttrykk for
handlefriheten i økonomien. Netto driftsresultat viser hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som
kan brukes til finansiering av investeringer eller til avsetninger. Selbu kommune har et positivt netto
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driftsresultat på 4,7 % i 2017. Anbefalt minimum er et positivt resultat på minst 1,75 %. Figuren viser tydelig
den positive endringen i kommunens driftsbalanse fra 2014. I 2017-kroner er netto driftsresultat på ca kr 18,2
mill.

INVESTERINGER
Figuren nedenfor viser brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. I 2017 utgjør brutto
investeringsutgifter 6,1 % av brutto driftsinntekter. Anbefalt maksverdi er 15 %.

Investeringsutgiftene er knyttet til både selvfinansierende og ikke selvfinansierende tjenester.
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LANGSIKTIG GJELD
Figuren nedenfor viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser - fordelt på långiver. Totalt har vi
langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på kr 350,8 mill pr. 31.12.2017. Dette er en økning på ca kr
33,6 mill fra 2016.

Status på kommunens lån er som følger:

Neste figur viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Ordinære
renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser lånegjeldsbelastning i forhold
til disse. Lån beregnet for videreformidling inngår også i indikatoren.
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Anbefalt maksimumsverdi er 70 – 80 %. I 2017 ligger Selbu kommune på 91,3 %. Dette viser at vi har noe mer
lånegjeld enn anbefalt med vårt inntektsnivå.
RENTER OG AVDRAG
Figuren nedenfor viser netto rente- og avdragsutgifter. Ekstraordinære avdrag og avdrag på videreutlån er ikke
tatt med, fordi dette føres i investeringsregnskapet.

En medvirkende årsak til den merkbare reduksjonen i renter og avdrag de siste årene er at det ble foretatt en
refinansiering av kommunens lånemasse med sikte på lengere avdragstid. Kommunen bruker nå maksimalt
tillatt avdragstid.
Neste figur viser netto rente- og avdragsutgifter ført i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter.
Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. For
2017 utgjør dette 3,3 %. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %.
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LIKVIDITET
Likviditetsgrad 1 sier noe om hvor godt grunnlag kommunen har for å dekke de løpende forpliktelsene.
Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld.
Figuren nedenfor viser at likviditeten er noe forbedret fra 2016 til 2017.

SOLIDITET
Begrepet soliditet står for forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosenten er, jo
bedre er soliditeten. God soliditet gir større handlefrihet og muligheter til å frigjøre midler til å finansiere
investeringer. Figuren nedenfor viser at egenkapitalprosenten har hatt en noenlunde stabil utvikling de siste
årene. Pr 31.12.2017 er den på 18,3 %, dvs en liten forbedring fra 2016.
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Gjeldsgraden er også et uttrykk for soliditeten. Denne viser forholdet mellom total gjeld (inkl pensjonsforpliktelser) og totalkapitalen. Soliditeten er bedre jo lavere fremmedkapitalprosenten er.

Forholdstallene egenkapitalprosent og gjeldsgrad gir i realiteten uttrykk for det samme.
FOND
Tabellen nedenfor viser saldoen på en del fond pr 31.12.2.17
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Disposisjonsfondet er det største fondet. Dette kan brukes fritt. Nedenfor vises utviklingen for fondet de siste
12 årene.

8. ETIKK
Selbu kommune vedtok i 2008 egne etiske retningslinjer. I retningslinjene inngår også at folkevalgte og ansatte
skal registrere sine verv i styrevervregistret til KS. De etiske retningslinjer er med å sikre en høyere etisk
standard i kommunen.
DISKRIMINERING
Selbu kommune arbeider for likeverd og likebehandling i tråd med kommunens verdier: Engasjement,
positivitet, respekt, omtanke og åpenhet. I vårt tilsettingsreglement er det nedfelt at Selbu kommune har som
mål at det så langt det er mulig skal innkalles minst én kandidat med fremmedspråklig/bakgrunn og én
kandidat med nedsatt funksjonsevne til intervju på hver ledige stilling, dersom de er tilstrekkelig kvalifisert for
stillingen.
LIKESTILLING
Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass. Slik er det også i Selbu kommune.
9. FOLKEVALGTE
Kommuneloven har bestemmelser som sikrer likestillingen mellom kjønnene. Ved nominasjonen har de
politiske partier et ansvar for at kandidatene settes opp etter disse bestemmelsene. Det er imidlertid bygdas
innbyggere som hvert 4. år, med bakgrunn i partienes lister, velger kommunestyrets medlemmer.
Ved valget for perioden 2015 – 2019 ble kommunestyret sammensatt av 7 kvinner og 18 menn.
Kommunestyret velger formannskap, hovedutvalg og andre utvalg. Formannskapet og de tre hovedutvalgene
består av sju medlemmer. For inneværende periode er formannskapet og hovedutvalg oppvekst sammensatt
av tre kvinner og fire menn, hovedutvalg helse og sosial av 4 kvinner og 3 menn, og hovedutvalg
samfunnsutvikling av 2 kvinner og 5 menn.
I 2003 ble formannskapet tillagt oppgaven som likestillingsutvalg
10. ANSATTE:
KS har inngått to sentrale avtaler med arbeidstakerorganisasjonene; Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen
(HTA). Det er der tatt inn bestemmelser som ivaretar likestilling. Lønnssystemet som er beskrevet i HTA
ivaretar lik avlønning av arbeid av lik verdi for kvinner og menn. Lønn til de ansatte fastsettes og reguleres
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gjennom sentrale avtaler, der en del av lønnen fastsettes lokalt. Alle våre sentrale avtaler er kjønnsnøytrale.
Prinsipper for fastsetting av lønn er bl.a. stillingens ansvarsområde, den ansattes realkompetanse og formelle
kompetanse.
HTA har også bestemmelser som sikrer deltidsansatte (i hovedsak kvinner) rett til utvidelse av stilling når
vedkommende er kvalifisert for stillingen. Kommunen arbeider bevisst for at antall deltidsstillinger skal
reduseres.
Pr. 31.12.2017 var det i Selbu kommune 397 ansatte i faste stillinger, fordelt på 327 (82 %) kvinner og 70 (18 %)
menn. Dette fordeles på 310 årsverk. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner var 78,5 % og for menn 75,8
%. Ser vi bort fra deltidsbrannkonstablene som ikke har annen stilling i Selbu kommune er gjennomsnittlig
stillingsprosent for menn 85,6.
Kjønnsfordelingen i kommunens toppledelse avviker fra den totale kjønnsfordelingen ellers i bedriften. I 2017
har rådmannens ledergruppe bestått av 2 kvinner og 5 menn.
Kommunen hadde per 31.12.17 til sammen 2 sektorsjefer, 2 virksomhetsledere, 13 tjenesteledere og 3
seksjonsledere. Totalt er kjønnsfordelingen i kommunens ledelse pr. 31.12.2017 13 kvinner og 8 menn,
inkludert rådmannen.
Tabell over ledere, fordelt på kjønn pr. 31.12.2017

Kvinner

Rådmannens ledergruppe
Tjenesteledere

Tj.ledere/seksj.ledere
Sentraladministrasjonen
Sektor oppvekst
Sektor helse og sosial
Sektor samfunnsutvikling

Menn

Sum

Ant

% Ant

%

7
14

2
10

29
71

71
29

3
9
4
2

2
7
2
0

66,67
78
50
0

5
4

1 33,33
2
22
2
50
2 100

11. SYKEFRAVÆR SELBU KOM MUNE
Sykefraværsstatistikken er hentet fra Selbu kommunes lønns- og personalsystem Visma HRM
Tabell 1: Sykefravær 2017 i prosent (inklusive legemeldt sykefravær og egenmeldinger)
Fraværsperioder
Sektor
Sentraladministrasjonen

1. kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Totalt

% fravær % fravær % fravær % fravær % fravær
6,5
3,6
0,1
5,1
4,1

Sektor Oppvekst

10,5

9,2

8,3

7,7

9,0

Sektor Helse og sosial

12,2

11,8

11,7

14,3

12,5

Samfunnsutvikling

11,3

5,5

3,1

5,5

6,6

Totalt for Selbu kommune

11,1

9,5

8,5

10

9,9
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Tabell 3: Utvikling av sykefravær fordelt på sektorer
fravær %
2015
Sentraladministrasjonen
2,1
Sektor Oppvekst
7,1
Sektor Helse og sosial
9,4
Samfunnsutvikling
8,0
Totalt for Selbu kommune
7,9

fravær %
2016
5,0
7,1
9,7
9,2
8,4

Alle yrkesgrupper og alle aldre er representert i oversikten ovenfor.
Sykefraværet har økt med i alt 2 prosentpoeng siden 2015.

Selbu, 23.03.2018

Stig Roald Amundsen
Rådmann
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fravær %
2017
4,1
9,0
12,5
6,6
9,9

SELBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET
Til kommunestyret i Selbu
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SELBU KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017.
Kontrollutvalget har i møte 8.5.2018, sak 13/18, behandlet Selbu
kommunes årsregnskap for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
årsberetning, revisjonens brev nummer 1 samt revisjonsberetning datert
17.4.18. I tillegg har revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under
behandlingen i kontrollutvalget.
Selbu kommunes driftsregnskap for 2017 er avlagt med kr 260.166.161 til
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6.782.290.
Utvalget har merket seg at revisor i revisjonsberetningen, og i nummerert
brev nummer 1 til kontrollutvalget, har presisert at det er vesentlige avvik
i forhold til regulert budsjett. Avvikene består av både betydelig
merforbruk og betydelig mindreforbruk.
Kontrollutvalget har i tidligere år vært opptatt av at det fremkommer store
avvik mellom budsjett og regnskap og at eventuelle større avvik ikke er
kommentert i tilstrekkelig grad. Det er verd å merke seg revisors
presiseringer knyttet til regnskapet 2017, uten at dette har betydning for
hovedkonklusjonen i kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet
Ut over det som fremgår av uttalelsen har kontrollutvalget ikke merknader
og kommentarer til Selbu kommunes årsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget mener at regnskapet, årsberetningen og
revisjonsberetningen med nummerert brev gir politikerne tilstrekkelig
grunnlag for å få innblikk i den økonomiske virksomheten og ta stilling til
behandling av regnskapet for 2017.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.
Selbu den 8.5.2018.
Arild Øien
Leder i kontrollutvalget
Kopi: Formannskapet

Årsregnskap 2017 Selbu Næringsselskap KF - kontrollutvalgets
uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
16/175 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 for Selbu Næringsselskap KF oversendes
kommunestyret.
Vedlegg
Årsregnskap og årsberetning Selbu Næringsselskap KF 2017
Uttalelse fra ledelsen vedrørende Selbu Næringsselskap KF sitt regnskap
Revisors beretning 2017
Saksframlegg fra styret til kommunestyret
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskap 2017 - Selbu Næringsselskap KF
Saksutredning
I tråd med tidligere praksis er det styret i Selbu Næringsselskap KF som innstiller til
kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og
forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om kommunale foretak (KF) sine årsregnskap til
kommunestyret.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Selbu Næringsselskap KF i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk. Revisjonsberetning er avgitt 24.04.18 og konkluderer med at regnskapet er
avgitt ihht god regnskapsskikk. Daglig leder i Selbu Næringsselskap KF og revisor vil være
tilstede i møtet for å orientere og svare på spørsmål.
Signert årsberetning og regnskap for 2017 følger som vedlegg. Regnskap og årsberetning
ble vedtatt i styremøte 06.04.2018. Daglig leder har oversendt utkast til saksfremlegg til
kommunestyret med styrets vedtatte innstilling om at overskuddet overføres egenkapitalen.
Regnskap, årsberetning, revisors beretning, samt en orientering fra daglig leder i
kontrollutvalgets møte, bør samlet gi nok informasjon til at kontrollutvalget kan gi en uttalelse
til regnskapet.
Som det er redegjort for i regnskapsdokumentene viser regnskapet for 2017 et overskudd på
kr 968.434.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet
for Selbu Næringsselskap KF for 2017.

Saksframlegg til kommunestyret:

Selbu Næringsselskap KF – Årsregnskap og Årsberetning 2017

Styrets innstilling
Årsberetning og årsregnskap for 2017 godkjennes. Selskapets positive årsresultat på kr 968.434,tilføres selskapets egenkapital.

Saksopplysninger
Styret i Selbu Næringsselskap KF behandlet årsberetning og regnskap for 2017 for det kommunale
foretaket 6.04.18. Det vises til vedlagte møteprotokoll.
Revisor avga sin beretning 24.04.18.
Kontrollutvalget behandler saken i sitt møte 8.05.18.

Vurdering
Regnskapet for 2017 viser et årsoverskudd på kr 968.434,-. Overskuddet overføres til egenkapitalen.

SELBU KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET
Til kommunestyret i Selbu.
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SELBU NÆRINGSSELSKAP KFs
ÅRSREGNSKAP FOR 2017.
Kontrollutvalget har i møte 8.5.2018, i sak 14/18, behandlet Selbu
Næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
årsberetningen, revisjonsberetningen, datert 24.04.2018 og vedtak i styret for
Selbu Næringsselskap KF den 06.04.2018. I tillegg har revisjonen og daglig leder
i selskapet supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Som det er redegjort for i regnskapsdokumentene viser regnskapet for 2017 et
overskudd på kr 968 434. Daglig leder har i utkast til saksfremlegg til
kommunestyret, i tråd med vedtak i styret, innstilt på at overskuddet overføres
egenkapitalen.
Kontrollutvalget mener at regnskapet og årsberetningen gir brukerne av
dokumentene nødvendig informasjon om virksomheten i 2017.
Kontrollutvalget har ikke merknader til Selbu Næringsselskap KF sitt årsregnskap
for 2017 og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.
Selbu den 8.5.2018.
Arild Øien
Leder av kontrollutvalget
Kopi: Daglig leder i Selbu Næringsselskap KF

Nødnett - orientering fra rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. Dette
gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om kontrollutvalget ønsker å få gjennomført
undersøkelser som ikke krever ressurser i samme størrelsesorden som et tradisjonelt
forvaltningsrevisjonsprosjekt.
I kontrollutvalgets møte 20.3.18, sak 12/18, ble det enighet om å be rådmann orientere om
erfaringer med kommunens nødnett. Rådmann kommer i møtet og orienterer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Virksomhetsbesøk høsten 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/106 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Vedlegg
Enheter Selbu kommune
Eierskap Selbu kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget har i tillegg
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen
legger utvalget enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til bedrifter som
kommunen har eierandeler i. Disse møtene kombineres med orientering om virksomheten fra
ledelsen. Utvalget kan se orienteringene i sammenheng med forestående bestillinger av
selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget har følgende møtedatoer i høsthalvåret:
· 18.09
· 20.11
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar stilling til hvilke virksomheter og bedrifter det
ønsker å besøke høsten 2018.

Enheter Selbu kommune

Overordnet analyse for selskapskontroll - oversikt over eierskap
Selbu kommune
Type

Eierandel

Gimle BA

BA

0,00%

976069382

Havernesset Eiendom AS

AS

4,00%

971217391

Innherred Renovasjon IKS

IKS

4,70%

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,67%

866818452

Kommunekraft AS

AS

0,30%

988799475

Konsek Trøndelag IKS

IKS

1,00%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,30%

944679286

Norbit EMS AS

AS

2,33%

917393222

Norservice Eiendom AS

AS

0,40%

988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

0,23%

977036283

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

980498646

Selbu Energiverk AS

AS

912211878

Selbu Vekst AS

AS

24,04%

950351012

Selbuskogen skisenter AS

AS

14,39%

926257145

Selbu-Trykk AS

AS

100,00%

963918526

Sifa AS

AS

44,17%

984463855

Siva Selbu eiendom AS

AS

33,33%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

1,58%

985799504

Tydal skisenter AS

AS

4,60%

995839865

Usma Kraft AS

AS

1,15%

963928114

Årsøya Fritidspark AS

AS

38,66%

Orgnr
971579307

Navn

100,00%
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
08.05.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/227 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Oppdatering selskapskontroll IR 22.03.2018
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Godt arkiv - et politisk ansvar
Kontrollrapport 2017 Selbu kommune.pdf
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Kommunestyrets behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Revisjon Midt-Norge SA informerte i epost av 22.03.2018 at rapport fra selskapskontroll
Innherred Renovasjon IKS er klar høsten 2018 (senest innen utgangen av oktober).
2. Dersom en kommune utbetaler erstatning etter feks mobbing, kan dette ikke holdes
hemmelig. Erstatningsutbetaling fra kommunen i feks mobbesaker kan ikke unndras
offentlighet
3. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er ett eksempel på
problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen. Godt arkiv er viktig for
innbyggernes rettssikkerhet og er et politisk ansvar.
4. Kontrollrapport fra Skatteetaten 2017
5. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
6. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler
kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet
7. Kommunestyret behandlet i sak 29/18 den 16.4.18 rapport fra forvaltningrevisjon av
oppfølging av tjenester innen psykisk helse og rus

Bidrar til forbedring

Kontrollutvalgene i
Inderøy
Verdal
Levanger
Frosta
Meråker
Malvik
Selbu
Tydal
Kontrollkomiteen i
Stjørdal

Sunniva Tusvik Sæter

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

22.03.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

v/ Konsek Trøndelag IKS

FORSINKET LEVERING AV RAPPORT FOR SELSKAPSKONTROLL I INNHERRED
RENOVASJON IKS
I henhold til prosjektplanen for Innherred Renovasjon IKS var planlagt levering av rapporten våren
2018. Vi ser at det dessverre ikke er mulig å levere rapporten før høsten 2018, senest innen utgangen
av oktober. Dette har flere årsaker.
Prosjektframdriften har blitt forsinket av at tidligere prosjektleder har byttet jobb, samtidig som det
gjennomføres et annet tidkrevende prosjekt i revisjonens portefølje. Vi beklager det inntrufne.

Med vennlig hilsen

Sunniva Tusvik Sæter
Prosjektleder

Direkte  47 63 77 14 eller  sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no

Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.

Godt arkiv – et politisk ansvar
Kommunal Rapport 15.03.2018

Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes, vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved
saken for alltid.
Det virker nesten som om det er regelen mer enn unntaket; at vesentlige dokumenter ikke
kan gjenfinnes når en trøblete innkjøpssak skal undersøkes.
Grimstad kommune må trolig gi opp forsøket på å finne ut hvordan de første avtalene om
helsekjøp fra et firma med nære forbindelser til ansatte i kommunen, kom i stand – fordi
dokumentene ikke kan gjenfinnes.
I Lenvik gikk kommuneledelsen til retten i et forsøk på å få ta beslag i PC-en til den tidligere
innkjøpssjefen, for å finne viktige dokumenter om innkjøp fra et firma med nære forbindelser
til rådmannen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes – og dermed heller ikke sannheten om hvordan avtaler ble
inngått – vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved saken for alltid. Det er svært
uheldig for tilliten til kommunen.
Slike saker bør være en vekker ikke bare for administrasjonens leder, men også for
politikerne. Dessverre er det å kjempe for at kommunen har en god – og godkjent – arkivplan
neppe en valgvinner eller en sak som plasserer ordføreren på sokkel, om hun for øvrig er
aldri så framoverlent og innovativ.
Men for innbyggernes rettssikkerhet, tilliten til demokratiet og ivaretakelse av kulturarven, er
et godt og sikkert arkiv overmåte viktig. Nettopp derfor må politikerne ta ansvar, og sørge for
de ressursene som skal til for å bevare kommunens «hukommelse» – for samtiden og
ettertiden.
Svakheter avdekkes gjerne først ved forvaltningsrevisjon av journalføring og arkivering, som
en del kommunerevisjoner nå prisverdig gjennomfører.
Arkivverket driver også tilsyn. Tilsynene de gjennomførte i fjor, avdekket i snitt 6,5 lovbrudd
per tilsyn. De vanligste bruddene er mangel på en oppdatert arkivplan. Den skal blant annet
plassere ansvaret for arkiveringen, og gi en oversikt over altarkivmaterialet i kommunen –
også det som ligger i saksbehandlingssystemene, som det kan finnes et titall av i en
kommune.
En annen viktig mangel er at kvalitetssikringen svikter ved at dokumenter ikke blir «låst».
Dermed kan de endres i ettertid, og det vil oppstå tvil om hva som er riktig og om det er gjort
endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt.

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
John Østhus

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
97970450

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/203631

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

Kommunestyret i Selbu kommune
Gjelbakken 15
7580 SELBU

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Selbu kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal og Frosta.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
9,9

Antall årsverk 2016
10,4

Antall årsverk 2015
9,0

De oppgitte årsverkene gjelder alle fem kommunene omfattet av Værnesregionen skatteoppkreverkontor.

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
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Årsregnskapet for Selbu kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 393 725 103 og utestående restanser
2 på kr 3 285 698, herav berostilte krav på kr 146 743.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Selbu kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

94,50 %

98,62 %

96,72 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

100,00 %

99,88 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,20 %

99,23 %

98,52 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

99,70 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

100,00 %

100,00 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

100,00 %

99,87 %

99,84 %

Skatteoppkreverkontoret har gode innfordringsresultater, og har nådd alle kravene som er satt av
skattekontoret.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Selbu kommune er tilsluttet den interkommunale Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for Værnesregionen skatteoppkreverkontor per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 529

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
76

Antall utførte
kontroller i 2017
76

Utført kontroll
2017 (i %)
5,0 %

Utført kontroll
2016 (i %)

Utført kontroll
2017 region (i %)

6,0 %

4,6 %

Skatteoppkreverkontoret har gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving
avholdt 6. og 7. desember 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 17. januar 2018. Skatteoppkrever har
gitt delvis tilbakemelding på rapporten 29. januar 2018.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Vilkårene for verdivurdering av utleggsobjekter må klargjøres i skatteoppkrevers interne rutine, og sørge for
at praksisen ved kontoret blir i samsvar med gjeldende regelverk. Oppdatert skriftlig rutine er mottatt.
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har avholdt 7. februar 2017 et styringsdialogmøte der skatteoppkreverkontoret deltok. I
tillegg ble det avholdt et oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontrollen 7. juni 2017 der
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag deltok.

Med hilsen

Ida Moen
fung. avdelingsdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Midt-Norge

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
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Kontrollutvalget for Selbu kommune
Rådmann/administrasjonssjef Selbu kommune
Skatteoppkreveren for Selbu kommune
Riksrevisjonen

John Østhus

NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk
analyse.
For å lese hele rapporten, følg denne linken:
http://www.fafo.no/images/pub/2017/20616.pdf

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/227 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
08.05.2018

Saknr
18/18

