Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meråker kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

02.05.2018 Kl 10:00

Møtested:

Fjergen

Møtedeltakere:
Bjørn Madslangrud
Maria Weronica Økdal
John Magnar Høiseth

Kopi:
Ordfører, rådmannen og revisor
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar,stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 29.04.2018

Bjørn Madslangrud (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Kontrollsekretær, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18

Sakstittel
Referatsaker
Kontrollutvalgets uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for 2017
Skatteoppkreverfunksjonen
Eventuelt
Godkjenning av dagens protokoll

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/281 - 3
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Referatsakene tas til orientering.
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Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Revisjonsnotat 2017 Meråker kommune
2. Leveranseavtale – Meråker
3. Presisering av leveranseavtalen

Møtedato
02.05.2018

Saknr
09/18

Notat
Til:
Kontrollutvalgene i eierkommunene
Fra:
Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:
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Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og eierkommunene er sendt kommunene for
signering og blir samtidig lagt fram for kontrollutvalgene til orientering.
Avtaleteksten er utformet for å favne hele tjenestespekteret, uavhengig av dagens leveranse til
kommunen. Jeg vil presisere at avtalene ikke endrer den etablerte arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat i eierkommunene.

Torbjørn Berglann
daglig leder

Kontrollutvalgets uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for
2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/94 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til uttalelse som kontrollutvalgets
uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med kopi til
formannskapet – for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av
årsregnskapet.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017
Revisjonsberetning Meråker kommune 2017.pdf

Ikke trykte vedlegg
1. Årsregnskap 2018 for Meråker kommune:
https://www.meraker.kommune.no/Kunngjoringer/Documents/%c3%85rsregnsk
ap%20Mer%c3%a5ker%20kommune%202017.pdf
2. Årsrapport 2018 for Meråker kommune:
https://www.meraker.kommune.no/Kunngjoringer/Documents/Komplett%20%c3
%a5rsmelding%202017.pdf

Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med
kommunens årsberetning - hvor det også skal redegjøres for arbeidet gjennom året
og hva som er oppnådd. Sammen er derfor disse blant de viktigste dokumentene en
kommune avgir i løpet av året.
Årsregnskapet for 2017
Regnskapet er gjort opp i balanse. Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og
driftsutgifter var på henholdsvis 282,9 og 272,2 millioner kroner, noe som ga et brutto
driftsresultat på 10,7 millioner kroner.

Driftsregnskapet – nøkkeltall i 1000 kr.
2017
Til fordeling drift
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindre forbruk

Budsjett
2017
180 390

178 350
15 564 2 415
13 832
19 657
9 739

19 174
16 759
0

2016
169 014
9 532
16 466
19 577
6 421

Investeringsregnskapet for 2017
Finansieringsbehovet var på 51,0 millioner kroner. Sum finansiering var på 55,9
millioner kr. Investeringsregnskapet er gjort opp med udekket finanseringsbehov på
1,2 millioner kr. Det udekkede finansieringsbehovet må dekkes inn i inneværende år.
Noter til regnskapet
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning
for forståelsen av regnskapet.
Årsberetningen for 2017
Kommunens årsberetning for 2017 synes å gi et godt bilde over aktivitetene i
kommunen.
Revisjon
Meråker kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor la
fram sin uavhengighets erklæring i sak 17/17 den 13.09.17. Revisjonsstrategien for
regnskapsåret ble presentert i sak 18/17 i samme møte. Kontrollutvalget har på
denne måten påsett at regnskapet er blitt revidert av revisor som tilfredsstiller
kravene i kommuneloven § 79 (revisors uavhengighet) samt forskriftens kap. 5
(revisors kvalifikasjoner) og 6 (Krav til revisors uavhengighet og objektivitet).
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god
kommunal revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan
foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.
Dersom revisor avdekker mangler eller svakheter gjennom revisjonen av regnskapet,
vil revisor etter en fast og innarbeidet praksis sende et revisjonsnotat til rådmannen
med kopi til kontrollutvalget. Forhold som tas opp i et revisjonsnotat er av mindre
vesentlig betydning, og vektlegges ikke ved vurderingen av hvorvidt regnskapet kan
godkjennes eller ikke.
Revisjonsnotatet følger derfor ikke som vedlegg til denne sak, men blir fremlagt for
kontrollutvalget som referatsak.
Enkelte forhold anser lovgiver som så vesentlige at revisor skriftlig skal påpeke dem
overfor kontrollutvalget, med kopi til rådmannen. Jf. forskrift om revisjon §4.
Slike brev skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev.
Kontrollutvalget har plikt til å påse at påpekninger som nevnt i nummerte brev bli fulgt
opp og utbedret. Kommunen vil på sin side ha en tilsvarende plikt til å utbedre de
påpekte mangler og svakheter.

Ved vesentlige mangler og svakheter ved økonomiarbeidet og regnskapsføringen
(årsregnskapet), vil revisor måtte avgi sin revisjonsberetning med forbehold for
virkningen av disse. Er summen av avdekkede feil omfattende vil revisor ikke kunne
anbefale at regnskapet blir godkjent slik det foreligger (negativ revisjonsberetning).
Revisors arbeid
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 12.04.18. Revisjonsberetningen er avgitt
uten merknader og er en såkalt ren revisjonsberetning.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noe nummert brev i forbindelse med revisjonen av
årsregnskapet.
Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til
forskrift om kontrollutvalg § 7, hvor det bl.a. heter:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
Kontrollutvalget skal forsikre seg om at regnskapene revideres på betryggende måte,
av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget
følger opp revisors arbeid bl.a. ved å motta rapporter etter gjennomgang av
møteprotokoller, statusrapporter og orienteringer fra revisor mv.
Kontrollutvalget skal i sin uttalelse kommentere revisjonsmerknader av vesentlig
karakter, samt eventuelle tidligere revisjonsmerknader som ikke er blitt
tilfredsstillende fulgt opp. Ettersom dokumentene er en oppsummering av fjoråret,
kan kontrollutvalget også kommentere andre forhold som måtte være mangelfullt
fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Revisjonsberetningen er avgitt uten merknader av noe slag. Kontrollutvalget kan
derfor avgi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.
Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å knytte kommentarer opp mot
årsregnskapet og årsberetningen utover dette.

MERÅKER KOMMUNE

Kontrollutvalget

Til Meråker kommunestyre

Uttalelse til Meråker kommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte den 2. Mai 2018 under sak nr. 10/18 behandlet Meråker
kommunes årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter samt noter. Sammen med
regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2017 og revisjonsberetning avgitt av
Revisjon Midt-Norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra rådmannen.
Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som det har bedt om. Etter
kontrollutvalgets vurdering er årsregnskapet i det vesentlige ført i samsvar med gjeldende
lover og regler.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Kontrollutvalget er av den oppfatning at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som
Meråker kommunes årsregnskap for 2017.

Meråker, 02.05.18

Bjørn Madslangrud
leder

John Magnar Høiseth

Maria Weronica Økdal

Kopi: Formannskapet

Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Til kommunestyret i
Meråker kommune

Besøksadresse:

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

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Meråker kommunes årsregnskap som viser kr 168 611 388 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 739 043. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Meråker kommune per
31. desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Steinkjer 12. april 2018

Knut Tanem
registrert revisor
oppdragsansvarlig

Skatteoppkreverfunksjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/155 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers årsrapport og skattekontorets kontrollrapport til
orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport og skattekontorets kontrollrapport til
orientering.
Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Meråker kommune.PDF
Årsrapport Meråker skatteoppkrever 2017
Saksutredning

Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2017
Den totale skatteinngangen for året 2017 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde 202,0 mill. kr. Kommunens andel av den samlede skatteinngang utgjorde
54,0 mill. kr.
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse, se
vedlegg.
Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Meråker
kommune
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til
kontrollutvalget.
Grunnlaget er ”Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne”.
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i
forhold til regelverket på disse områdene:
·
·
·
·

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger gitt pålegg. Det opplyses at
skatteoppkrever har gitt tilfredsstillende tilbakemelding på dette.
Utover dette gitte pålegg finner Skatt Midt-Norge at skatteoppkreverfunksjon ”i det alt
vesentligste” utøves i samsvar med gjeldende regelverk, se vedlegg.
Skatteoppkrever vil gi en orientering i møte.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Skatteetatens kontrollrapport 2017 og Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 kan ut
fra en helhetsvurdering tas til orientering.

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Ragnar Høyland

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
73 86 57 35

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/259072

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

KOMMUNESTYRET I MERÅKER KOMMUNE
RÅDHUSET
7530 MERÅKER

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Meråker 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
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
Antall årsverk 2016
0,7
0,7
Bemanningssituasjonen anses som tilfredsstillende jf. SKO sin årsrapport.
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Antall årsverk 2015
0,7

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har mottatt dette etter fastsatt frist.
Årsregnskapet for Meråker kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 202 024 962 og utestående
restanser2 på kr 3 684 788.

Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Meråker 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

93,00 %

96,87 %

93,78 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

100,00 %

99,48 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,20 %

99,37 %

99,44 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

99,99 %

99,31 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

99,87 %

98,01 %

99,84 %

Skatteoppkrever har gode innkrevingsresultater, og har nådd alle resultatkrav som er satt av
skattekontoret.

Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Meråker kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen ved
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
103

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
5

Antall utførte
kontroller i 2017

5

Utført kontroll
2017 (i %)

4,9 %

Skatteoppkreverkontoret har gjennomført tilstrekkelig antall kontroller.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Utført kontroll
2016 (i %)

4,9 %

Utført kontroll
2017 region (i %)

4,6 %

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 kontorkontroll av skatteregnskapet.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 7.desember 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren
11. januar 2018. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 31. januar 2018.
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:
Skatteoppkrever ble pålagt å følge opp konkrete aktører med nødvendige innfordringstiltak eller ytterligere
undersøkelser. Videre ble SKO pålagt å kunne dokumentere på et hvert trinn i saksbehandlingen hvilke
innfordringstiltak som er iverksatt, herunder skrive merknad i SOFIE (”gul lapp”) hvor det fremgår hvilke
aktiviteter som er vurdert og hvorfor de ikke er utført. Avslutningsvis ble SKO pålagt å vurdere anmeldelse
mv i konkret tilfelle, og i fremtiden for aktuelle tilfeller, i henhold til nevnte instruks av 1. januar 2014 med
merknader.
SKO har gitt tilfredsstillende tilbakemelding på vårt pålegg om oppfølging av skattytere. Dokumentasjon av
saksbehandlingen og vurdering av anmeldelser er tatt til etterretning.
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
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Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret avholdt 7. februar 2017 et styringsdialogmøte der Meråker kemnerkontor deltok. I tillegg ble
det avholdt et oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontroll 7. juni 2017 der den interkommunale
kontrollordningen ved 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 Meråker kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Meråker kommune
Skatteoppkreveren for Meråker kommune
Riksrevisjonen

Ragnar Høyland

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
02.05.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/281 - 1

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Skulle kontrollutvalget ønske å fatte et vedtak
vedrørende et tema som tas opp, må egen sak settes på sakslisten.

Godkjenning av dagens protokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/281 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli lest opp i møte.

Møtedato
02.05.2018

Saknr
13/18

