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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Inderøy kommune til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Inderøy kommune til orientering.
2. Kommunestyret konstaterer at Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke har levert årsrapport
2017 for Inderøy, og ber rådmannen se til at Skatteoppkreveren utfører tjenester for Inderøy
kommune i samsvar med gjeldende avtale. En skriftlig redegjørelse for dette må legges fram
for kommunestyret innen 30.06.2018.

Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Inderøy kommune(1)
Saksutredning
Inderøy kommune er med i det interkommunale samarbeidet Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor, sammen med kommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Grong. Verran er
vertskommune.
Skatteoppkreveren skal avlegge årsregnskap og årsrapport innen 20. januar, men dette er
ikke gjort i 2018.
Skatteetaten utarbeider hvert år en kontrollrapport som sendes kommunestyret, med kopi til
kontrollutvalget. Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av Skatteetatens
kontroll-rapport; likevel har kontrollutvalget plikt til å følge opp at kommunen ivaretar
skatteoppkrever-funksjonen tilfredsstillende.
I kontrollrapporten fra Skatteetaten går det fram at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor pga
sykefravær bare skal ha utført 3,2 årsverk i 2017, sjøl om kontoret har en stillingsressurs på
5,0 årsverk.
Skatteetatens kontroll omfatter disse områdene:
• Internkontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll
I følge kontrollrapporten er innkrevingsresultatene for Inderøy pr 31.12.2017 gode, og
innkreving, overordnet internkontroll og regnskapsføring er "i det alt vesentlige" i samsvar
med regelverket.
Utenom manglende årsrapport/årsregnskap for 2017 påpeker Skatteetaten at Inn-Trøndelag
skatteoppkreverkontor gjennom flere år, og særlig i 2017, har fått flere pålegg om å gi
skriftlige tilbakemeldinger på ulike områder, men at ingen av disse påleggene er besvart.

Arbeidsgiverkontroll er i mange tilfeller varslet uten å bli fulgt opp, og i 2017 er det bare
gjennomført halvparten så mange arbeidsgiverkontroller som minstekravet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Som deltaker i det interkommunale samarbeidet Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har
Inderøy kommune i 2017 ikke fått gode nok tjenester i forhold til intensjonene. Det er viktig at
kontrollutvalget rapporterer dette til kommunestyret.

