Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:
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Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedeltakere:
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Kåre Vik
Linn Katrine Trones
Svein Sørum 1. vara
Forfall:

Kopi:
1.vara møter i møte
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no

Trondheim/Steinkjer, 05.03.2018

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18

Sakstittel
Referat saker
Presentasjon og informasjon av ny rådmann
Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017
Kontrollutvalgets Årsrapport 2017
Eventuelt

Referat saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/151 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
FKT Fagkonferanse program 2018
Nye personvernregler - punktliste
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalgene
2. Etablering av nytt revisjonsselskap
3. FKT Fagkonferanse program 2018
4. Nye personvernregler – punktliste
5. Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling

Møtedato
15.03.2018

Saknr
01/18

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 29. mai 2018

#fkt2018

Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30
Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen

www.fkt.no

ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj

www.fkt.no

Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015

www.fkt.no

PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser

www.fkt.no

PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

www.fkt.no

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.

Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.

Presentasjon og informasjon av ny rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
15.03.2018

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/170 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar presentasjonen og informasjonen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer om;
· Presentasjon av rådmann –
· Leder av KU vil si litt om kontrollutvalget.
· NY- innflyttet bygg, omsorgssenter og slutt kostnader i forhold til budsjett.
· Nettbrett for kontrollutvalget. Oppdatering av PAD.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Saknr
02/18

Kontrollrapport vedreørende skatteoppkreverfunksjonen 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
15.03.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/174 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommune til orientering.
1. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2017
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
3. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til
orientering.
4. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
5. kommunestyret
ber
rådmannen
følge
opp
InnTrøndelag
skatteoppkreverkontor for å sikre riktig tjenesteleveranse.

Ikke trykte vedlegg
1. Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert
01.02.11
2. Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til” Kommune” v/rådmannen Kommunens behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er
overtatt av staten.
3. Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene –
Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene
til Skatteetaten.

Saksopplysninger
Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2017
Den totale skatteinngangen for året 2017 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde
kr.88 492 285,- og utestående restanser på kr. 2 323 572. Kommunens andel av den
samlede skatteinngang utgjorde kr. 27.937 344,Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.
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” av 01.02.
2011. 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

Skatteoppkreveren for Namsskogan kommune har gode innfordringsresultater, og har i det alt
vesentlige nådd kravene som er satt av skattekontoret med unntak for restskatt og forskuddsskatt
personlige skattytere.
I resultatrapporteringen begrunner skatteoppkreveren manglende måloppnåelse med at enkelte
restanser er vanskelig å få inn.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan,
kontrollordningen er gjennomført i tilstrekkelige antall arbeidsgiverkontroller.
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten,
blant annet mot arbeidslivskriminalitet. Kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og
arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatteoppkrever, samtlige områder vil derfor
nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving, avholdt 12. juni 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 27. juni
2017. Skatteoppkrever har ikke gitt tilbakemelding på rapporten.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser internkontroll i det alt vesentlige
er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, er det gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever er pålagt å sørge for at retningslinjene for dokumentasjon og oppbevaring av
manuelle bilag i skatteregnskapet blir fulgt og god internkontroll blir ivaretatt ved behandling av
manuelle posteringer.
Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, er det gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever er pålagt å følge opp restansene og at nødvendige innfordringstiltak iverksettes uten
unødig opphold. Dersom innfordringen ikke blir funnet hensiktsmessig skal denne vurderingen
beskrives og dokumenteres.
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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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget merker seg basert på kontrollene skattekontoret har gjennomført at
skatteoppkreverens overordnede interne kontroll hovedsakelig er i samsvar med
gjeldene regelverk. Skattekontoret har likevel gitt 2 pålegg.

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Oddlaug Johanne Flønæs

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
95920971

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/25250

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

Kommunestyret i Namsskogan kommune
7890 NAMSSKOGAN

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Namsskogan 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
0,4
0,4
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Antall årsverk 2015
0,4

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Namsskogan kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 88 492 285 og utestående
restanser2 på kr 2 323 572.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Namsskogan 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

95,00 %

94,17 %

90,78 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,50 %

98,36 %

99,39 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

100,00 %

100,00 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

100,00 %

100,00 %

99,84 %

Skatteoppkreveren for Namsskogan kommune har gode innfordringsresultater, og har i det alt vesentlige
nådd kravene som er satt av skattekontoret med unntak for restskatt og forskuddsskatt personlige
skattytere. I resultatrapporteringen begrunner skatteoppkreveren manglende måloppnåelse med at enkelte
restanser er vanskelig å få inn.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Namsskogan kjøper arbeidsgiverkontroller fra skatteoppkreveren i Midtre Namdal.
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
67

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
3

Antall utførte
kontroller i 2017

6

Utført kontroll
2017 (i %)

9,0 %

Utført kontroll
2016 (i %)

1,5 %

Utført kontroll
2017 region (i %)

4,6 %

Kontrollordningen har gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant
annet mot arbeidslivskriminalitet.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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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 områdene
skatteregnskap og innkreving, avholdt 12. juni 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 27. juni 2017.
Skatteoppkrever har ikke gitt tilbakemelding på rapporten.
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
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever er pålagt å sørge for at retningslinjene for dokumentasjon og oppbevaring av manuelle
bilag i skatteregnskapet blir fulgt og god internkontroll blir ivaretatt ved behandling av manuelle posteringer.
Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever er pålagt å følge opp restansene og at nødvendige innfordringstiltak iverksettes uten
unødig opphold. Dersom innfordringen ikke blir funnet hensiktsmessig skal denne vurderingen beskrives og
dokumenteres.
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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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret hadde styringsdialogmøte på Steinkjer 8. februar 2017, men skatteoppkreveren deltok ikke.
Skattekontoret har utført oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontrollen i Namsos den 16. mai 2017.
Der var deltakere fra arbeidsgiverkontrollen for Midtre Namdal.

Med hilsen

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Kontrollutvalget for Namsskogan kommune
Rådmann/administrasjonssjef Namsskogan
kommune
Skatteoppkreveren for Namsskogan kommune
Riksrevisjonen
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Oddlaug Flønæs

Kontrollutvalgets Årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
15.03.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/171 - 1
1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering
Vedlegg
Årsrapport 2017
Saksutredning

Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksopplysninger
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig
orientert om utvalgets arbeid.
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til
§ 4 i ny Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert
fast praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne
har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til
det politiske miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også
til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert
møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om
alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2018 naturlig å avgi en årsrapport om
kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.
Vurdering
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets
årsrapport for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering

Namsskogan kommune
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets årsrapport
for 2017 til kommunestyret
Vedtatt av kontrollutvalget den 15. mars 2018
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1 INNLEDNING
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale
forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget
kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av
kommunens folkevalgte organer. For nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og
mandat, viser en til kontrollutvalgets årsplan.
I kommunestyremøte den 06.10.2015 ble kontrollutvalg valgt. 3 faste medlemmer og 3
varamedlemmer for perioden 2015 – 2019.
Faste medlemmer
Leder
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Nestleder
Kåre Vik
Medlem
Linn Katrine Trones

Varamedlemmer
1. Svein Sørum
2. Lennart Nordlund
3. Randi Karoliussen (flyttet)

Fra og med valgperioden 2007-2011 er det lovfestet at minst ett av utvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 1).

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
Sekretariatstjeneste til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS og
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av
Revisjon Midt-Norge SA fra 01.01.2018

2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 5 møter og behandlet 21 saker. Se vedlegg. Kontroll
utvalgets møter er åpne. Møtene er likevel lukket under behandling av saker underlagt
lovpålagt taushetsplikt.
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordføreren har
møte- og talerett i kontrollutvalget. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og
møteprotokoll. Rådmannen møter etter nærmere innkalling.
.

2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men
kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskriftens § 7. I møte 25.04.17 ga
kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsrapport og årsregnskap for
2016, sak 010/17.

2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget den 01.06.2016
sak 010/16 og i kommunestyret den 21.6. 2016 sak 41/16.
_________________________________________________________________________________________________________________
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017
SIDE 3 AV 7

Kontrollutvalget behandlet i igangsettelse av prosjekt «kvalitet i skolen «den 02.11.2016 sak
025/16. Behandlet i kontrollutvalget som sak 016/17 den 14.08.2017.

2.4 SELSKAPSKONTROLL
Plan for selskapskontroll for 2016 – 2019 ble behandlet i kontrollutvalget den 01.06.2016 sak
011/16 og i kommunestyret den 21.06.2016 sak 42/16
Det er ikke igangsatt selskapskontroller i 2017.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonens gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskapet blir nå lagt under orientering fra revisjonen som særskilt punkt i revisors ordinære
statusrapportering. Hensikten med gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere
at de er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig
økonomisk betydning er prioritert.

2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra revisjonen
fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god
kommunal revisjonsskikk.
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møte 14.08.2017, sak 015/17.

2.7 ORIENTERING
POLITISK NIVÅ

FRA

KOMMUNENS

ADMINISTRASJON

OG

Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon har møtt i kontrollutvalget i 2017 de gangene kontrollutvalget har bedt om en orientering eller ved innkalling i
en spesiell sak. Ordføreren har møtt etter egen anledning i 2017.

2.8 BEFARING/BESØK
Kontrollutvalget har gjennomførte besøk ved flykningertjenesten Namsskogan, behandlet som
sak 17.01.2017 sak 06/17

2.9 DELTAKELSE I KURS/KONFERANSER
Kontrollutvalgets medlemmer har ikke deltatt på kontrollutvalgskonferanser i 2017.

3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som
kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til
kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor en viktig tilbakemelding til kommunestyret
om det tilsyn kontrollutvalget utøver. Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill
fra kommunestyret i form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser
nærmere på.
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Namsskogan 15.03. 2017

Leder

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Nestleder

Kåre Vik

Medlem

Linn Katrine Trones

Vara Medlem

Svein Sørum
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4 VEDLEGG
4.1 OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2017
Møtedato
16.01.2017

17.01.2017

25.04.2017

14.08.2017

Sak nr.
001/17
002/17
003/17
004/17
005/17
006/17
007/17
008/17
009/17
010/17
011/17
012/17
013/17
014/17
015/17
016/17

18.10.2017

017/17
018/17
019/17
020/17
021/17

Referatsaker
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmann.
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
Planlegging av besøk ved kommunal enhet
Møte/besøk ved flykningetjenesten
Referatsaker
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmann.
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016
Skatteoppkreverfunksjonen 2016
Referatsaker
Orientering fra rådmannen
Orientering fra revisor – revisjonsstrategi 2017
Oppdragsansvarlige revisorers
uavhengighetserklæring
Gjennomgang av forvaltningsrevisjon "kvalitet i
skolen"
Referatsaker
Innstillig til valg av revisor

Kontrollutvalgets årsplan og møteplan 2018
Orientering fra rådmannen
Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
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Sakstit
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
15.03.2018

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/173 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Eventuelt
Besøk ved enhet / omsorgssentret
Tidspunkt for besøk – hvem ønsker dere å ha en samtaler med?

Saknr
05/18

