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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for
Verran kommune til orientering, og vil uttrykke sterk bekymring over de påpekninger som er
gjort overfor skatteoppkreveren.
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjørs likt vedtak:
1.Kommunestyret tar Skattekontorets kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
for Verran kommune til orientering.
2.Kommunestyret ser alvorlig på skattekontorets påpekninger overfor skatteoppkreveren, og
ber rådmannen om å få dette i orden.
3.Kommunestyret ber om en skriftlig fremdriftsplan innen 30. juni i år som viser når tjenesten
vil være brakt i orden.
Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Verran kom...
Saksutredning
Skatteoppkreveren:
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for
skatteoppkrevere" av 8. april 2014.
Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag i ivaretar skatteoppkreverfunksjonen i kommunene
Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Grong og Verran, og er et interkommunalt samarbeid.
Verran kommune er vertskommune for Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag, og det er
rådmannen i Verran som har ansvaret for å påse at tjenesten er iht lov og forskrift, og at
deltagerne i samarbeidet får de tjenesten de skal ha.
Den enkelte deltagerkommunen har også et selvstendig ansvar for å påse at de tjenestene
Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag skal levere blir levert i samsvar med avtale og iht til lov
og forskrift.
Skattekontoret:
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne.
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.
Skattekontoret gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år
en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget.
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til
regelverket på disse områdene:

•
•
•
•

Internkontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Innkreving- og oppfølgingsarbeidet
Arbeidsgiverkontroll

Måloppnåelse
Når det gjelder måloppnåelse ifh til innkrevingsresultater og resultater for
arbeidsgiverkontrollen er innkrevingsresultatet nådd, mens antall arbeidsgiverkontroller ligger
langt under fastsatte krav.
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Under skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 2017 står det bl.a.:
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området
skatteregnskap. Rapport er sendt skatteoppkreveren 26. januar 2018, med svarfrist 12.
februar 2018. Skatteoppkrever har ikke gitt noen tilbakemelding på rapporten.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll avholdt 17. og 18. oktober
2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 16. november 2017, med svarfrist 11. desember
2017. Skatteoppkrever har ikke gitt noen tilbakemelding på rapporten.
Når det gjelder internkontroll har skattekontoret gitt pålegg som det ikke er gitt tilbakemelding
på fra skatteoppkreveren
For regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap foreligger ikke dette pr d.d.
og skattekontoret har ikke kunnet konkludere med om rapporteringen og avleggelsen av
årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regelverk.
Det er kun innenfor skatte- og avgiftsinnkrevingen samt arbeidsgiverkontrollen at
skattekontoret konkludere med at det alt vesentlige er i samsvar med regelverket.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte.
Ut fra skattekontorets kontrollrapport, og skatteoppkreverens manglende årsrapport og
årsregnskap for 2017 synes skatteoppkreverfunksjonen ikke å være tilfredsstillende ivaretatt
for Verran kommune, og dette vurderes som bekymringsfullt.
En er også kjent med at Skatteoppkreveren også har fått noe av de sammen påpekninger fra
skattekontoret for de øvrige kommunene som er med i samarbeidet. Verran kommune er
vertskommunen for samarbeidet, og det er Verran som har ansvaret for at tjenesten leveres
iht til lov, forskrift og avtaler.

