Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snåsa kommune
Arkivsak:

18/287

Møtedato/tid:

07.05.2018 Kl 10:00

Møtested:

Herredshuset

Møtedeltakere:
Dagunn Onsaker Moum
John Kåre Knutsen
Inger Lein
Odd Arne Pettersen
Jan Henrik Jørstad

Sakliste
Saksnr.
05/18
06/18
07/18
08/18

Sakstittel
Referatsaker 07.05
Kontrollutvalgets uttalelse - Snåsa kommunes årsregnskap for 2017
Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2018

Kopi:
Revisjon Midt-Norge SA
Ordfører
Rådmann
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Per Helge Genberg på telefon 41 68 99 12.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 30.04.2018

Dagunn Onsaker Moum (sign.)
leder av kontrollutvalget

Per Helge Genberg
kontrollsekretær,
Konsek Trøndelag

Referatsaker 07.05
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
07.05.2018

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/108 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Leveranseavtale Snåsa
Møteprotokoll - Representantskapet - 16.04.2018(36337)
Saksutredning
Følgende referatsaker vedlegges:
1. Levaranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Snåsa kommune
2. Protokoll fra representantskapet i Konsek 16.04.2018

Saknr
05/18

Møteprotokoll - Representantskapet
Møtedato/tid:

16.04.2018 kl 11:00 – 11:35

Møtested:

Scandic Hell hotell

Møtende medlemmer:
Kjell Inge Selbekk, Agdenes kommune
Trine Haug, Frosta kommune
Berit Flåmo, Frøya kommune
Skjalg Åkerøy, Grong kommune
Bjørg Reitan Bjørgvik, Hitra kommune
Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune
Ida Stuberg, Inderøy kommune
Pål Sture Nilsen, Klæbu kommune
Robert Svarva, Levanger kommune
Bente Estil, Lierne kommune
Jahn Harry Kristiansen, Malvik kommune
Vibeke Mehlum, Meldal kommune
Gunnar Krogstad, Melhus kommune
Kari Anita Furunes, Meråker kommune
Aina Bogen, Midtre Gauldal kommune
Steinar Lyngstad, Namdalseid kommune
Arnhild Holstad, Namsos kommune
Stian Brekkvassmo, Namsskogan kommune
Rune Arstein, Nærøy kommune
Roald Furuli, Orkdal kommune
Per Olav Tyldum, Overhalla kommune
Arnstein Trøite, Selbu kommune
Jon P. Husby, Skaun kommune
John Lernes, Snillfjord kommune
Oddvar Vigdenes, Stjørdal kommune
Randi Dille, Trøndelag fylkeskommune
Odd Gulbrandsen, Tydal kommune
Bjørn Iversen, Verdal kommune
Anders Lindstrøm, Verran kommune
Arne Skorstad, vara, Flatanger kommune
Gunn Ågot Leithe, vara, Fosnes kommune
Ola Kristian Johansen, vara Snåsa kommune
Stein Erik Aalberg, vara, Steinkjer kommune
Forfall:
Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune
Trygve Jonny Sandvik, Fosnes kommune
Jostein Tetlie, Hemne kommune
Per Helge Johansen, Leka kommune
Hans Oskar Devik, Røyrvik kommune
Tone Våg, Snåsa kommune
Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune

Arkivsak: 18/214
Merknader: : Ingen merknader til innkalling og sakliste.
33 av 36 eierkommuner til stede, 97 % av stemmene i selskapet er representert.
Eva Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS, ble valgt til referent.
Hege Nordheim-Viken og Bjørn Iversen ble valgt til å underskrive protokollen.
Styreleder Gunnar Alstad orienterte om selskapet i starten av møtet.

Sakliste:
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18

Saktittel
Regnskap og årsberetning for 2017
Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022
Strategi for Konsek Trøndelag
Valg av revisor for regnskapsåret 2018
Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene
Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017

Sak 01/18 Regnskap og årsberetning for 2017
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
01/18

Innstilling til representantskapet
Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet
for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet fastsetter årsregnskap for 2017 for Kontrollutvalgssekretariat MidtNorge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige overskuddet
for 2017 på kr 249.708,62 til konto annen egenkapital.

Sak 02/18 Budsjettrammer 2019 og økonomiplan 2019-2022
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
02/18

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på
kr 10 002 000 og økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i
neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av
kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte og svarte på spørsmål fra representantskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002 000 og
økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i neste
representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av kommunereformen,
herunder en ny modell for honorarfordeling.

Sak 03/18 Strategi for Konsek Trøndelag
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
03/18

Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de
overordnete målene og strategiene.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Representantskapet vedtar strategiplan for Konsek Trøndelag.
2. Representantskapet ber styret og daglig leder lage en handlingsplan på bakgrunn av de
overordnete målene og strategiene.

Sak 04/18 Valg av revisor for regnskapsåret 2018
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
04/18

Innstilling til representatskapet
Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års
forlengelse.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjon Fjell IKS tildeles revisjonsoppdraget for 2018 og 2019 med mulighet for inntil to års
forlengelse.

Sak 05/18 Leveranseavtaler for sekretariatstjenester til kontrollutvalgene
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Saknr
05/18

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 06/18 Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS 2015-2017
Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
16.04.2018

Innstilling til representantskapet
Representantskapet tar saken til orientering.
Behandling:
Daglig leder, Torbjørn Berglann, orienterte representantskapet.

Saknr
06/18

Kontrollutvalgets uttalelse - Snåsa kommunes årsregnskap for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
07.05.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/282 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Snåsa
kommunes årsregnskap 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for å
legges
fram i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse - Snåsa
Revisjonsberetning 2017 Snåsa
Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for hvor store midler kommunen forvalter, og
hvordan de blir brukt. Årsregnskapet må vurderes i sammenheng med kommunens
årsberetning/årsmelding, og dette er de viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av
året.
Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48.
Ut fra bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner § 10, gjelder følgende frister:
·
·
·
·

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
Årsberetning/årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også når
regnskap ikke foreligger.
Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsregnskapet for 2017
Snåsa kommunes årsregnskap for 2017 er gjort opp med et overskudd (mindreforbruk) på kr
5.311.486. (Budsjettert med balanse; kr 0.)
Brutto driftsresultat for 2017 viser et overskudd (såkalt "negativt beløp") på kr 7.089.701,
(budsjettert kr 906.462), og netto driftsresultat viser et overskudd på kr 4.567.336 (budsjettert
kr 2.919.570).
Sum til fordeling drift er kr 137.556.405, (budsjettert kr 135.930.210).
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
I notene til regnskapet blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å
forstå regnskapet.

Kontrollutvalgets uttalelse
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap, og forsikre seg om at
regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor og i tråd med god
kommunal revisjonsskikk. Snåsa kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge
SA, og oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt fulgt opp.
Revisjonsberetningen
Revisor har avgitt beretning 06.04.2018, og beretningen er uten forbehold.
Årsberetning/årsmelding for 2017
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde finnes i Kommunelovens § 48 nr
5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, og faktisk tilstand og tiltak på
områdene likestilling, antidiskriminering, tilgjengelighet og etisk standard.
Snåsa kommune har i tillegg til årsberetningen laget en årsmelding med redegjørelse for
aktivitet og måloppfylling i de ulike enetene.
Årsberetningen/årsmeldingen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som
årsregnskapet blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisjonen har (som i fjor) ikke funnet det nødvendig å skrive revisjonsnotat (til rådmannen)
om årsregnskapet. Dette er uvanlig, og viser at Snåsa kommune har god økonomisk
internkontroll og høy kvalitet på arbeidet knyttet til årsregnskapet.
Snåsa kommunes årsberetning og årsmelding for 2017 inneholder nok informasjon til å
kunne bedømme aktiviteten i kommunen og gor et godt bilde av virksomheten.

Til
Snåsa kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SNÅSA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2018 sak 006/18 behandlet Snåsa kommunes årsregnskap
for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og 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
kommunens administrasjon. Utvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som de har
bedt om, og viser ellers til revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Etter utvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.
Utvalget tilrår at det framlagte årsregnskapet kan fastsettes som Snåsa kommunes årsregnskap
for 2017.

Snåsa 7. mai 2018

Dagunn Onsaker Moum
(leder)

John Kåre Knutsen

Odd Arne Pettersen

Jan Henrik Jørstad

Inger Lein

Skatteoppkreverfunksjonen 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
07.05.2018

Saknr
07/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/284 - 1
1. Kontrollutvalgssekretariatets
innstilling
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
i Snåsa kommune til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret.
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
4. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen
i Snåsa kommune til orientering.
5.
Kommunestyret konstaterer at Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke har
levert årsrapport 2017 for Snåsa, og ber rådmannen se til at Skatteoppkreveren utfører tjenester for Snåsa kommune i samsvar med gjeldende
avtale.
Vedlegg
Skatteetatens kontrollrapport
Saksutredning
Snåsa kommune er med i det interkommunale samarbeidet Inn-Trøndelag
skatteoppkrever-kontor, sammen med kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy 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 kontrollrapport; likevel har kontrollutvalget plikt til å følge opp at
kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen 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 Snåsa 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 InnTrøndelag 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 skatteoppkrever-kontor
har Snåsa kommune i 2017 ikke fått gode nok tjenester i forhold til intensjonene. Det er
viktig at kontrollutvalget rapporterer dette til kommunestyret.

Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Karl Inge Klausen

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
97492001

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/206936

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

KOMMUNESTYRET I SNÅSA KOMMUNE
Sentrum
7760 SNÅSA

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snåsa
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
Skatteoppkreveren for Snåsa kommune er tilsluttet den interkommunale skatteoppkreverfunksjonen ved
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor. Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Steinkjer, Verran,
Snåsa, Grong og Inderøy.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall årsverk 2017
Antall årsverk 2016
5,0
4,5

Antall årsverk 2015
4,6

I skatteoppkreverens resultatrapportering for 2017 er det bemerket at 3,2 årsverk er det som faktisk er
benyttet i 2017. Vi er kjent med at det har vært et høyt sykefravær ved kontoret.

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har ikke mottatt årsregnskapet og årsrapporten.
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Årsregnskapet for Snåsa kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 159 502 322 og utestående restanser
2 på kr 2 924 151, herav berostilte krav på kr 2 408.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Snåsa 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

95,50 %

98,90 %

98,73 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

99,99 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,50 %

100,00 %

99,89 %

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 %

99,95 %

100,00 %

99,84 %

For Snåsa kommune er det veldig gode resultat. Alle resultatkrav er nådd.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Snåsa kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen ved InnTrøndelag skatteoppkreverkontor.
Resultater for den interkommunale kontrollordningen per 31. desember 2017 viser følgende iht.
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 683

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
84

Antall utførte
kontroller i 2017

42

Utført kontroll
2017 (i %)

2,5 %

Utført kontroll
2016 (i %)

2,6 %

Utført kontroll
2017 region (i %)

4,6 %

Antall gjennomførte kontroller ligger langt under fastsatt krav. Det fremgår av kontrollstøttesystemet KOSS
at kontrollordningen per 7. februar 2018 hadde 20 saker hvor det er sendt varsel om kontroll uten at
kontrollene er fullført. Herunder er det 3 saker hvor varselet er sendt i 2015, og 5 saker hvor varselet er
sendt i 2016.
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant
annet mot arbeidslivskriminalitet.

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.
Rapport er sendt skatteoppkreveren 26. januar 2018, med svarfrist 12. februar 2018. Skatteoppkrever har
ikke gitt noen tilbakemelding på rapporten.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

Side 2 / 4

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.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
Manglende tilbakemeldinger på våre kontrollrapporter
De senere årene har ikke skatteoppkreverkontoret gitt pliktige skriftlige tilbakemeldinger til våre
kontrollrapporter, og dette har vært tatt opp med skatteoppkreveren en rekke ganger, både skriftlig og
muntlig. I rapport sendt skatteoppkrever 26. januar 2018 påla vi derfor skatteoppkreveren å etablere rutiner
som sikrer at skatteoppkreveren for fremtiden gir slike tilbakemeldinger til skattekontoret.
Skatteoppkreveren har ikke gitt noen tilbakemelding på dette pålegget.
Utover gitte pålegg 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:
Herreløse poster
Ved tidligere kontroller er det påvist manglende rutiner for oppfølging av beløp som går mot behandling
som herreløse poster. Ved stedlig kontroll i oktober 2017 ble dette fulgt opp. Det ble da påvist at
skatteoppkreveren var kommet godt i gang med arbeidet når det gjelder å behandle beløp som er å anse
som herreløse inntekter. Når det gjaldt oppfølgingen av poster som er satt til oppfølging som mulig
herreløse var også kontoret i en viss grad kommet i gang med dette, men det var ikke etablert noen faste
rutiner for hvordan dette skulle utføres eller dokumenteres. I tillegg ble påvist noen tilfeller der beløp var
overført som herreløse inntekter litt for tidlig. I rapport sendt 16. november 2017 ble derfor
skatteoppkreveren pålagt å etablere rutiner som ivaretar kravet til oppfølging og overføring av herreløse
poster i henhold til retningslinjene. Skatteoppkreveren har ikke gitt noen tilbakemelding på dette pålegget.
Avstemming av arbeidsgivere
For at skatteoppkreveren skal kunne vite at skatteregnskapet viser riktig mellomværende må periodisk
avvikskontroll må gjennomføres jevnlig. I forkant av denne avvikskontrollen må batchen "A-melding Kontroll av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" kjøres. Ved kontorkontroller gjennomført i 2017 er det
påvist at skatteoppkreveren har kjørt den nevnte batchen for sjelden. I rapport sendt 26. januar 2017 ble
derfor skatteoppkreveren pålagt å etablere faste rutiner for kjøring av batch og gjennomføring av periodisk
avvikskontroll. Skatteoppkreveren har ikke gitt noen tilbakemelding på dette pålegget.
Ut over gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Ettersom vi ikke har mottatt årsrapport
og årsregnskap fra skatteoppkreveren har vi ikke tilstrekkelig grunnlag til å kunne konkludere med om
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regelverk.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
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5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret avholdt 8. februar 2017 et styringsdialogmøte der Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor
deltok. I tillegg ble det avholdt et oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontroll 16. mai 2017 der den
interkommunale kontrollordningen ved Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor deltok.
Skattekontoret har videre sendt et brev til skatteoppkreveren datert 10. mars 2017 vedrørende manglende
tilbakemeldinger på skattekontorets henvendelser og kontrollrapporter.

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

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Kontrollutvalget for Snåsa kommune
Rådmann/administrasjonssjef Snåsa kommune
Skatteoppkreveren for Snåsa kommune
Riksrevisjonen

Karl Inge Klausen

Besøk ved kommunal avdeling/institusjon i 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
07.05.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Per Helge Genberg
Arkivkode
Arkivsaknr
18/286 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ønsker å besøke……. Besøket legges til….. (dato)
Saksutredning
Etter at ordningen med avdelingsbesøk ble etablert, har Snåsa kontrollutvalg gjennomført
disse besøkene:
20.01.2010: Teknisk enhet
26.01.2011: Snåsa sykeheim
12.03.2013: Snåsa skole
15.01.2014: Snåsa skole (oppfølgingsbesøk)
11.02.2016: Snåsaprodukter AS
13.09.2017: Snåsa sykeheim og heimetjenesten

