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1. Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget
2. KS og Legeforeningen - Vi må styrke legetjenesten
3. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
4. Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
5. Over 200 brudd på arkivloven
6. Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
7. Nye personvernregler - punktliste

Saknr
01/19

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 27.11.2018

Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin
lovpålagte oppgave.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for
en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik
risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for
kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres
nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den
løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt
at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden».
Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en
prinsippavgjørelse». Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla
rådmannen å møte. Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut
over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 1 er det fastsatt at kommunestyret velger et kontrollutvalg
for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på
sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle
tilsatte, herunder rådmannen, har plikt til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det
stiller.
Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å be
om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere. Ingen andre kan sette
grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.
I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de burde ta
opp. Blant sine andre oppgaver skal kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse «at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».
Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en tjeneste som
fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer tilstrekkelig godt på å
opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og pasienters rett til nødvendig
helsehjelp blir oppfylt.
Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir stilt, vil
hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er under politisk
vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et adekvat tilbud, men hun må
sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen hvis dette kan bli vanskelig. Hun har
med andre ord plikt til å møte for og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål.
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KS og Legeforeningen: Vi må styrke legetjenesten

KS og Legeforeningen: Vi må styrke
legetjenesten
KS og Legeforeningen mener at vi i fellesskap må gjøre det vi
kan for å styrke ledelse av legetjenesten i kommunen. Derfor
har vi i samarbeid utviklet tre anbefalinger for ledelse av
legetjenesten.
Publisert 05.12.2018

KS og Legeforeningen mener at gjennomføringen av disse anbefalingene vil
kunne bidra til bedre pasientopplevelser, bedre kvalitet og pasientsikkerhet for
befolkningen, og til å skape en god samhandlingskultur mellom virksomheter i
kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi har lagt vekt på å peke på gode
løsninger innenfor rammene av gjeldende avtale– og regelverk.
Vår første anbefaling er at kommunens helseledelse og legene sammen bør ha
en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten.
Vår andre anbefaling er at kommunens helseledelse og legene bør samarbeide
om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedringsog ledelsesverktøy.
Vår tredje anbefaling er at de økonomiske forholdene i samarbeidet mellom
kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og
systemarbeidet.
Anbefalingene ble presentert på fastlegekonferansen 5. desember.
- Lytt til de unge legene
- Fastlegene har en nøkkelrolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Fastlegeordningen har i stor grad vært en suksess. Samtidig har helse- og
omsorgstjenestene vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de årene
ordningen har fungert, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.
I dag er det mulig å løse mange oppgaver i kommunene som tidligere måtte
løses i spesialisthelsetjenesten. Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud,
tjenester innenfor rus og psykiatri og andre komplekse sykdomstilstander er
eksempler på dette. I takt med samfunnsutviklingen øker befolkningens
forventninger til helsetjenestene.
http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/kommunale-helsetjenester/ks-og-legeforeningen-vi-ma-styrke-legetjenesten/
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- Denne utviklingen har skjedd uten større endringer i rammeverket for
fastlegeordningen, og systemet har nå kommet i ubalanse. Det er derfor behov
for å se på fastlegeordningen med nye øyne, sier Gangsø.
Mange fastleger rapporterer om at de har for stort arbeidspress.
- Kommunene er bekymret for at dette kan føre til rekrutteringssvikt og at
erfarne fastleger vurderer å slutte. Skal kommunene klare å bli en attraktiv
arbeidsplass i konkurranse med sykehusene er det helt nødvendig at
kommunene lytter til hva de unge legene mener er viktig for at deres
arbeidshverdag skal være god og faglig spennende. Den beste måten å gi de
erfarne legene en nødvendig avlastning på, er å snu utviklingen slik at de unge
legene ønsker å jobbe som fastleger, sier Gangsø.

Tor Arne Gangsø
Områdedirektør Arbeidsliv




Send e-post
+4741562777

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/kommunale-helsetjenester/ks-og-legeforeningen-vi-ma-styrke-legetjenesten/
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Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Kommunal Rapport 03.12 2018

Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
Hvis en rådmann stiller opp på partimøter kan det bli oppfattet som forskjellsbehandling, tror
professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at
rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk
til nye og gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke
direkte invitert, men ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.
Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til
behandling i kommunestyret?
SVAR: Nei, dette synes jeg er svært problematisk på prinsipielt grunnlag.
Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og
partimøter. Selv om hun tilstreber å opptre helt nøytralt og bare gi informasjon om det
foreliggende budsjettforslaget, vil en slik medvirkning i et partiarrangement kunne bli
oppfattet som en uheldig forskjellsbehandling av partiene og en lite ryddig saksbehandling.
Det gir det aktuelle partiet en særskilt kanal til informasjon som ikke fremgår av
saksdokumentene, med mulighet for utveksling av synspunkter og kartlegging av alternative
strategier i det videre budsjettarbeid. I tillegg vil rådmannens medvirkning i et slikt
arrangement kunne bidra til å gi partiet en særlig fremtredende rolle overfor velgerne, med
tilsvarende økt mulighet for å få gjennomslag for sine synspunkter.

Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Kommunal Rapport 10.01.2019

Verran kommune gjorde ikke nok, mener tingretten.
En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
Verran kommune er dømt til å betale en tidligere skoleelev (31) 2.044.454 kroner for de
skadene han fikk som følge av mobbing i skoletiden. Kommunen må i tillegg dekke 31åringens sakskostnader.
Mannen har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og alvorlig depresjon. Sakkyndige
har konkludert med at skadene skyldes mobbing, og har fastsatt en varig medisinsk
invaliditet på 54 prosent.
Dommen i Inntrøndelag tingrett falt 19. desember, og er ennå ikke rettskraftig.
– Vi vurderer å anke, men har ennå ikke bestemt oss. Vi er av den oppfatning at vi fylte
aktivitetsplikten i den saken, sier rådmann Torunn Austheim i Verran kommune.
Trakk seg unna
31-åringen begynte på en skole i Verran kommune i 5. klasse. Skolen henviste ham raskt til
PPT. Etter tre år sendte skolen bekymringsmelding til barnevernet. Under to samtaler med
barnevernet fortalte gutten at han ble mobbet, ifølge dommen.
Etter 31-åringens egen forklaring ble han utsatt for fysisk mobbing i form av lugging og
dytting, samt verbal mobbing og trakassering. Verken kontaktlærer, sosiallærer eller rektor
oppfattet at gutten ble mobbet. De så at han hadde sosiale problemer, og noterte enkelte
tilfeller av erting.
Midtveis i skolegangen sluttet den ansatte i PPT som hadde ansvaret for gutten. De siste tre
årene av grunnskolen er det ikke dokumentert at skolen, PPT, barnevernet eller BUP gjorde
noen tiltak, står det i dommen.
Rett til godt skolemiljø
Retten har lagt vekt på at grunnskoleloven og opplæringsloven ga gutten rett til et godt
arbeidsmiljø. Lovverket påla de ansatte undersøkelses- og aktivitetsplikt.
Siden skolen var bekymret for gutten i mange år, var det etter rettens mening en betydelig
svakhet at skolen aldri spurte seg om guttens problemer kunne skyldes mobbing. Retten
viser til at skolen deltok i mobbeprogrammet Olweus, og at det ikke er uvanlig at elever som
blir mobbet, ikke forteller om mobbingen.
Retten er kritisk til at PPT bare fulgte opp gutten i vel et halvår. Særlig kritisk er retten til at
det de siste tre årene av skolegangen ikke er dokumentert at gutten fikk noen oppfølging av
skolen, PPT, barnevernet eller BUP.
«Retten anser skolens passivitet, særlig i de siste skoleårene, som en ansvarsfraskrivelse,
hvor det ble opp til saksøker alene å ta ansvar for at han hadde et godt skolemiljø», heter det
i dommen. Den konkluderer med at skolen ikke oppfylte de kravene 31-åringen kunne stille til
skolen mens han var elev.

Verran-rådmannen sier at de synes saken er krevende.
– Vi har en annen bevissthet, kompetanse og refleksjon rundt mobbing i dag, enn vi hadde
for 20 år siden. Jeg undres over hvorvidt retten vurderer saken i lys av den kompetansen
man hadde da, sier Austheim.

Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående
Kommunal Rapport 08.01.2019

Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over
kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter.
I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det
avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli
høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt
nederst i saken).
– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for
dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket.
Offentlige arkiv
Offentlige organer er pålagt å følge en rekke lover og forskrifter som stiller krav til
dokumentasjon, og som legger føringer for arkivarbeidet.
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer, både i stat
og kommune. Tilsyn fra Arkivverket er kontroll med offentlige organers etterlevelse av
arkivloven med forskrifter.
Det er Arkivloven som er rammeverket for Riksarkivarens myndighet, og som setter grenser
for Arkivverkets tilsynsvirksomhet.
I 2016 ble det vedtatt at arkivloven skulle revideres fordi den er laget før digitalisering og bruk
av data, noe som gjør at den har flere mangler. Et utvalg skal avgi sin utredning innen 1.
mars i år. Hva utvalget kommer fram til er for tidlig å si.

Han poengterer at tilsynene har hatt som hensikt å avdekke de mest alvorlige avvikene.
– Vi kunne nok ha avdekket enda flere avvik dersom vi hadde gravd oss dypere ned, sier
Reithaug.
Bekymringsfullt
Arkivverket skal, gjennom tilsyn, sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i
offentlig sektor. Selv om fagdirektøren synes tallene er nedslående, er han ikke overrasket
over funnene.
De siste årene har Arkivverkets arkivtilsyn avdekket flere mangler og feil. I 2017 ble det
gjennomført 31 tilsyn og avdekket over 200 brudd på arkivloven.
– Dessverre ser vi at det er manglende bevissthet rundt arkivhold og
dokumentasjonsforvaltning. Mange av bruddene berører enkeltpersoner. Det burde flere enn
oss finne både bekymringsfullt og opprørende, sier Reithaug.
Han legger til at det er kommunenes øverste administrerende leder som sitter på det
overordnede ansvaret for å påse at arkivloven etterleves.
– Arkivene er viktige både for å kunne dokumentere dine og mine plikter og rettigheter, men
ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for
innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Dokumentene viser på hvilket grunnlag
politikere og saksbehandlere bygger sine vedtak. Skal vi vite hva som har foregått, må denne
informasjonen tas vare på, sier Reithaug.

Ifølge fagdirektøren kan det være snakk om kasserte barnevernsmapper eller dokumenter
knyttet til slike saker, men også andre viktige papirer og dokumenter som griper inn i
innbyggernes liv.
Kommunesammenslåing
Reithaug er særlig bekymret for de elektroniske arkivene. En undersøkelse gjort tidligere i
år, viser at over halvpartene av kommunene aldri har overført data fra kommunens
datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk.
– Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før
eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i
kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring, påpeker
Reithaug.
•
•
•

De vanligste avvikene som Arivverket avdekker ved tilsyn er:
Arkivplanen har mangler og er ikke oppdatert.
Det er ikke deponert arkivversjon av avsluttede perioder fra journal- og arkivsystemer.
Lokaler for oppbevaring av bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver tilfredsstiller
ikke arkivforskriftens krav.
I januar neste år skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte
arkivsystem. Fagdirektøren oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig
informasjon ikke går tapt.
Politianmeldelse
Per i dag får brudd på arkivloven få konsekvenser for kommunene.
– Vi kan selvsagt gi pålegg. I ekstreme tilfeller kan vi, i likhet med andre, gå til
politianmeldelse. Dette har vi imidlertid aldri gjort. Vi kan også frata kommunene
arkivmateriale, men dette har vi heller aldri gjort, sier Reithaug.
Han legger til at hensikten med arkivtilsyn ikke er å finne feil og deretter straffe kommunene,
men øke bevisstheten.
– Det ligger store verdier i kommunenes arkiver og dokumenter. Dette er informasjon som
mange andre aktører andre slåss om å få. En god arkiv- og dokumentforvaltning vil øke
effektiviseringen i kommunen. Det er derfor en straff i seg selv ikke å ha ting på stell, mener
Reithaug.

Resultater fra Arkivverkets tilsyn i 2018:
Kommune
Antall pålegg
Hitra
8
Meldal
7
Namsos
3
Snillfjord
2
Steinkjer
7

Arkivverket har planlagt tilsyn i 2019 i Malvik og Namsskogan kommuner.

Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Kommunal Rapport 15.01.2019

Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt. Det ikke kan gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å
foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.
SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller
funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller
ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte
oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det
organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet.
Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger
representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at
kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?»
SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale
selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke
representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at
kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret
eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre.
Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet,
eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som
politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir
sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av
regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i
overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier.
Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er
ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er
det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget
bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg». Hvis
det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i
kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike
spesielle kriterier. Men uansett valgmåte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i
kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet
i et IKS.

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

Orientering fra rådmannen 21.mars 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/170 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
Saksutredning
Kontrollutvalget har bedt rådmannen orientere om:
· kommunens innføringen av de "nye" personvernreglene fra 2018.
· Hvordan håndterer kommunen henvendelser, klage på enkeltvedtak og politiske
vedtak.
· Status investeringsbudsjett 2019 jf. avisoppslag.
· Kontrollutvalget fikk kopi av brev sendt fra leder av sykehjemmet og leder for
hjemmesykepleien for en tid tilbake. Kontrollutvalget ønsker en orientering i
kontrollutvalgsmøte om hvordan rådmannen har fulgt opp saken?
Annet:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering

Orientering / Henvendelser til Namsskogan kontrollutvalg
21.03.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/413 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Henvendelsen fra Sosialistisk venstreparti (SV) er oversendt i sin helhet til revisjonen
og vil bli en del av vurderingen av igangsatt undersøkelse: Gjennomføres drøftingsplikten
og er ansettelser og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne
bestemmelser.
2. Henvendelsen fra Birgit SL. Strømsnes:
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyre ber rådmannen gå igjennom rutiner for hvordan, og til hvilke
tidsramme henvendelsene skal besvares jf. forvaltningsloven § 11

Vedlegg
Sak til kontrollutvalget
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Takk for henvendelsen
Lansering av barnebok av Birgit Strømsnes
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått to henvendelser.
1. Den ene henvendelsen er fra styret i sosialistisk venstreparti (SV) v/ Ingunn S.
Nordlund, Liv Trones og Geir Stalvik. De ønsker kontroll av ansettelsen som
kommunalsjef helse og omsorg. Kommunestyret har delegert ansettelsesmyndighet
til rådmannen. Likevel mener SV det er grunn til å se om delegert myndighet er i
varetatt på en tilfredsstillende måte.
Kontrollutvalgsleder og sekretær har i samråd med revisjon vurdert at SV sin henvendelse
går inn under undersøkelsen som revisjon Midt Norge SA har påbegynt og henvendelsen er
oversendt til revisjonen.
Kontrollutvalget har i sitt møte den 16.oktober 2018. gjort følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Norge SA prioritere å gjennomføre en undersøkelse raskes
mulig i Namsskogan kommune der man vurderer:
1. Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelser og oppsigelser i trå med
arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
2. Avgrensninger på bestilling er fra 1.januar 2018 og frem til i dag.

2. Den andre henvendelsen er fra Birgit SL. Strømsnes der vedkommende har henvendt
seg skriftlig til Namsskogan kommune v/ administrasjonen den 11.03.2018 og får svar
etter purring den 13.11.2018. Henvendelsen gjelder egen barnebokutgivelse og om hun
overtrådte noen regler ang.utgivelse da hun selv var ansatte i kommunen på det
tidspunktet.
I kommentar utgaven til forvaltningsloven står det:
"Dersom forvaltningsorganet ser at det vil ta uforbeholdsmessig lang tid før en henvendelse kan
besvares, skal det snarest mulig gi et foreløpig svar jf.§11 annet ledd første punktum.
Bestemmelsen gjelder behandling av alle slags henvendelser til forvaltningen. Dette omfatter ikke
bare søknader og andre formelle anmodninger, men også andre typer henvendelser som ikke gir
grunnlag for å fatte vedtak. Henvendelsen trenger heller ikke resultere i en egen sak eller være
relatert behandlingen av en pågående sak. Henvendelsen fra private om for eksempel en
uttalelse eller om bestemte opplysninger fra forvaltningen omfattes derfor av bestemmelsen,
uavhengig av om opplysningene eller lignende har betydning for en konkret forvaltningssak eller
ikke.
Hva som er uforholdsmessig lang tid må vurderes konkret ut fra hvilken sakstype det er tale om,
hva som er gjennomsnittelig saksbehandlings tid for tilsvarende saker og hvilken forvaltninger til
saksbehandlingstid for tilsvarende saker og hvilken forventninger til saksbehandlingstiden
partene har. Justisdepartementet har i rundskriv G-95/37 indikert at det bør gis foreløpig svar
dersom forvaltningsorganet ikke kan besvare kurante henvendelser innen 14 dager."
"Hvem skal sende foreløpig svar?
Det er det forvaltningsorganet som mottar henvendelsen som i utgangspunktet skal gi et foreløpig
svar. Se fortsettelsen av forvaltningsloven § 11."
Sekretæriatet har valgt å sladde opplysninger i saken jf. off.l §13. forvaltningsloven §13 ( noens
personlige forhold)

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Når det gjelder første henvendelsen er saken sendt revisjonen. Der spørsmålet som stilles
fra SV, kan besvares i undersøkelsen som revisjonen er i gang med jf. vedtak fattet av
kontrollutvalget den 16.oktober 2018.
Når det gjelder andre henvendelsen er sekretariates anbefaling at kontrollutvalget ber
kommunestyre rådmannen se nærmere på sine rutiner for hvordan henvendelser, og til hvilke
tidsramme henvendelsene skal besvares jf. forvaltningsloven § 11

Fra: Geir Staldvik <Geir.Staldvik@namsskogan.kommune.no
<mailto:Geir.Staldvik@namsskogan.kommune.no>>
Sendt: 8. januar 2019 10:21
Til: Post <post@konsek.no <mailto:post@konsek.no>>; Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
<Elisabeth.Vollmo.Bjorhusdal@grong.kommune.no
<mailto:Elisabeth.Vollmo.Bjorhusdal@grong.kommune.no>>; Kåre Vik <kaavik@online.no
<mailto:kaavik@online.no>>
Emne: Sak til kontrollutvalget
Hei!
Namsskogan SV sender over vedlagte sak til kontrollutvalget for gjennomgang.
Med hilsen
Geir Staldvik

Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Namsskogan 07.01.19

ØNSKE OM KONTROLL- ANSETTELSE SOM KOMMUNALSJEF HELSE OG
OMSORG
Namsskogan SV har registrert at det er ansatt ny kommunalsjef innen helse og omsorg. Samtidig har
vi også registrert at det stilles flere spørsmål ved ansettelsesprosessen, og kompetansen i.f.t kravene
i utlysningstekst.
Ny kommunalsjef arbeidet tidligere som enhetsleder for flyktningetjenesten og voksenopplæringen. I
mai 2018 ble det utlyst en ny stilling innenfor dette området på bakgrunn av økt arbeidsmengde.
Tidlig i juni 2018 ble stilling, som kommunalsjef helse og omsorg lyst ut, med klare kvalifikasjonskrav.
Så vidt vi vet var det 2-3 søkere, deriblant enhetsleder for pleie og omsorg.
I slutten av juni 2018 fikk søkerne tilsendt brev fra kommunen, der det sto at stillingen var satt
vakant inntil videre. Søkerne ble bedt om å gi tilbakemelding hvis de opprettholdt søknaden.
Ifølge Rådmannen ( jfr. KST møte den 11.12) skal enhetsleder (Flyktningetjenesten) i august 2018 ha
bedt om å bli oppsagt på grunn av lite arbeidsmengde i enheten. Rådmannen sa i samme møte at
hun da «fant en annen løsning» for å unngå «å miste» kompetanse. Vi antar da at det er
arbeidsmiljølovens §14 angående fortrinnsrett til ny stilling, som er brukt i denne ansettelsen.
I ettertid er det imidlertid stilt spørsmål om den ansatte fyller kvalifikasjonskravene for å bli
omplassert til en kommunalsjefstilling innenfor området Helse og omsorg. Vi er også gjort kjent med
at fagforbundet v/ tillitsvalgt har etterspurt dokumentasjon på kompetanse, uten at det er lagt fram.
Kommunestyret har delegert ansettelsesmyndighet til Rådmannen. I denne saken mener SV det er
grunn til å se på om delegert myndighet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Det anmodes derfor om at kontrollutvalget ber om innsyn i saken, og gjennomfører en kontroll.

Mvh

Styret i Namsskogan SV
v/Ingunn S. Nordlund, Liv Trones, Geir Staldvik

Namsskogan SV v/ Geir Staldvik

Vår saksbehandler: Jorunn Sund, tlf. 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/413-11
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 08.01.2019

Takk for henvendelsen
Bekrefter å ha mottatt brev/ mail fra Namsskogan SV v/ Geir Stalvik.
Kontrollutvalget har i sitt møte den 16.oktober 2018. gjort følgende vedtak:
Sak 16/18 Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale.

Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Norge SA prioritere å gjennomføre en
undersøkelse raskes mulig i Namsskogan kommune der man vurderer:
1. Gjennomføres drøftingsplikten og er ansettelser og oppsigelser i trå
med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
2. Avgrensninger på bestilling er fra 1.januar 2018 og frem til i dag.

Kontrollutvalgsleder og sekretær har i samråd med revisjon vurdert at deres henvendelse går
inn under undersøkelsen som revisjon Midt Norge SA skal gjennomføre og henvendelsen er
oversendt til revisjonen.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Jorunn Sund
førstekonsulent
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/171 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Det fremlagte forslag til "kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret” vedtas.
1. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
2.
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering
Vedlegg
Årsrapport 2018 Namsskogan.docx
Saksutredning

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 og til kommunens egen mail adresse.
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.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets
årsrapport for 2018.

Kontrollutvalgets årsrapport
2018
Namsskogan kommune
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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.
Fra og med valgperioden 2007-2011 ble det lovfestet at minst ett av utvalgets medlemmer
skal velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 1).

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 ( permisjon)

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).
I perioden er Linn Katrine Trones gitt permisjon og Randi Karoliussen flyttet.
kommuneloven §16,3
§16,3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er
valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt
medlem fra det underrepresenterte kjønn.
Det er fult mulig å velge 1.vara inn som fast medlem, hvis vedkommende suppleres fra
samme gruppe.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS.
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av
Revisjon Midt-Norge SA.
2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 4 møter, derav et besøk hos kommuneadministrasjonen.
Det er behandlet 17 saker. Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene lukkes under behandling
av saker underlagt lovpålagt taushetsplikt.
Kommunens revisor kan delta med møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Rådmannen møter etter nærmere
innkalling. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.
_________________________________________________________________________________________________________________
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2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER
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. formskriftens § 7.
I møte 09.05.18 ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om kommunens
årsrapport og årsregnskap for 2017, sak 009/18
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.
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.
Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden.
Det er en pågående undersøkelse som utføres av revisjonen. Gjennomføres drøftingsplikten
og er ansettelser og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne
bestemmelser. Forventes levert til kontrollutvalgsmøte i mai.
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 2018.

2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og
formannskap har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger i året.
Nå vil orienteringen vanligvis tas som et ledd i revisors ordinære statusrapportering.
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker av
vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer.
Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av orienteringen fra revisor.
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.
Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om
revisjon § 15. Dette ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 16.10.18, sak 012/18.
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2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon har møtt i
kontrollutvalget i 2018, de gangene kontrollutvalget har bedt om en orientering eller ved
innkalling.
2.8 BEFARING/BESØK
Kontrollutvalget har i 2018 besøkt kommuneadministrasjonen.
2.9 KURS OG KONFERANSER
3 av kontrollutvalgets medlemmer har møtt på intern samling på Stjørdal i 2018.
2.10 ANNET
Kontrollutvalget har fått henvendelser / varsling stilet til seg i 2018. Kontrollutvalget har
vudert henvendelsene / varsel til å falle innenfor sitt arbeidsområde. Slike saker er ofte
svært krevende. Henvendelsene / varsling har resultert i bestilling av en "undersøkelse"
gjennomført av Revisjon Midt Norge SA sak 16 /18 : Gjennomføres drøftingsplikten og er
ansettelser og oppsigelser i trå med arbeidsmiljøloven og kommunens egne bestemmelser.
I tillegg er det lagt frem to henvendelser til kontrollutvalget i dag den 21.03.2019. Disse
sakene er levert sekretæriatet, etter siste møte i 2018.

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.
Høylandet den 21. mars 2019

Leder

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal

Nestleder

Kåre Vik

Vara Medlem

Svein Sørum

Vara Medlem

Lennart Nordlund
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4 VEDLEGG
Dato
15.03.2018

30.05.2018

15.03.2018
16.03.2018

01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
16/18
17/18
18/18

Referat saker 02/18
Presentasjon og informasjon av ny rådmann 03/18
Kontrollrapport vedreørende skatteoppkreverfunksjonen 2017
Kontrollutvalgets Årsrapport 2017
Eventuelt
Referatsaker
Orientering fra revisor
Orientering fra rådmannen
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap
Besøk
Referatsaker
Orientering fra rådmannen
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for
2019
Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018
Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg
Orientering fra ordfører den 16.10.2018
Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale.
Eventuelt 16.10.2017
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Årsplan - møteplan 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/445 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2019.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Vedlegg
Årsplan Namsskogan kontrollutvalg 2019
Saksutredning
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2019 følger vedlagt. Årsplanen for 2019
samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå.
Planen er ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 4
møter i 2019, samme antall som i planen for inneværende år.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i
løpet av året, jfr. tabellen bakerst i planen. Kontrollutvalget må uansett ha rom til å
omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. Av
viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er Plan for forvaltningsrevisjon og Plan
for selskapskontroll.
Årsplanen vedtas av kontrollutvalget selv og sendes kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utkastet til årsplanen legges frem for utvalget til behandling og anbefales vedtatt med de
endringer som kontrollutvalget selv finner å gjøre.

Årsplan 2019
For kontrollutvalget i
Namskogan kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 1 Ifølge kommuneloven skal
kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon

Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse om
kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres,
basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til kommunestyret. Videre
skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er gitt i rapporter fra
forvaltningsrevisjoner.

Selskapskontroll

Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen
vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
kommunestyret.

Undersøkelser

Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret bestille undersøkelser
av kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag

Kontrollutvalget sender hvert år rapport til kommunestyret. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, og sender dette til kommunestyret med en anbefaling om
vedtak.

Andre oppgaver

Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer. 2

Kontakten med kommunestyret

Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både
gjennom sakene utvalget oversender og ved ev. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk

For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at
kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

1

kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

2

Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henvendelser fra publikum

Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til kontrollutvalget blir vurdert. Hvis saken er innenfor
utvalgets virkeområde tas den til behandling i utvalget.

Oppfølging av saker

For å kunne følge opp tidligere saker, vil utvalget en gang i året få lagt fram en slik status.

Utvalgets faglige oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres
både lokalt og nasjonalt.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

21.mars

9. mai

Orientering fra rådmannen

X

X

Årsmelding for kontrollutvalget

X

Årsregnskap og årsberetning

X

Forvaltningsrevisjon/ undersøkelse
/ selskapskontroll

x

12.september 21.november
X

X

Bestilling
Forvaltningsrevisjon/ undersøkelse
/ selskapskontroll
Revisjonsberetning

X

Revisjonsstrategi

X

Tilbakemelding etter årsrevisjon

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk
Annet

x

x

x

x

Skatteoppkreverfunksjonen 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
21.03.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/174 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
3. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2018 i kommunen til
orientering.
4. Kommunestyret
tar
Skatteetatens
kontrollrapport
2018
vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.

Vedlegg
Årsrapport 2018 Namsskogan
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkrevern for Namsskogan

Saksopplysninger
Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2018
Den totale skatteinngangen for året 2018 til fordeling mellom skattekreditorene
utgjorde kr.75 379 736.- Kommunens andel av den samlede skatteinngang er på kr.
29 001 696.- som er en økning fra 2017 på kr. 1 064 351.Totale skatteinngang for 2018 har minket med 13.125.549.- sammenlignet med år
2017. Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers
redegjørelse.
Skatteoppkreveren selv kommenterer marginavsetning som noe høy (4%) og at det
har vært utfordring innen innfordring av krav pga av mangel på ressurser i 2018.
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
16.mai 2018. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd
tilfredsstillende i forhold til regelverket.
Basert på de kontroller skattekontoret har gjennomført, har de ikke avdekket
vesentlige svakheter og alt vesentlig og utførelse er i samsvar med gjeldende regler
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret ifølge kontrollrapport i brev
fra skatteetaten.
Skattekontoret har for 2018 utført kontroller av skatteoppkreveren for områdene

skatteregnskap og innkreving.
Skatteetaten opplyser at det ikke er gjennomført stedelig kontroller i 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Skatteetatens kontrollrapport 2018 og Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 tas til
orientering.

1

Årsrapport for 2018
Skatteoppkreveren i
Namsskogan kommune
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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse
Organisering
Ressurser

For 2018 er det 0,4 årsverk ved økonomikontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.
Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk

Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll
Administrative oppgaver
SUM

0,2
0,1
0,1

%-andel
fordelt

0,4

%
%
%
%
100 %

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Kontoret har en ressurs på til sammen 40 % stilling som utfører alle oppgavene både skatteregnskap,
innfordring og kontroll. Når det gjelder arbeidsgiverkontroll har vi liten kompetanse på dette, da vi alltid
har kjøpt tjenester fra andre for å få utført de kontrollene som er påkrevd. I 2018 har det vært
Skatteoppkreveren i Midtre-Namdal som har foretatt dette for oss. Arbeidsgiverkontrollen som blir
foretatt hos oss begrenser seg til kontroll og avstemming av lønns- og trekkoppgaver mot innsendte
terminoppgaver over skattetrekk og arbeidsgiveravgift og innbetaling.

1.2 Internkontroll
Kontoret har utarbeidet rutinebeskrivelser på følgende: Periodeavslutning, bankavstemming, utbetaling,
betalingsavtale, utleggsforretning og manuelle bilag. Rutinen for manuelle bilag er ganske omfattende
og beskriver framgangsmåte og behandling av oppgaver som: oppgjørsliste utleggstrekk, A-ordningen,
forhåndsligning, fastsetting, avskriving, ettergivelse og motregning m.v. Det er gjennomført en
gjennomgang av rutinene i 2017 for eventuelt å tilpasse/endre rutinene som allerede er laget eller laget
nye rutiner for områdene dette mangler for.

1.3 Skatteutvalg
Det er ikke behandlet saker i skatteutvalget dette år.

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har ikke hatt stedig kontroll i 2018.

Årsrapport år/dato: 2018.30/01.
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2.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2018 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2018.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår

Total skatteinngang for 2018 har minket med kr 13.125.549,- sammenlignet med år 2017.
1

Sum
2

Sum
3

Sum
Sum totalt

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Arbeidsgiveravgift
Naturressursskatt
Personlige skatteytere
Selskapsskatt/ upersonlige skatteytere
Tvangsmulkt
Renter
Innfordring
Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom komm.

2018
8 549 146
-151 553
-34 191
-8 363401
-1
0
-8 295 552
-10 897 588
-64 429 433
8 280 713
-46 586
12 047
-3 337
-75 379 736
8 295553

2017
8 398 494
-378 077
11
-8 020 426
0
0
-8 106 702
0
-63 119 612
-17 255 305
-10 277
-4 175
2 378
-88 492 287
8 106 702

20 518 915
5 899 432
29 001 696
22 561 729
-1
-10 897 588
75 379 736

19 812 796
5 696 108
27 937 344
26 939 337
-2
88 492 285

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret

Kommunens skatteinngang for 2018 - kr 29 001 695,-, som er en økning på kr 1 064 351,sammenlignet med forrige år.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

Årsrapport år/dato: 2018.30/01.
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Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2017 og 2018.

Innestående margin
For mye avsatt margin
For lite avsatt margin
Prosentsats

per 31.10.2018
(inntektsåret 2017)
2 326 960
2 326 956

per 31.12.2018
(inntektsåret 2018)
8 363 401

14

14

Kommentarer til marginavsetningen
Marginavsetninger for 2017 viser et overskudd på kr 2.326 956,-. Fra inntektsåret 2011 ble margin%
besluttet hevet med 4 %. Vi har nå ligget med et betydelig overskudd siden margin% ble hevet. Det
kan tyde på at justeringen ble en anelse for høy og det bør legges frem sak til kommunestyret for å
redusere marginen.

3.

Innfordring av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.
Her har vi hatt en utfordring i 2018, har hatt mangel på ressurser på kontoret.

3.1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav

Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2017 og 2018, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.
Restanse
31.12.2018

Herav
berostilt
restanse
31.12.2018

Restanse
31.12.2017

2 467 471

0

2 323 572

0

+143 899

5 140

0

3 176

0

+1 964

844 560

0

839 142

0

+5 418

521 351

0

519 487

0

+1 864

14 992

0

8 586

0

+6 406

37 032

0

40 557

0

-3 525

221 375

0

1 569

0

+219 806

702 653
120 368

0
0

851 893
59 162

0
0

-149 240
+61 206

Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsgiveravgift
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk
Gebyr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt
Restskatt
inkl.avanserent mm.
Restskatt person
Tvangsmulkt

Årsrapport år/dato: 2018.30/01.

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon
(-)
Økning (+)

Reduksjo
n (-)
Økning
(+)
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Diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

0
2 467 471

0

2 323 572

0

+143 899

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Den totale restansemassen er økt med kr 143 899,- sammenlignet med forrige år.
Når det gjelder upersonlige skatteytere betaler disse sin skatt frivillig uten videre tiltak.
På personlige skatteytere har restansen minket med kr 149 240,-, sammenlignet med forrige år.
Det har i 2018 ikke blitt utgiftsført/avskrevet skatter på personlige skatteytere.
De fleste personlige skatteytere betaler sin skatt frivillig uten videre tiltak. Vi har pr. 31/12.2018 19
personlige skatteytere med restanse, 4 av disse har store restanser og kan betegnes som "vanskelige
skatteytere". På 8 av disse har vi løpende trekk. Mesteparten av restansene på personlige skatteytere
tilhører eldre år.
Det er ikke foretatt ettergivelser av skatt i 2018.

Restanser eldre år
Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.
Inntektsår
Sum restanse (debet)
Herav skatteart
”Restskatt – person”
2015
201 203
166 742
2014
145 965
140 607
2013
55 743
55 743
2012 – 19XX
1 047 316
----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2018: 1
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2018: 58 727.-

Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” dato t.o.m. 31.12.2018.

3.2 Innfordringens effektivitet
Vurdering av resultatet pr. 31.12.2018

Resultatrapportering pr. 31/12.2018 hvor det måles på inntektsårene 2016 og 2017 viser at vi ikke
oppfyller alle krav som er satt. På restskatt personlige skattytere - 2016 ligger vi over kravet med 2,3
%. På utskrevet forskuddsskatt personlige 2017 ligger vi 2,4% under kravet, på grunn av bemannings
utfordring. Arbeidsgiveravgift 2017 - 0,2 % over kravet. Når det gjelder forskuddstrekk 2017 ligger vi
over kravet med 0,1%. Restskatt upersonlige skattytere 2016 ligger vi over kravet 0,6%. Utskrevet
forskuddsskatt for upersonlig skatteyter 2017 ligger vi over kravet med 0,1%
Dette må sies å være positiv resultat selv om vi ikke har oppnådd kravet på utskrevet forskuddsskatt
personlige skattytere.

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

Det er i 2018 foretatt 6 utleggsforretninger. Det er sendt 18 utleggstrekk. Det er utført 34 motregninger i
mva og produksjonstilskudd. Det er ikke sendt bistandsanmodninger til andre kommuner. Vi har
foretatt 0 tvangssalg og ingen konkursbegjæringer.

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Bruke vår særnamskompetanse ved utleggsforretninger i større grad og få satt i verk innfordring uten
unødig opphold.
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Begjære tvangssalg der hvor det åpenbart vil gi oss god dekning av kravet.
Sende personell på mer kurs og sette av litt mer tid til oppgaven.

Omtale av spesielle forhold
Ingen

3.3 Særnamskompetanse
Kontoret har egen særnamskompetanse og har benyttet oss av denne 6 ganger dette året.

4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
For 2017-2018 er det inngått avtale med Skatteoppkreveren i Midtre-Namdal for utførelse av
arbeidsgiverkontrollen.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2018 var 4. Dette utgjør 6 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 4. Dette utgjør 6 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 6.

4.3 Resultater fra kontrollene
Fra Skatteoppkreveren i Midtre-Namdal har vi fått oppgitt følgende resultat:
Kontrolltype
Antall kontroller Kontroller med
Endringsforslag:
avdekket beløp
Inntekstgrunnlag
Arbeidsgiveravgift
Avdekkingskontroll
2
1
0
Formalkontroller
2
0
0

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Vi er svært fornøyd med kontrollaktiviteten. Det var planlagt 4 kontroller og det er gjennomført 4
kontroller. Målkravet er 5 % og vi ligger 1 % over dette.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Det har ikke vært samarbeid med andre kontrollaktører i 2018.

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det har ikke blitt satt i verk organisert informasjonstiltak i 2018. Informasjon har foregått tilfeldig ved
kontakt med arbeidsgivere/regnskapsførere pr. telefon, epost eller personlig oppmøte.
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Sted/dato:

Namsskogan, 4/2-2019

_______________________________
Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg:

Saksbehandler/ sekretær

Årsregnskapet for 2018
Vedlegg til årsregnskapet

Årsrapport år/dato: 2018.30/01.

Skatteoppkreveren i Namsskogan

Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
Karl Inge Klausen

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
97492001

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5290264

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Namsskogan kommune
7890 Namsskogan

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren 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 16. mai 2018.
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 2018
Antall årsverk 2017
0,4
0,4

Antall årsverk 2016
0,4

Skatteoppkreveren har i årsrapporten påpekt at de i 2018 har hatt mangel på ressurser på kontoret.
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3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt årsregnskapet etter fastsatt frist.
Årsregnskapet for Namsskogan kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 75 379 736 og utestående
restanser2 på kr 2 467 471.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Namsskogan kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

95,00 %

97,29 %

94,17 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,20 %

96,83 %

98,36 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

100,00 %

100,00 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

100,00 %

100,00 %

99,86 %

De fleste resultatkrav er nådd. Kun resultatet for forskuddsskatt personlige skattytere ligger noe under
fastsatt krav. I skatteoppkreverens årsrapport er dette forklart med utfordringene som kontoret hadde med
bemanningen i 2018.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Namsskogan kjøper arbeidsgiverkontroller fra skatteoppkreveren i Midtre Namdal.
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
67

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
3

Resultatkravet for 2018 er nådd.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Antall utførte
kontroller i 2018
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Utført kontroll
2018 (i %)

6,0 %

Utført kontroll
2017 (i %)

9,0 %

Utført kontroll
2018 region (i %)

4,2 %

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 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 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
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.

Med hilsen
Ida Moen
Skatteetaten

Karl Inge Klausen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet
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Side 3 / 3

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

