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Forslag til vedtak 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport 2019 Meråker kommune til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget merker seg de forhold som er påpekt i skatteetatens 
kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Meråker 
kommune og tar den til for øvrig orientering. 

3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling: 

Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport   og Skatteetatens    
kontrollrapport  2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Meråker kommune 
til orientering 

 
Vedlegg 
Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Meråker kommune 2019 
Årsrapport og årsregnskap 2019 Meråker skatteoppkreverkontor 
 
Saksopplysninger 
Saksopplysninger 
Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2019 
Den totale skatteinngangen for året 2019 til fordeling mellom skattekreditorene 
utgjorde kr. 200 192.000.-. Kommunens andel av den samlede skatteinngang 
utgjorde kr. 57 334 000.-. For 2018 var tallene hhv. kr 200 541 000de fr.- og kr 
57 823 000.-. Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers 
redegjørelse.  
 
Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider 
hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til 
kontrollutvalget.  Kontrollrapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir 
utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene: 

· Internkontroll 
· Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 
· Skatte- og avgiftsinnkreving 
· Arbeidsgiverkontroll 

 
Skatt Midt-Norge finner flere forhold vedrørende skatteoppkreverfunksjonen og har 
utstedt pålegg som nevnt i kontrollrapportens pkt. 3 og 4. Det ble gitt frist for 
tilbakemelding innen 10.01.20. Skatteoppkrever skriver i sin rapport pkt. 1.3 at det er 
gitt tilbakemelding på alt dette og at kontrollrapporten tas til etterretning, samt vidre 
forbedring. 
 



Stortinget har vedtatt at skatteoppkreverfunksjonen i kommunene skulle overføres til 
staten fra 01.06.20; pga. Covid-19 pandemien vil overføringen skje innen 31.12.20. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget anbefales å merke de påpekte forhold i Skatteetatens kontrollrapport 
2019, samt å ta  skatteoppkreverens årsrapport for til orientering. Ut fra at 
skatteoppkreverfunksjonen skal overføres staten innen 2020 anbefales det overfor 
kommunestyret å innstille på å ta rapportene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 


