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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapporter for skatteregnskapene 2019 til 
orientering.  

2.  Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapporter 2019 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonene til orientering. 

3.  Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

4. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapporter for skatteregnskapet 2019 til 
orientering. 

5. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapporter 2019 til orientering. 

 
Vedlegg 
Årsrapport skatteoppkreveren Fosnes kommune 
Årsrapport skatteoppkreveren Namdalseid kommune 
Årsrapport skatteoppkreveren i Namsos kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Namsos kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Namdalseid kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fosnes kommune 
 
Saksopplysninger 
Den totale skatteinngangen for 2019 i  kommunene som nå utgjør Namsos kommune 
utgjorde kr. 1 470 855 807.-. Tilsvarende tall for 2018 var  kr 1 398 275 332.-. Kommunenes 
andel er hhv. kr 386 495 051.-  mot kr 360 184 186.- i 2018. Tallmaterialet er nærmere 
forklart i skatteoppkreverens årsrapporter. 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 08.04.2014. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen 
blir utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene: 

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

Basert på de kontroller som er gjennomført, finner Skatteetaten at internkontrollen, 
regnskapsføringen, avleggelsen av skatteregnskapet, innkrevingen og arbeidsgiverkontrollen 
”i det alt vesentlige” er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Vurdering 
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapportene. Kontrollutvalget 
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en 
tilfredsstillende måte. Stortinget har vedtatt at Staten skulle overta 
skatteoppkreverfunksjonen fra 01.06.20. Den er foreløpig utsatt pga. Covid-19 situasjonen, 
men skal gjennomføres før 31.12.20. Kontrollutvalget anbefales å ta rapportene til 
orientering, samt å innstille overfor  kommunestyret på det samme. 



 
 
 


