SNÅSA KOMMUNE

Kontrollutvalget

Møteinnkalling
DATO:
TID:
STED:

Onsdag 30. mars 2016
Kl. 10.00
Møterom på («gamle») Herredshuset

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i
noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Kontrollutvalgets møter er åpne.

Sakliste
006/16 Snåsaprodukter AS – Orientering fra ordfører og rådmann
Orientering fra revisjonen – rapporter etter intern kontroll på likvidområdet og
007/16 innkjøpsområdet
008/16 Skatteoppkreverfunksjonen 2015

Steinkjer, 18.03.2016

Dagunn Onsaker Moum
leder

Per Helge Genberg
kontrollsekretær
E-post: per.helge.genberg@komsek.no
Dir.tlf. 74 11 14 73
Mob. 41 68 99 12

SAK 006/16
SNÅSAPRODUKTER AS – ORIENTERING FRA ORDFØRER OG
RÅDMANN
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
30.03.2016

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
006/16

Arkiv
422-1736-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget besøkte 11.02.2016 Snåsaprodukter AS og hadde møter med daglig leder,
arbeidsledere og brukerrepresentant. Som en oppfølging av besøket ønsker utvalget følgende
orienteringer:
 Fra ordføreren som eierrepresentant om kommunens eierstrategi for Snåsaprodukter
AS og hvordan eieren holder seg informert om virksomheten i selskapet
 Fra rådmannen om kommunens kjøp av tjenester hos selskapet og avtaler knyttet til
dette
Ordfører og rådmann er bedt om å gi muntlige orienteringer i møtet.

SAK 007/16
ORIENTERING FRA REVISJONEN – RAPPORTER ETTER INTERN
KONTROLL PÅ LIKVIDOMRÅDET OG INNKJØPSOMRÅDET
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
30.03.2016

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
007/16

Arkiv
422-1736-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg
Rapportene Intern kontroll likvidområdet og Intern kontroll innkjøpsområdet, Snåsa
kommune, datert 05.02 og 22.01.2016
Saksopplysninger
KomRev Trøndelag IKS har gjennomført regnskapsrevisjonsprosjektene «Intern kontroll
likvidområdet og Intern kontroll innkjøpsområdet», og legger fram rapportene for Snåsa
kommune. Dokumentene skal ikke behandles av kontrollutvalget, men ettersom skriftlige
rapporter om denne typen internkontroll innenfor regnskapsrevisjon er nytt, får revisjonen
anledning til å gi en orientering i egen sak.

SAK 008/16
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2015
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
30.03.2016

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
008/16

Arkiv
422-1736-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snåsa kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2015 til
orientering.
2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snåsa kommune til orientering.

Vedlegg
1. Skatteoppkreverens årsrapport om Snåsa kommunes skatteregnskap for 2015
2. Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Snåsa
kommune
Saksopplysninger
Skatteoppkreverens årsrapport om Snåsa kommunes skatteregnskap for 2015
Den totale skatteinngangen for året 2015 utgjorde kr. 151.131.691. Tilsvarende tall for 2014
var kr. 144.907.184.
Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.
Skatteetatens kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snåsa kommune
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 01.02.2011.
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 – med
visse merknader - er forsvarlig og at regnskapsføringen, avleggelsen av skatteregnskapet og
innkrevingen ”i det alt vesentlige” er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontrollen har ikke vært gjennomført i tilstrekkelig omfang.

Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra
skatteetaten.

