
  

Skatteoppkreverfunksjonen i Verran og Steinkjer 2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i nye Steinkjer kommune 28.02.2020 09/20 
 
Saksbehandler Liv Tronstad 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/70 - 6 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i 
Verran og i Steinkjer til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering. 

3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

1) Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2019 i 
Verran kommune og i Steinkjer kommune til orientering. 

2) Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2019 vedrørende 
skatteoppkreveren for Verran kommune og for Steinkjer kommune til orientering. 

 
 
Vedlegg 
Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Verran kommune 
Skatteoppkreverens årsrapport 2019 Steinkjer kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran 
kommune 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Steinkjer 
kommune 
 
Saksopplysninger 
 
Skatteoppkreveren  
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for 
skatteoppkrevere" av 8. april 2014.  
 
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag i ivaretar skatteoppkreverfunksjonen i kommunene 
Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verran, og er et interkommunalt samarbeide. De selger også 
tjenester til Grong kommune.  
 
Verran kommune har vært vertskommune for Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag, og det har 
vært rådmannen i Verran som har hatt ansvaret for å påse at tjenesten er iht lov og forskrift, 
og at deltagerne i samarbeidet får de tjenesten de skal ha.  
 
Den enkelte deltagerkommunen har også et selvstendig ansvar for å påse at de tjenestene 
Skatteoppkreveren Inn-Trøndelag skal levere blir levert i samsvar med avtale og iht til lov og 
forskrift.  
 
Skatteoppkreverens årsrapport om Verran kommunes skatteregnskap for 2019  
Den totale skatteinngangen for året 2019 utgjorde kr. 242.973.249. Tilsvarende tall for 2018 
var kr. 211.506.920. Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.  
 
Skatteoppkreverens årsrapport om Steinkjer kommunes skatteregnskap for 2019  
Den totale skatteinngangen for året 2019 utgjorde kr. 2.924.997.535. Tilsvarende tall for 
2018 var kr. 2.649.624.879. Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens 



årsrapport.  
 
 
Skattekontorets kontrollrapport  
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. 
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.  
 
Skattekontoret gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år 
en kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget.  
 
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til 
regelverket på disse områdene:  

• Internkontroll  
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet  
• Innkreving- og oppfølgingsarbeidet  
• Arbeidsgiverkontroll 

 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Verran kommune viser 
Innkrevingsresultater er nådd med godt resultat bortsett fra et vesentlig avvik for restskatt 
personlig skatteytere. 
 
Det er gjennomført for få arbeidsgiverkontroller i 2019 (3,8 % mot 5 % som er målet) 
 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Steinkjer kommune viser  
Alle resultatkrav satt av Skatteetaten er nådd med unntak av restskatt personlige skatteytere 
2017 og forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018. 
 
Det er gjennomført for få arbeidsgiverkontroller i 2019 (3,8 % mot 5 % som er målet) 
 
 
Vurdering 
Dette er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport for skatteoppkrevingen i 
kommunen. Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til 
Skatteetaten fra 1. juni 2020.  
 
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.  
 
Ved behandlingen av skatteoppkreverfunksjonen for 2017 var det fra skatteetaten påpekt 
flere mangler. Kontrollutvalget og kommunestyret i både Verran og Steinkjer påpekte at 
Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke utførte tjenester i samsvar med avtale. Rådmannen 
tok da tatt tak i dette, og situasjonen ser nå ut til å være bedret.  
 
Frem til 1. juni 2020 er det fortsatt kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen.  
 
Kontrollutvalget kan ta rapportene til orientering, og oversende saken til kommunestyret. 
 
 
 
 


