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Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
12/19  Kontrollutvalget      24.04.19 

 

Oppfølging -  
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
 
Saksdokumenter: 
- Skatteoppkreveren i Folldal kommune sin rapport til Skatteetaten 2018 
- Rapport fra skatteetaten av 15.02.19 
 
 

Saksframlegg: 
I møte i kontrollutvalget den 20.02.19 ble Skatteetatens kontrollrapport 2018 om 
skatteoppkreverfunksjon i Folldal kommune behandlet. 
Kontrollutvalget gjorde med bakgrunn i gitte pålegg følgende vedtak, sak 08/19: 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Folldal kommune 
påpeker mangler og har gitt pålegg.  Kontrollutvalget ber om at Skatteoppkreveren i 
neste møte til utvalget redegjør for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av 
pålegg. Kontrollutvalget ber om at innsendt rapport fra Skatteoppkreveren oversendes 
kontrollutvalget, jfr. vedtak sak 13/18 i møte 03.05.18. 
 
Skatteetaten har i sin rapport 2018 gitt følgende pålegg til skatteoppkreveren i Folldal 
kommune:  

 Skatteoppkreveren må iverksette nødvendige innfordringstiltak uten unødig 

opphold.  Skatteoppkreveren har gitt tilbakemelding om pålegget.  Forholdet ble 
også avdekket ved kontroll 2017 og omtalt i kontrollrapporten av 15. februar 
2018. 

 Skatteoppkreveren må registrere konkurser i SOFIE som er begjært av andre 
kreditorer og sende fordringsanmeldelse hvor det foreligger restanse.  
Skatteoppkreveren rapporterer at de vil innrette seg etter pålegger.  Forholdet ble 
også avdekket ved kontroll 2017 og omtalt i kontrollrapporten av 15. februar 
2018. 

 Skatteoppkreveren må gjennomgå restanselisten og forelda krav og listen for krav 
med nær forestående foreldelse.  Skatteoppkreveren har gitt tilbakemelding om 
pålegget. 

 
 
Saksvurdering: 
I kontrollutvalgets møte den 03.05.18 sak 13/18 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak 
med bakgrunn i Skatteetatens kontrollrapport for 2017: 
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Folldal kommune 
påpeker mangler.  Kontrollutvalget ber om at rådmann til neste møte i utvalget redegjør 
for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av pålegg og påpekte mangler fra 
Skatteetaten.  Kontrollutvalget ønsker tilsendt rapporten fra Skatteoppkrever til 
Skatteetaten for kommende år. 
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I følge kontrollrapporten fra Skatteetaten 2018 er flere av påpekte mangler fra 2017 og 
pålegg nå gjentatt i rapporten for 2018. 
Med bakgrunn i denne gjentakelsen ønsker kontrollutvalget å få nærmere redegjørelse 
om hva skatteoppkreveren i Folldal kommune gjennomfører av tiltak. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. Vedtak blir å utforme på bakgrunn av 
orientering som bli gitt fra skatteoppkreveren. 
 
Behandling: 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 


