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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

13/17  Kontrollutvalget      15.03.17 

 

 

Organisering av skatteoppkreverfunksjonen 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 16.11.16 (ikke vedlagt) 

- Kontrollrapport fra Skatteetaten 15.02.2016 (ikke vedlagt) 

- Møtebok kontrollutvalget den 16.03.16 sak 14/16 – (ikke vedlagt) 

- Rådmanns brev av 27.10.16 om kommunens dialog med skatteetaten (ikke vedlagt) 

- Møteprotokoll fra møte 25.01.17  sak 06/17  (ikke vedlagt) 

- Skatteetatens kontrollrapport 2016 – brev av 15.02.17 - vedlagt 

 

 

Saksframlegg: 

I kontrollutvalgets møte den 16.11.16 sak 35/16 behandlet utvalget rådmanns svarbrev 

av 27.10.16 redegjør rådmann om diskusjon med skatteetaten om fremtidig organisering 

av skatteinnkrevingen og at det ikke er aktuelt å inngå samarbeid med annen kommune 

på nåværende tidspunkt. 

 

Svarbrevet fra rådmann gir ikke svar på anmerkning fra Skatteetaten om at 

innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang og eventuelt hva som er gjort av 

tiltak for å bedre innkrevingsarbeidet. 

 

Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 16.11.16: 

Kontrollutvalget kan ikke se at rådmanns brev av 27.10.16 gir svar på anmerkning fra 

Skatteetaten om at innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang.  

Kontrollutvalget ber rådmannen gi er nærmere orientering om kommunens organisering 

av innkrevingsarbeidet og tiltak som er blitt iverksatt på bakgrunn av Skatteetatens 

anmerkning. 

 

Rådmann svarer i mail 09.01.17 på henvendelse om nærmere orientering: 

Den redegjørelsen ønsker jeg å ta når vi får kontrollrapporten for 2016. Den kommer normalt 

medio februar. Da kan jeg redegjøre for innkrevingsarbeidet og tiltak som er gjort i 2016. 

Kontrollrapporten behandles normalt i kommunestyret.  

 
I møte i kontrollutvalget den 25.01.17 sak 06/17 gjorde kontrollutvalget følgende vedtak 

Rådmannens orientering ble tatt til orientering. 

Kontrollrapport fra skatteetaten for 2016 vil foreligge i medio februar og vil bli rapportert 

til kontrollutvalget i møte i mars 2017. 

 

Skatteetatens kontrollrapport 2016 datert i brev 15.02.17 følger vedlagt.  Under pkt 5 i 

rapporten under avsnitt Skatte- og avgiftsinnkreving – avsnitt Nødvendige 

innfordringstiltak er det tatt inn følgende i rapporten: 

Det er ved stedlig kontroll 2016 avdekket at skatteoppkreveren ikke har iverksatt 

nødvendige innfordringstiltak.  Forholdene ble også avdekket ved stedlig kontroll i 2013 

og omtalt i kontrollrapporten av 15. februar 2015. 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 13/2017 

Det er imidlertid ikke avdekket vesentlige forhold ved det utførte innkrevingsarbeidet 

som ikke er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

Selve skatteinnkreving og arbeidsgiveravgift følges opp av Skatteetaten og ligger utenfor 

kontrollutvalgets tilsynsoppgave.  Kontrollutvalget har stilt spørsmål om kommunens 

organisering av skatteinnkrevingen med bakgrunn i Skatteetatens kontrollrapporter. 

Rådmannen har gitt svar tilbake at det vil bli gitt en nærmere redegjørelse for tiltak som 

er gjort når rapporten fra Skatteetaten for 2016 foreligger. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker at rådmann gir en nærmere redegjørelse for tiltak som er gjort 

med organiseringen av skatteinnkreverfunksjonen.  

 

Behandling: 

Rådmannen og skatteoppkreveren orienterte utvalget om organisering og tiltak som er 

gjort etter Skatteetatens kontrollrapport for 2016 samt svarte på spørsmål fra utvalget.  

Skatteoppkreverfunksjonen er under vurdering mht. fremtidig organisering sammen med 

kommunen. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tok orientering fra rådmann og skatteoppkreveren til orientering samt 

Skatteetatens kontrollrapport for 2016. 


