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Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra skatteetaten av 15.02.18 

 

 

Saksframlegg: 

I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av 

skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli 2004. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon 

av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av 

kommunerevisjonen. 

Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, 

men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir 

utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell 

behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at 

kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. 

 
 

Utført kontroll: 

Skatteetaten har kontrollert at Skatteoppkreverfunksjonen i Tynset utføres 

tilfredsstillende i henhold til gjeldene regelverk Følgende områder er kontrollert: 

 Intern kontroll 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

 Arbeidsgiverkontroll 

 

Resultat av utført kontroll: 

Skatteetaten bemerker at arbeidsgiverkontroll ikke har gjennomført tilstrekkelig antall 

arbeidsgiverkontroller. Minstekrav antall kontroller er 13 (5%), utført 8 (3,0%) av samlet 

antall arbeidsgivere i kommunen, 265 totalt. 

 

Når det gjelder skatte- og avgiftsinnkreving har skattekontoret på grunnlag av kontroller 

gitt følgende pålegg: 

  Internkontroll: 

 Mangelfull og manglende oppdatering av rutinebeskrivelser.  Skatteoppkreveren 

har innrettet seg etter pålegget og nye rutinebeskrivelser er utarbeidet 

   Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap: 

 Mangelfull avstemning/avvikskontroll av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 

 Mangler med dokumentasjon ved endring av bankkonto 

 Mangler ved dokumentasjon og oppbevaring av manuelle bilag til 

skatteregnskapet  

Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Tynset kommune Sak nr. 13/2018 

  Skatte- og avgiftsinnkreving: 

 Skatteoppkreveren må i noen tilfeller sørge for at nødvendig innfordringstiltak 

og at det ikke blir unødig opphold. 

 

        Utover gitte pålegg anser skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og  

        oppfølging av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 for Tynset kommune 

påpeker mangler.  Kontrollutvalget forventer at gitte pålegg blir gjennomført og følges 

opp av Skatteetaten. Kontrollutvalget tar kontrollrapporten for 2017 til orientering. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


