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Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Folldal 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
Skatteetaten:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 

Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten 
har mottatt disse innen fastsatt frist.  

Årsregnskapet for Folldal kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 128 633 465 og utestående restanser2 på kr 3 897 866. 

Innkrevingsresultater 

Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Folldal kommune. 

 

 

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for kontroll av 
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  

Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  

Skatteetaten har i 2019 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap og innkreving, avholdt 28. november 2019 år. Rapport er sendt skatteoppkreveren 30. 
januar 2020, med svarfrist til 12. februar 2020. Skatteoppkrever har bedt om utsettelse på sitt tilsvar. Dette 
er etterkommet. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 

Basert på de kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 

Gjennom den stedlige kontrollen som Skatteetaten gjennomførte 28. november 2019, har vi gitt følgende 
pålegg: 

 Vi pålegger skatteoppkrever å foreta avstemming av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk i tråd 
med Retningslinje for skatteoppkreverens arbeid med a-meldinger av 1. mai 2018, punkt 3. 
Pålegget er gjentatt fra stedlig kontroll i 2017. 

 Vi pålegger skatteoppkreveren å gjennomføre en opprydding i arbeidslista. 

Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det 
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i 
regnskapsåret. 

Skatte- og avgiftsinnkreving  

Gjennom kontrollene som Skatteetaten har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at innfordringen skjer uten unødig opphold, 
herav foreta sikring av krav, samt iverksette tvangsdekning og konkurs, i henhold til gjeldende 
instruks og regelverk forøvrig.  

 Vi pålegger skatteoppkreveren å gjennomgå BI-rapport Restanseliste -forelda krav og sørge for å 
få avskrevet krav som faktisk er foreldet. Hvis noen av kravene har feil foreldelsesdato, må disse 
endres til riktig dato, slik at kravene kommer inn i innfordringsløpet. 

 Vi pålegger skatteoppkrever å etablere en rutine som sikrer at konkursåpninger registreres, og at 
krav anmeldes i konkursboet. 

Påleggene er gjentatt fra stedlig kontroll i 2018. 

 
Ut over gitte pålegg anser vi utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

Arbeidsgiverkontroll  

En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av 
vedlegget til denne kontrollrapporten.  
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5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren 

Skatteetaten har gjennomført styringsbesøk med skatteoppkrever 28. november 2019. Temaene i 
samtalen var resultatoppnåelse, innkreving og skatteregnskap, samlinger og kurs, samt informasjon fra 
skatteoppkrever om ressurssituasjon og kompetanse på kontoret.  

 
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen. 
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra 1. juni 
2020.  

Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får 
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos 
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og 
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et 
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. 

 

Med hilsen 

Marita Ryeng 
underdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Else-Gunn Polland Halvorsen 
  
 
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
Kopi til:  Skatteoppkreveren for Folldal kommune 

Kontrollutvalget for Folldal kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Folldal kommune 
Riksrevisjonen 

 
 
Vedlegg:  

 
 
Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll 
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