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Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.02.2016

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.02.2016 godkjennes

Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.02.2016

Vurdering
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.02.2016 legges frem for godkjenning.
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Marker kommunes årsregnskap og årsberetning 2015 - kontrollutvalgets 
uttalelse

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2015 for Marker kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken
2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet.

Rakkestad, 26.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2015 for Marker kommune – utkast
2. Revisors beretning 2015, datert 18.04.2016
3. Revisjonsbrev datert 27.04.2016 fra IØKR IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Marker kommunes årsregnskap 2015 – legges ut på nett til KU av kommunen.
 Rådmannens årsberetning 2015. – legges ut på nett til KU av kommunen.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet den 15.06.2004 med hjemmel i 
kommuneloven avgi uttalelse om årsregnskapet. 

I § 7 i nevnte forskrift er følgende bestemt når det gjelder saksgang ved denne uttalelsen:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen 
avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget.”

Om innholdet i kontrollutvalgets uttalelse kan man finne veiledning i forskriftens kapittel 4 
som omhandler kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon.
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Nærmere om de enkelte dokumenter og behandlingsprosedyre i regnskapssaken:

Med henvisning til hva departementet uttaler, bør Marker kommunes budsjett og regnskap, 
rådmannens årsberetning og distriktrevisors revisjonsberetning og revisjonsbrev være 
dokumenter kontrollutvalget legger til grunn når det avgir uttalelse.

Frister i prosedyren for behandling av årsregnskaper er nå:
 Regnskapet skal avlegges av fagsjef for regnskap innen 15. februar
 Årsberetning fra rådmann skal avgis med frist 31. mars
 Revisjonsberetning skal avgis med frist 15. april
 Kommunestyret skal behandle årsregnskapet innen 1. juli

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bygge sin uttalelse på revisjonsbrevet utarbeidet av 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, revisors beretning og de øvrige dokumenter i saken.

Årsregnskapet er datert 15.02.2016, siste avlagte regnskap med korrigeringer er datert 
15.04.2016. Rådmannens årsberetning er avlagt 31.03.2016 og mottatt av revisjonen 
04.04.2016. Revisors beretning er avlagt 18.04.2016.

Revisjonsberetningen er en såkalt normalberetning, dvs. at revisor ikke har funnet avvik av 
en slik størrelsesorden at det er nødvendig at de påpekes.

Årsregnskapet viser kr 188 619 517,70 til fordeling drift. Kommunens driftsregnskap 2015 er 
avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr 8 908 321,20 og et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 4 401 843,39.

Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 8 er det påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader

Kommunens netto driftsresultat utgjør 3,3 % av driftsinntekter i 2015. Fylkesmannens 
anbefalte nivå er minimum +1,75 % over tid for å opprettholde kommunens formue. For 
kommuner som er innmeldt i ROBEK bør netto driftsresultat anslagsvis utgjøre minst 2 % av 
sum driftsinntekter over tid, dette begrunnes i behovet for egenkapital til investeringer, 
styrking av likviditet og disposisjonsfond samt for å ha en "buffer" mot inntektssvikt og 
uforutsette utgifter.

Revisjonen vil være til stede i møtet og kan om ønskelig besvare eventuelle spørsmål fra 
utvalget. Sekretariatet anbefaler utvalget å benytte seg av denne muligheten, og viser for 
øvrig til revisjonsbrevet datert 27.04.2016.

Sekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet 2015 for Marker 
kommune som vist i vedlegg 1 i denne saken. 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no
Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Marker kommune
v/ kommunestyret

  

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2016/4799-6-81685/2016-ANIROV 510/119 26.04.2016

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for Marker kommune

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, avgir kontrollutvalget 
uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret, før det endelig vedtas i kommunestyre. Kopi av 
kontrollutvalgets uttalelse er sendt formannskapet. 

Kontrollutvalget har i møte 12. mai 2016 behandlet årsregnskapet 2015 for Marker 
kommune. Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens årsregnskap, rådmannens 
årsberetning, revisjonsberetningen og revisjonsbrevet. I tillegg har ansvarlig revisor og 
administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget avgir herved følgende uttalelse til kommunestyret:

 Årsregnskapet er datert 15.02.2016, siste avlagte regnskap med korrigeringer er 
datert 15.04.2016. Rådmannens årsberetning er avlagt 31.03.2016 og mottatt av 
revisjonen 04.04.2016. Revisors beretning er avlagt 18.04.2016.

 Revisor har avlagt en revisjonsberetning uten forbehold. 

 Årsregnskapet viser kr 188 619 517,70 til fordeling drift. Kommunens driftsregnskap 
2015 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr 8 908 321,20 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 401 843,39.

 Kommunens netto driftsresultat utgjør 3,3 % av driftsinntekter i 2015. Fylkesmannens 
anbefalte nivå er minimum 1,75 % over tid for å opprettholde kommunens formue. 
For kommuner som er innmeldt i ROBEK bør netto driftsresultat anslagsvis utgjøre 
minst 2 % av driftsinntekter over tid, dette begrunnes i behovet for egenkapital til 
investeringer, styrking av likviditet og disposisjonsfond samt for å ha en "buffer" mot 
inntektssvikt og uforutsette utgifter.

 Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
§ 8, påsett at det ikke foreligger åpne revisjonsmerknader.

 Kontrollutvalget anmoder om at revisjonsbrevet «Oppsummering av utført arbeid ved 
regnskapsavleggelsen 2015 – Marker kommune» datert 27.04.2016 følger saken til 
kommunestyret og ber kommunestyret spesielt merke seg følgende punkter i brevet:
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Saksnummer 2016/4799-81685/2016

o Feil og mangler i regnskapet: Revisjonens avdekkede feil og mangler i regnskapet i 
forbindelse med årsoppgjøret 2015, er blitt korrigert, og et nytt regnskap ble avlagt 
15.04.2016. Revisjonen fremhever følgende vesentlige korrigeringer som er foretatt:

 Overføring fra drift til investering.
 Feilføring mellom bundne/ubundne investeringsfond.

o Lønnsområdet: Revisjonen påpeker at de i tidligere år har kommentert manglende 
avstemming- og oppfølgingsrutiner innen lønnsområdet. Revisor skriver at kommunen 
har hatt fokus på dette, men har ennå ikke jevnlige avstemmingsrutiner, og 
avstemminger som foretas dokumenteres ikke. Det er differanse mellom betalt og 
utgiftsførte pensjonsutgifter, da en oppretting har blitt kjørt to ganger. Dette vil bli 
ryddet opp i 2016. Det er også differanse mellom beregnet, utgiftsført og balanseført 
arbeidsgiveravgift av feriepenger. Dette vil følges opp. Innberettet pensjon viser kr 
53 701 for mye i forhold til faktiske betalte fakturaer, slik at det er utgiftsført kr 7 572 
for mye i arbeidsgiveravgift.

o Finansreglementet: Revisjonen bemerker at rapportering for kommunestyret om 
status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
samt gjeldsforvaltningen, ikke er foretatt av administrasjonen ved behandlingen av 
tertialrapporter i 2015. Revisjonen forklarer imidlertid at dette er omtalt på en 
dekkende måte i kommunens årsrapport for 2015. Revisjonen påpeker allikevel at det 
ifølge Reglement for finansforvaltning i Marker kommune skal foretas en tertialvis 
rapportering. 

o Balanseregnskapet – anleggsmidler: Revisjonen påpeker at det i 2015 er foretatt 
salg av tomter uten at dette er nedskrevet i balansen. Det anbefales kommunen å 
foreta en gjennomgang av sine tomteområder i forhold til verdien på hva som er 
balanseført.
I tråd med bokføringsreglene skal det foreligge dokumentasjon på alle balanseposter. 
De fleste balanseposter blir avstemt, men det er ingen helhetlig dokumentasjon på 
dette. Det anbefales at kommunen lager interne rutiner rundt dette, slik at det 
foreligger dokumentasjon på samtlige avstemminger og dokumentasjon på alle 
balansepostene.

Vi viser til revisors brev for mer utfyllende informasjon om punktene ovenfor.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere bemerkning til årsregnskapet 2015 for Marker kommune 
og slutter seg til revisors beretning av 18. april 2016. 

Med hilsen

xx
Leder av kontrollutvalget

Kopi til eksterne mottakere:
Formannskapet
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Marker kommunes skatteregnskap for 2015

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2015, 
tas til orientering.

Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Skatteoppkreverens årsrapport 2015, inkludert skatteregnskapet for 2015 
 Kontrollrapport 2015, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2016

Saksopplysninger
Revisjonen av skatteregnskapet ble i 2004 overført til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
etter dette ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller 
skatteinnfordringen som funksjon. 

Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør 
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.

I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommune-/bystyret de opplysninger og 
oppgaver som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2015 samt 
Skatteetatens kontrollrapport for 2015, til orientering.
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Årsrapport år/dato:                           Skatteoppkreveren i 

1

Årsrapport for 2015

Skatteoppkreveren i  
Marker kommune
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1.    Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling Årsverk %-andel 
fordelt

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret som kun er benyttet 
til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret

1       100 %
Ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk --------- -------
Skatteregnskap 0,3               %
Innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 0,5               %
Arbeidsgiverkontroll 0,1               %
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige 
og regnskapsførere/revisorer

              %

Skatteutvalg               %
Administrasjon 0,1               %
(Andel fordelt skal være 100 %) Sum     100 %

1.1.2 Organisering
I 2015 har kontoret kun bestått av skatteoppkrever. Økonomisjef i kommunen har også tilgang 
til Sofie, men kun attestasjon/anvisning ved utbetalinger. 
Slik som forholdene har vært er det naturlig å prioritere arbeidet med skatteregnskapet og 
innfordring.
Selv om det ikke fremgår i tabellen ovenfor har en lagt vekt på å nå de mål som settes vedr. 
arbeidsgiverkontrollen. En har heller ikke spesifisert noe vedrørende informasjon og 
veiledning, men dette foregår kontinuerlig gjennom arbeidet med skatteregnskapet og 
innfordring. 

1.1.3 Ressurser og kompetanse

Skatteoppkreverkontorets hovedområder er:

Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll

Dette er omfattende og komplekse områder faglig sett, og sett ut fra dagens situasjon bør det 
tilføres flere ressurser. En kan da intensivere kontrollvirksomheten, og den faglige 
kompetansen styrkes. Dette ville også gjort kontoret mindre sårbart dersom det skulle oppstå 
sykdom eller annen type fravær, men sett ut fra den økonomiske situasjon i kommunen anser 
en dette som lite sannsynlig.
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Kompetansen til å løse de daglige oppgaver er god nok på alle hovedområdene, grunnet lang 
erfaring på skatteområdet. Ved mer kompliserte og sjeldne saker benyttes kompetanse hos 
Skatt Øst, samt erfaringer fra kolleger ved større kontor.
Det er et utstrakt og godt uformelt samarbeid mellom skatteoppkreverne i Østfold.
Kompetansen ved kontoret anses som god, men generelt sett er det ønskelig med mer 
kompetanse på alle hovedområder.

På et lite kontor er det vanskelig å opparbeide seg spisskompetanse, men det opparbeides en 
bred og verdifull kompetanse på alle hovedfelt.

1.2 Internkontroll 
Det foreligger rutiner for internkontroll i Sofie, disse er felles for alle brukere av systemet. I 
tillegg er hver enkelt skatteoppkrever pålagt å lage egne rutiner tilpasset de lokale forhold ved 
kontoret. 
Marker har utarbeidet lokale rutiner som er tilpasset kontoret.
Rutinene gjennomgås en gang pr. år eller dersom arbeidssituasjonen ved kontoret endres.
         
         

1.3 Vurdering av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret

                                                                          2015     2014                                                       
Arbeidsgiveravgift 56.206.070 51.337.928
Kildeskatt 0 0
Personlige skattytere 255.225.018 228.692.890
Selskapsskatt 29.114.496 28.536.915
Renter 20.297 -78.945
Innfordringsutgifter -4707 -9.876
Sum 340.561.174 308.478.912

Det har vært en økning av den totale skatteinngangen på kr. 32.082.262,- eller 10,4% fra 2014 
til 2015. Økningen gjelder først og fremst arbeidsgiveravgift og personlige skattytere. Dette 
skyldes i hovedsak økte lønnsutbetalinger, noe endring i fordelingsprosenten samt innbetaling 
økning av tilleggsforskudd for 2015. 
En antar også at endringen i beskatning av pensjoner har hatt innvirkning på resultatet, da 
Marker har en stor andel pensjonister.

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret

2015 2014

Total skatteinngang kr. 75.059.974  kr. 65.788.795

Økning i skatteinngangen fra 2014 til 2015 er på kr. 9.271.179,- noe som tilsvarer en økning på 
14,1%. Økningen er betydelig og noe av forklaringen er nevnte i foregående punkt. 
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1.4 Skatteutvalg
En sak var oversendt skatteutvalget i 2014, denne ble avgjort til skattyters fordel i april 2015.
Ettergitt beløp var kr. 181.904,-.
I 2015 er det ikke oversendt saker til skatteutvalget. 

2.    Skatteregnskapet

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet 
Skatteoppkreveren i Marker kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2015 er ført, avstemt 
og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for 
skatteoppkrevere 
av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.  

Årsregnskapet for 2015 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
oppkreveren.  

2.2 Margin

2.2.1 Margin for inntektsåret 2014

Innestående margin for inntektsåret 2014, pr. 31.10.2015 kr  3.443.515,-

For mye avsatt margin for inntektsåret 2014 kr  3.443.506,-

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning:  12 %. Gyldig fra:  010111.

2.2.2 Margin for inntektsåret 2015

Marginavsetning for inntektsåret 2015,  pr. 31.12. 2015 kr 27.515..690

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 12%. Gyldig fra: 010111.

2.2.3 Kommentarer til marginavsetningen

Det var for mye avsatt margin for 2014, men dette har svingt fra år til år slik at en velger å 
beholde marginavsetningen uforandret.
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3.    Innfordring av krav

3.1   Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Skatteart

Restanse
31.12.2015                 

Herav 
berostilt 
restanse
31.12.2015

Restanse  
31.12.2014                

Herav 
berostilt 
restanse
31.12.2014

Endring i 
restanse

Reduksjon (-)
Økning (+)                  

Endring i 
berostilt 
restanse 

Reduksjon (-)
Økning (+)                  

Sum restanse
 pr. skatteart

11959933 0 10715244 0 +1244689 0

Arbeidsgiveravgift 1694749 0 1741553 0 -46804 0
Artistskatt 0 0 0 0 0 0
Forsinkelsesrenter 553503 0 554477 0 -974 0
Forskuddsskatt 0 0 0 0 0 0
Forskuddsskatt 
person

2820468 0 1835825 0 +984643 0

Forskuddstrekk 3151961 0 3303451 0 -151490 0
Gebyr 0 0 0 0 0 0
Innfordringsinntekter 130307 0 133635 0 -3328 0
Inntekt av summarisk 
fellesoppgjør

0 0 0 0 0 0

Kildeskatt 0 0 0 0 0 0
Restskatt 0 0 0 0 0 0
Restskatt person 3608945 0 3146303 0 +462642 0
Sum restanse 
diverse krav

0 0 68691 0 -68691 0

Diverse krav 0 0 68691 0 -68691 0
Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

11959933 0 10783935 0 0

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 

Det har vært en ubetydelig nedgang i restansemassen vedr. arbeidsgiveravgift og 
forskuddstrekk. Størsteparten av disse restansene skulle vært avskrevet, men på grunn av 
erstatningskrav mot daglig leder i et av selskapene kan ikke disse avskrives foreløpig.
Det har vært en økning vedr. forskuddsskatt og restskatt. Denne økningen gjelder få personer 
som har restanser fra før. Kravene er sikret, og det jobbes kontinuerlig med disse. En håper at 
noen av disse lar seg løse på kort sikt.
Det må tillegges at det er relativt store restskatter som er basert på skjønn (11%).
Ellers er endringene minimale. 
Det har vært utgiftsført kr. 181.000,- i løpet av perioden, beløpet gjelder 1 person.
En anser å ha god kontroll på restansemassen.
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3.1.3 Restanser eldre år

Inntektsår Sum restanse 
(debet)

Herav skatteart 
”Restskatt – person”

2013 3552011 1269208
2012 1262766 552344
2011 2047844 58557
2010 – 19XX 1332834 ----------------------------------

3.1.4 Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år

Gi kommentarer til restanser for eldre år:

Restansesituasjonen for eldre år har også økt fra forrige år, dette som følge av konkurser samt 
økte skjønnslikninger. 

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2014: 0
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2014: 0

Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år: 

Som før nevnt spiller konkursene også inn her. Det skal også nevnes at vedr. restskatt 2013 er 
11% av restansebeløpet skjønnsliknet, dette er betydelig. Som før nevnte er det et fåtall 
personer som står bak restansene og disse har ikke særlig med midler til å betjene sin gjeld. 
Restansene strekker seg over flere år.
Dette er en tung restansemasse som det jobbes kontinuerlig med, men dette tar tid og 
innkommene beløp er ikke store. Det meste av det som innbetales kommer via utleggstrekk.
Ubetalte krav genererer innfordringsutgifter og renter, og dette bygger seg opp. Kravene er 
sikret så langt dette er mulig, enten ved utlegg eller avbrudd av foreldelsesfristen.

 
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2015:  2
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2015: 1.737.205,-

Dette er beløp som skulle vært avskrevet som krav i konkursbo, men som står der fremdeles på 
grunn av et erstatningskrav mot daglig leder. Slik det ser ut nå vil dette beløpet kunne 
avskrives i løpet av 2016, da erstatningskravet er innbetalt.

 Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” 
dato t.o.m. 31.12.2015. 

3.2   Innfordringens effektivitet
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3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2015 

Resultat Resultatkrav
Forskuddsskatt 98% 99,8%
Forskuddstrekk 100% 99,8%
Arbeidsgiveravgift 100% 99,8%
Restskatt 86,4% 93,1%
Innfordret restskatt av sum krav
til innfordring sist år

33% 70%

Restskatt upersonlige 100% 99,9%
Forskuddsskatt upersonlige 100% 99,9%

3.2.2 Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat

En anser at innfordringsaktiviteten helt klart påvirker resultatet. Vi følger det regelverk som 
foreligger vedr. innfordringen. Det er en del standard prosedyrer som gjelder i 
innfordringsøyemed, blant annet utleggstrekk, utlegg, betalingsavtaler, motregninger, 
bistandsanmodninger og tvangssalg. 

Alle tiltakene er brukt i løpet av 2015 med unntak av gjennomført tvangssalg.  Omfanget 
varierer, men det er utleggstrekk som er mest brukt. Omfanget av utleggstrekk er stabilt. 

Motregning brukes der hvor skattyter skylder penger, og har merverdiavgift til gode. Det 
brukes også motregning der hvor skattyter har penger til gode av kommunen. 

Betalingsavtaler blir benyttet sjeldnere, det vurderes individuelt i hvert tilfelle når spørsmålet 
oppstår, da også sammen med eventuelt utlegg.

Det foretas også utlegg, da spesielt på forskuddsskatt og restskatt. Det er sjelden dette 
virkemiddel igangsettes for arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt på 
selskaper. Dette fordi det sjelden oppstår restanser på disse skattartene.
Dessuten vurderes også konkurs fortløpende i dersom det oppstår restanser vedr. 
forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

DTI (debitortilpasset innfordring) som ble innført i 2010 fungerer veldig bra, da vi får en tett 
og god oppfølging vedr. restansene.

Det er i 2015 avholdt 20 utleggsforretninger. Det er i 2015 ikke avholdt utleggsforretninger for 
andre kommuner.

I en liten kommune som Marker, har en i alle år lagt vekt på å ha et godt forhold til skattyterne. 
En har prøvd å tilpasse innfordringen individuelt til hver skattyter, selvsagt innenfor de rammer 
som gjelder. I mange tilfeller er personlig kontakt det aller beste for å oppnå resultater. 
Det viser seg stadig at lokalkunnskap er ”gull” verdt vedr. innfordring. 
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3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Det er få skattytere som står for en relativt betydelig del av restansemassen. Dette er restanser 
som strekker seg over flere år. Noen av disse restansene er reelle å innfordre, mens andre er det 
vanskelig å finne gode løsninger på. De beløp som kommer inn er relativt ubetydelige i forhold 
til restansen. En anser at muligheten for innfordring i disse tilfellene er små.
Disse tilfellene vurderes fortløpende. 
Det skal også nevnes at det for restskatt 2013 er 11% av totalbeløpet skjønnsliknet, dette er 
betydelig og forverrer innfordringen.  
Skatteoppkrever synes det er problematisk når skattekontoret ikke samarbeider med 
skatteoppkrever vedr. skjønnsfastsettelser. En er rimelig sikker på at en del av 
skjønnsfastsettelsene kunne vært unngått dersom en hadde samarbeidet om denne 
problematikken. Tidligere var det samarbeid i disse sakene og dette fungerte utmerket.

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Det finnes alltid et forbedringspotensiale når det gjelder innfordring, men dette henger igjen 
sammen med de ressurser som finnes ved kontoret. Sofie inkludert DTI er et godt verktøy som 
en må søke å utnytte på best mulig måte.
En vi også i 2016 søke å bruke  tyngre innfordringstiltak (tvangssalg/konkurs) på et noe 
tidligere tidspunkt slik at prosessen slik at debitor kommer tidligere på banen.                    
Denne strategien har vært vellykket i 2015.
Denne strategien vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Som nevnte i forrige punkt vedr. skjønnsfastsettelser hadde det vært ønskelig om samarbeid 
slik at skatteoppkrever kan få «realistiske» restanser og forholde seg til. Dette ville også gi et 
bedre bilde av den innfordring skatteoppkreverne driver, hvis det er ønskelig.

I innfordringsarbeidet må man ikke glemme at bak tallene finnes det mennesker, og mange 
skjebner. Det er viktig å ha respekt for de man kommer i kontakt med. Det viser seg stadig at 
behandler man skattyterne med verdighet og respekt er dette positivt for innfordringen

3.3   Særnamskompetanse

Særnamsmannskompetansen er viktig fordi en kan sikre krav raskt når dette er nødvendig.
Det er foretatt 29 varsler om utleggsforretning, og gjennomført 20 utleggsforretninger. Alle 
gjelder egen kommune.

4.   Arbeidsgiverkontroll

4.1  Organisering av arbeidsgiverkontrollen 
Det er kun skatteoppkrever som avholder kontroller

4.2  Planlagte og gjennomførte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2015: 11

Som utgjør:  5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.
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Antall gjennomførte kontroller i 2015:  3         

Som utgjør:  1,4 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. 

Antall gjennomførte kontroller i 2014: 11

4.3  Resultater fra arbeidsgiverkontrollen 
Det er avholdt 3 kontroller i 2015, det er ikke avdekket beløp i noen av disse.  
Det er avholdt 2 personallistekontroller som var oppfølgingskontroller fra 2014, her var det 
ikke noe å påpeke vedr. noen av virksomhetene. 
Det ble også avholdt 1 kontroll vedr. skattetrekkskonto, her ble det påpekt feil bruk av 
skattetrekkskonto samt feil vedr. AA registeret.

4.4  Vurdering av arbeidsgiverkontrollen  
Skatteoppkrever har ikke nådd den fastsatte målsettingen for 2015.
Dette skyldes i hovedsak innføringen av nytt kontrollsystem (KOSS). Dette er omfattende og 
det tar tid å sette seg inn i bruken av dette. Problemet for små kontorer er at det går for lang tid 
mellom hver gang en bruker dette systemet.
En håper at dette skal bedre seg for 2016, og det er også mulig at SKO styrker kontrollsiden 
med kjøp av tjenester fra Moss. 
Målet for 2016 er å nå målet som en regner med blir på 5%. 

4.5  Samarbeid med andre kontrollaktører 
Det har ikke vært noe samarbeid med andre kontrollaktører i 2015.

4.6  Gjennomførte informasjonstiltak  
Nyregistrerte AS får tilsendt «velkomstpakke» med informasjon rundt nyetablering.
SKO sendte ut info vedr. innberetning av «401» næringsdrivende til regnskapsførere og 
bedrifter i kommunen i forbindelse med årsoppgjøret.

Ørje 14. januar 2014

_______________________________________
Skatteoppkreverens signatur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2015 - signert av skatteoppkreveren.
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Saksnr.: 2016/4799
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 73381/2016
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 12.05.2016 16/11

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjon fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 

Vurdering
Punkter under denne saken er først og fremst muntlige orienteringssaker og sekretariatet tar 
utgangspunkt i det i sin saksbehandling.
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Saksnr.: 2016/4799
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 88553/2016
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 12.05.2016 16/12

Referat

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Det vedlagte referatet tas til orientering

Rakkestad, 04.05.16
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Melding om politisk vedtak – Kontrollutvalget i Marker kommune – Årsmelding 2015

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har avgitt sin årsmelding for 2015 til kommunestyret. Årsmeldingen ble 
vedtatt, i tråd men kontrollutvalgets innstilling, i kommunestyret den 8. mars 2016 under sak 
15/16.

Vurdering
Vedlagt referat tas til orientering.
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Saksnr.: 2016/4799
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 73408/2016
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Casper Støten

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 12.05.2016 16/13

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling

Rakkestad, 15.04.2016
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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