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Kontrollrapport 2012 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruksfor
skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 11.januar 2012.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 77 68 97 78
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Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

SkatteregnskapetforTanakommuneviserper 31.desember2012en skatte-ogavgiftsinngang1til fordeling
mellomskattekreditorene(etterfradragforavsetningtil margin)på kr 169644273oguteståenderestanser2
på kr 8 366544,heravingenberostiltekrav.Skatteregnskapeter avgittavkommunensskatteoppkrever
18.januar2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgåttinnkrevingsresultateneper 31.desember.2012for skatteoppkreverkontoretforTana
kommune.

Resultateneer føl ende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt
innbetalt i av sum krav av sum av sum
MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %)

(i %): forri e år: re ionen:
Restskattpersonligeskatteytere2010: 6,64 93,5 95,1 97,7 94,8
Arbeids iverav ift 2011: 0,20 100 99,9 100 99,8
Forskuddsskatt ersonli e skatte ere 2011: 14,03 99,6 98,8 99,1 99,3
Forskuddstrekk2011: 83,63 99,9 100 99,8 100
Forskuddsskattu ersonli e skatte ere2011: 9,96 100 99,8 99,4 99,8
Restskattupersonligeskatteytere2010: 3,15 99,4 97,6 99,3 99,3

2.3 ArbeicIsgiverkontroll

Resultaterfor skatteo kreverkontoret er 31. desember2012viserføl ende:
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

	

arbeidsgivere: antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll 1 kontroll i 2012 regionen
2012: 2012 i % : 2011 (i % : 2010 (1 %): (i %):

200 10 9 4,5 1,0 3,6 4,1

2.4 Bemanning

Sumårsverktil skatteo kreverfunks'oneniht. skatteo kreversårsra orterin :

	

Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010
1,5 1,2 1,5

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontorethar i 2012ikkegjennomførtstedligkontroll.

i Sum innbetalt ogfordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte)forfaltedebetkrav
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Skattekontorethar i 2012gjennomførtkontorkontrollav skatteoppkreverkontoretforområdeneintern
kontroll,skatteregnskap,innkrevingogarbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontorethar gitttilbakemeldingpå påleggog anbefalingersomer gitt.

4. Resultat av utført kontroll

Intern kontroll

Skattekontoretskontrollhandlingerharavdekketfølgendesvakheti skatteoppkreverensoverordnedeintern
kontroll,hvorgjeldenderegelverkikkeer overholdt:

Skatteoppkreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplanfor 2012,jf "Instruksfor skatteoppkrevere"
§ 2-2 pkt. 2.

Utoverdet somer påpekt,er det ikkeavdekketandrevesentligesvakheteri skatteoppkreverkontorets
overordnedeintemkontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat regnskapsføringen,rapporteringen
og avleggelsenav skatteregnskapeti detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverkog gir et riktig
uttrykkfor skatteinngangeni regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkrevingen

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat innkrevingsarbeidetikkeutføresi
tilstrekkeligomfang.Deter imidlertidikkeavdekketvesentligeforholdvedutførtinnfordringsarbeidsom
ikkeer i samsvarmedgjeldenderegelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat utførelsenav
arbeidsgiverkontrolleni detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverk,menutføresikke i
tilstrekkeligomfangda deter utført4,5% kontrollermotet kravpå 5 %.Detteutgjørkunen kontrollfra full
måloppnåelse.
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Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 14. mai, 26. juni, 16.juli og 18. desember 2012.

Vennlig hilsen

Marita Ryeng

c-j2-
Gøril II. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
Kontrollutvalget for Tana kommune
Skatteoppkreveren for Tana kommune
Riksrevisjonen
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2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

SkatteregnskapetforTanakommuneviserper 31.desember2012en skatte-ogavgiftsinngang1til fordeling
mellomskattekreditorene(etterfradragforavsetningtil margin)på kr 169644273oguteståenderestanser2
på kr 8 366544,heravingenberostiltekrav.Skatteregnskapeter avgittavkommunensskatteoppkrever
18.januar2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgåttinnkrevingsresultateneper 31.desember.2012for skatteoppkreverkontoretforTana
kommune.

Resultateneer føl ende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt
innbetalt i av sum krav av sum av sum
MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %)

i % : forri e år: re ionen:
Restskattpersonligeskatteytere2010: 6,64 93,5 95,1 97,7 94,8
Arbeids iverav ift 2011: 0,20 100 99,9 100 99,8
Forskuddsskatt ersonli e skatte ere2011: 14,03 99,6 98,8 99,1 99,3
Forskuddstrekk2011: 83,63 99,9 100 99,8 100
Forskuddsskattu ersonli e skatte ere2011: 9,96 100 99,8 99,4 99,8
Restskattupersonligeskatteytere2010: 3,15 99,4 97,6 99,3 99,3

2.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultaterfor skatteo kreverkontoret er 31.desember2012viserføl ende:
Antall
arbeidsgivere:

200

Minstekrav Antall utførte Utført Utført
antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll i

2012: 2012 (i % : 2011 i % :
10 9 4,5 1,0


Utført
kontroll i
2010 (i % :

3,6

Utført kontroll
2012 regionen
(i %):

4,1

2.4 Bemanning

Sumårsverktil skatteo kreverfunks'oneniht. skatteo kreversårsra
Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011

1,5 1,2

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontorethar i 2012ikkegjennomførtstedligkontroll.

i Sum innbetalt ogfordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte)forfaltedebetkrav

orterin :
Antall årsverk 2010

1,5
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Skattekontorethar i 2012gjennomførtkontorkontrollav skatteoppkreverkontoretforområdeneintern
kontroll,skatteregnskap,innkrevingog arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontorethar gitttilbakemeldingpå påleggog anbefalingersomer gitt.

4. Resultatav utførtkontroll

Intern kontroll

Skattekontoretskontrollhandlingerhar avdekketfølgendesvakheti skatteoppkreverensoverordnedeintem
kontroll,hvorgjeldenderegelverkikkeer overholdt:

- Skatteoppkreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplanfor 2012,jf "Instruksfor skatteoppkrevere"
§ 2-2 pkt. 2.

Utoverdet somer påpekt,er det ikkeavdekketandrevesentligesvakheteri skatteoppkreverkontorets
overordnedeintemkontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basertpå dekontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat regnskapsføringen,rapporteringen
og avleggelsenav skatteregnskapeti detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverkog gir et riktig
uttrykkfor skatteinngangeni regnskapsåret.

Skatte - og avgiftsinnkrevingen

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat innkrevingsarbeidetikkeutføresi
tilstrekkeligomfang.Det er imidlertidikkeavdekketvesentligeforholdvedutførtinnfordringsarbeidsom
ikkeer i samsvarmedgjeldenderegelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat utførelsenav
arbeidsgiverkontrolleni det alt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverk,menutføresikkei
tilstrekkeligomfangda deter utført4,5 % kontrollermotet kravpå 5 %.Detteutgjørkunen kontrollfra full
måloppnåelse.
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Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 14. mai, 26. juni, 16. juli og 18. desember 2012.

Vennlig hilsen

Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

4cutilk
Marita Ryeng

Kopi til:

Kontrollutvalget for Tana kommune
Skatteoppkreveren for Tana kommune
Riksrevisjonen
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2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

SkatteregnskapetforTanakommuneviserper 31.desember2012en skatte-ogavgiftsinngangltil fordeling
mellomskattekreditorene(etterfradragforavsetningtil margin)på kr 169644273oguteståenderestanser2
på kr 8 366544,heravingenberostiltekrav.Skatteregnskapeter avgittavkommunensskatteoppkrever
18.januar2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgåttinnkrevingsresultateneper 31.desember.2012for skatteoppkreverkontoretforTana
kommune.

Resultateneer føl ende:
Totalt Innbetalt Resultat- Innbetalt Innbetalt
innbetalt i av sum krav av sum av sum
MNOK: krav (i %): krav (i %) krav (i %)

i % : forri e år: re ionen:
Restskattpersonligeskatteytere2010: 6,64 93,5 95,1 97,7 94,8
Arbeids iverav ift 2011: 0,20 100 99,9 100 99,8
Forskuddsskatt ersonli e skatte ere2011: 14,03 99,6 98,8 99,1 99,3
Forskuddstrekk2011: 83,63 99,9 100 99,8 100
Forskuddsskattu ersonli e skatte ere2011: 9,96 100 99,8 99,4 99,8
Restskattupersonligeskatteytere2010: 3,15 99,4 97,6 99,3 99,3

2.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultaterfor skatteo kreverkontoret er 31.desember2012viserføl ende:
Antall Minstekrav Antall utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

	

arbeidsgivere: antall, 5%: kontroller kontroll i kontroll i kontroll i 2012 regionen
2012: 2012 i % : 2011 i % : 2010 (i % : i % :

200 10 9 4,5 1,0 3,6 4,1

2.4 Bemanning

Sumårsverktil skatteo kreverfunks'oneniht. skatteo kreversårsra orterin :

	

Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010
1,5 1,2 1,5

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontorethar i 2012ikkegjennomførtstedligkontroll.

i Sum innbetalt ogfordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte)forfaltedebetkrav
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Skattekontorethar i 2012gjennomførtkontorkontrollav skatteoppkreverkontoretforområdeneintern
kontroll,skatteregnskap,innkrevingog arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontorethar gitttilbakemeldingpå påleggoganbefalingersomer gitt.

4. Resultatav utførtkontroll

Intern kontroll

Skattekontoretskontrollhandlingerhar avdekketfølgendesvakheti skatteoppkreverensoverordnedeintern
kontroll,hvorgjeldenderegelverkikkeer overholdt:

- Skatteoppkreveren har ikke utarbeidet virksomhetsplanfor 2012,jf "Instruksfor skatteoppkrevere"
§ 2-2 pkt. 2.

Utoverdet somer påpekt,er det ikkeavdekketandrevesentligesvakheteri skatteoppkreverkontorets
overordnedeinternkontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat regnskapsføringen,rapporteringen
og avleggelsenav skatteregnskapeti detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverkog gir et riktig
uttrykkfor skatteirmgangeni regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkrevingen

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat innkrevingsarbeidetikkeutføresi
tilstrekkeligomfang.Det er imidlertidikkeavdekketvesentligeforholdvedutførtinnfordringsarbeidsom
ikkeer i samsvarmedgjeldenderegelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basertpå de kontrollenesomvi har gjennomført,finnerskattekontoretat utførelsenav
arbeidsgiverkontrolleni detalt vesentligeer i samsvarmedgjeldenderegelverk,menutføresikkei
tilstrekkeligomfangda deter utført4,5 % kontrollermotet kravpå 5 %.Detteutgjørkunen kontrollfra full
måloppnåelse.
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Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 14. mai, 26. juni, 16.juli og 18. desember 2012.

Vennlig hilsen

Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Marita Ryeng

Kopi til:
Kontrollutvalget for Tana kommune
Skatteoppkreveren for Tana kommune
Riksrevisjonen



 

Deanu gielda - Tana kommune  

Informasjons- og serviceavdelingen 

 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 

Rådhusveien 24 Rådhusveien 24 +47 46  40 02 00 4910.12.71160 
9845 Tana  Telefaks: Org.nr.: 

E-post: postmottak@tana.kommune.no www.tana.kommune.no 78 92 53 09 943.505.527 

 

 

Tom Ivar Utsi 

Austertana 

9845  TANA 

 

 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2013/950 Frode Gundersen, tlf.: 46400305 30.04.2013 

 

Opprykk til fast representant i kommunestyret 

Som en følge av at fast representant nr. 7 i kommunestyret for Arbeiderpartiet (AP), Arne 

Røberg, gikk bort 16. april 2013, er det nødvendig å justere APs liste til kommunestyret. 

 

For kommunestyret følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at 1. vararepresentant for AP, 

Tom Ivar Utsi, rykker opp som fast representant nr. 9 fra for resten av valgperioden 2011-

2015. 

 

Faste representanter Per Ivar Henriksen (nr. 8) og Tor Asle Varsi (nr. 9) rykker opp en plass på 

APs liste til kommunestyret, og de resterende vararepresentanter i kommunestyret rykker likeså 

opp en plass. Se vedlagt liste. 

 

Til orientering vil AP i kommunestyret da ha en ledig vararepresentantplass (nr.12), og det følger 

av valgloven § 14-2 nr 2 at valgstyret skal foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er 

blitt ledig, dersom (…) ordfører finner dette nødvendig. 

 

 

 

Med hilsen 

 
Frode Gundersen 

Konsulent 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Kommunestyret AP 

 

 

Kopi til: 

Repr./vararepr. for AP i kommunestyret    

 

 

http://lovdata.no/all/tl-19920925-107-002.html#16
http://lovdata.no/all/tl-20020628-057-014.html


            
Deanu gielda / Tana kommune 
Styrer, råd og utvalg 2011 – 2015 

                

 

 

 

Kommunestyret  
 

Arbeiderpartiet  
 

 
 Medlemmer   Varamedlemmer 

1 Frank Martin Ingilæ (ordfører) 1 Marit Kristine Knotten 

2 Randi Lille 2 Torill Klogh 

3 Ulf Ballo 3 Maret Inga Henriksen 

4 Sandra Lille  4 John Øystein Jelti  

5 Liz Utsi 5 Oddmund Aslaksen 

6 Jon Arild Aslaksen 6 Stig Torheim 

7 Per Ivar Henriksen 7 Cecilie Knibestøl  

8 Tor Asle Varsi 8 Johanne Daniloff 

9 Tom Ivar Utsi 9 Jorund Jessen Bordi 

  10 Matti Sipinen 

  11 Bjørn Wiggo Mentzoni  

  12 ……………………… 
 

 

 

 



Kontrollutvalgan IS Vår dato: 19. april 2013
Vår saksbehandler: MetteRushfeldt
mette.rushfeldt@ffk.no

Tana kommune
Rådmann
Rådhusveien 3
9845 TANA

Revidering av kontrollutvalgels møteplan

Kontrollutvalget har i møte den 12. april 2013 fattet følgende enstemmig vedtak i sak 09/13
Eventuelt; Revidering av kontrollutvalgets møteplan:

Kontrollutvalget vedtar følgende reviderte møteplan for 2013:
3. juni

23. september
28. oktober
2. desember

Kontrollutvalget ber om at revidert møteplan settes inn på den kommunale møteplan og på
kommunens hjemmesider for kontrollutvalget.

Kåre Breivik(sign)
kontrollutvalgsleder

Adresse E-postadresse Telefon
Kontrollutvalgan IS kontrollutva1gan@ffk.no 78 96 30 90
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø



Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune.

MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt

Dato: 12. april 2013 Tid: 12.00 —15.05.
Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen

Disse møtte:
Leder Kåre Breivik og medlem Leif Sundelin. Anja Aslaksen møtte ikke.

Ellers møtte
Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS.
Bjørn Gustav sen og Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS

Føl ende saker var til behandlin :
1/13 Godk.ennin av innkallin o saksliste
2/13 Godk'ennin av rotokoll tidli ere møter
3/13 Referater
4/13 Henvendelse til kontrollutval et vedr. kommunale av ifter
5/13 Orienterin fra revisor —re nska srevis'onen 2012
6/13 Kontrollutval ets årsra ort 2012
7/13 Bestillin av eierska skontroll, evt. selska skontroll
8/13 Plan for forvaltnin srevis'on 2013 - 2016
9/13 Eventuelt

Utvalget spiste lunsj fra kl. 11.30 til 12.00. Behandling av sakene startet kl. 12.00.

Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

Rådmann hadde meldt forfall til møte så orientering fra rådmann utsettes til neste møte.

Sekretariatets forslag til vedtak
Innkalling og saksliste til møte 12. april 2013 godkjennes.

Vedtak enstemmi :
Innkalling og saksliste til møte 12. april 2013 godkjennes. Innkalling og saker må sendes pr post til
medlem Anja Aslaksen og til varamedlemmer.

Side 1 kontrollutvalgan@ffk.no



Sak02/13 Godkjenningav protokoller

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 20. november 2012 godkjennes.

Vedtak enstemmi :
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 20. november 2012 godkjennes.

Sak03/13 Referater

Kontrollutvalget fikk en orientering fra konstituert daglig leder i Finnmark kommunerevisjon IKS
Bjørn Gustavsen om prosessen med ansettelse av daglig leder og selskapsavtale for selskapet.
Nyansatt leder, Jack Sture Moutka, starter i jobben 2. mai med kontorsted Vadsø. Det er også ansatt
ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Marianne Vara, som begynner 1. august. Hun har også
kontorsted Vadsø. Ny selskapsavtale skal behandles i representantskapet og sendes deretter til
kommunestyrene til behandling.

Utgående brev
Brev av 04.12.2012 fra sekretariatet til kommunestyret —melding om vedtak i sak 31/12
Brev av 04.12.2012 fra sekretariatet til kommunestyret —melding om vedtak i sak 32/12

Innkomne brev
Ingen innkomne brev bortsett fra sak 4/13

E —info fra Norges kommunerevisorforbund
Norges Kommunerevisorforbund(NKRF) er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for
alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Vi har
etablert en praksis hvor vi legger frem informasjon fra NKRF etter hvert som de kommer ut. Denne
gang har jeg plukket ut de som er av interesse for kontrollutvalg:

11/12 —Strenge vilkår for å nytte hasteparagrafen
14/12 —Forståelse av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være

medlem av kontrollutvalget
15/12 —Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget

1/13 —Lov og forskriftsendringer for styrket egenkontroll
2/13 —Arkivplikt og organisasjonsform

Sekretariatets forslag til vedtak
Referatene tas til orientering.

Vedtak enstemmi :
Referatene tas til orientering og e-INFOene 11/12 Strenge vilkår for å nytte hasteparagrafen og 14/12
Forståelse av kravet om at et minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget,
vedlegges protokollen til kommunestyret.
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Sak 04/13 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. kommunale avgifter

Kontrollutvalget har ratt en henvendelse fra en innbygger i kommunen angående kommunens
vannavgift. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og ber om at kommunens klagemuligheter
benyttes. Kontrollutvalget kunne ikke se av henvendelsen at klagen er sendt Tana kommunes
klagenemnd. (adresse: Klagenemnda i Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana).

Vedtak enstemmi :
Kontrollutvalget ber avsender av henvendelsen sende sin henvendelse til kommunens klageorgan for
behandling. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå gjeldende avgiftsnivå for 2012, og
beregningsgrunnlaget m.m. for beregning av vannavgift i forbindelse med revidering av kommunens
årsregnskap for 2012.

Sak 05/13 Orientering om regnskapsrevisjonen 2012

Revisor orienterte kontrollutvalget om at Tana kommunes årsregnskap for 2012 var levert revisor 4.
mars og Tana kommunale boligselskap KFs særregnskap 2012 ble levert 13. mars 2013.
Tana kommune går over til økonomisystemet Arena fra 1.1.2014, da nåværende fases ut av
leverandør.

Sekretariatets forslag til vedtak
Revisors orientering tas til etterretning.

Vedtak enstemmi :
Revisors orientering tas til etterretning.

Sak 06/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Sekretariatets forslag til vedtak
Den fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering

Vedtak enstemmi
Den fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas.
Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering

Side 3 kontrollutvalgan@ffk.no



Sak 07/13 Bestilling av eierskapskontroll

Sekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for2012 - 2015 og
bestiller selskapskontroll (eierskapskontroll) i ØFAS ANS
Problemstillingene er som følger:

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring
og selskapsledelse?
[Andre forhold]

Eierskapskontrollen bestilles fra Finnmark kommunerevisjon IKS
Prosjektet gjennomføres innen en ramme på ca 65 timer.
Saken legges fram for kontrollutvalget i møte 13. september 2013

Vedtak enstemmi
Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for2012 - 2015 og
bestiller selskapskontroll (eierskapskontroll) i ØFAS ANS
Problemstillingene er som følger:

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring
og selskapsledelse?

Eierskapskontrollen bestilles fra Finnmark kommunerevisjon IKS
Prosjektet gjennomføres innen en ramme på ca. 65 timer.
Saken legges fram for kontrollutvalget i møte 23. september 2013
Eventuelt gjennomføring av selskapskontroll (eierskapskontroll) i andre selskaper der
medeierkommuner også deltar, vil KU Tana prioritere deltakelse sammen med aktuelle
kommuner for å effektivisere arbeidet.
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Sak 08/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for

perioden
2013 - 2016.

2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2013
—2016:







3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden.

Vedtak enstemmi
1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for

perioden 2013 - 2016.
2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden

2013 —2016:
Elevenes psykososiale miljø, grunnskolen
Institusjonsbasert omsorg (avviksmelding og internkontroll)
Offentlige anskaffelser
Samhandlingsreformen, rekruttering fagpersonell
Bygg og anlegg, utviklingsavdelingen (bygge- og prosjekt regnskap)

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen i planperioden.

Sak 09/13 Eventuelt

• Revidering av kontrollutvalgets møteplan.

Vedtak enstemmi
Kontrollutvalget vedtar følgende reviderte møteplan for 2013:

3. juni
23. september
28. oktober
2. desember

Kontrollutvalget ber om at revidert møteplan settes inn på den kommunale møteplan og på
kommunens hjemmesider for kontrollutvalget.

Neste møte i henhold til møteplan er 3. juni 2013.

Kåre Breivik / sign Mette Rushfeldt /sign
Kontrollutvalgsleder saksbehandler
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eINFO12/11 - Strengevilkårfor å nytte hasteparagrafen

Kommuneloven er nøye når det gjelder å presisere hvilke kommunale organer som har
myndighet ("kompetanse") til å bestemme hva. I utgangspunktet ligger all myndighet til
kommunestyret, men myndighet kan være delegert eller lagt til andre organer ved lov, jf.
kommuneloven (koml.) § 6.

Loven er også nøye når det gjelder å fastsette hvilken myndighet som kan delegeres og til
hvilke organer. Hvis det i loven er sagt at en eller annen myndighet utøves av kommunestyret
"selv", kan den ikke delegeres.

Fra dette systemet er det gjort et unntak i koml. § 13, den såkalte "hasteparagrafen". Denne
paragrafen åpner mulighet for at kommunestyret "selv" kan bestemme at formannskapet, et
fast utvalg eller kommunerådet "skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært
avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å
innkalle dette".

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 4. mai 2012 gjort et vedtak som kaster lys over hva som
skal til for at hasteparagrafen kan tas i bruk.

Etter at et kommunestyre på regulært vis hadde vedtatt kommunens budsjett for 2012, viste
det seg at barnetallet i kommunen hadde økt mer enn ventet, slik at lovbestemte ytelser til
private barnehager ville øke mer enn forutsatt i budsjettet. Korrekt faktagrunnlag for
beregningen av bevilgningen til disse barnehagene forelå ikke før 20. januar 2012, mens
beløpet skulle være bevilget seinest 1. februar 2012.
Med tilvising til koml. § 13 vedtok kommunens formannskap, som på lovlig måte hadde fått
delegert hastemyndighet fra kommunestyret, i møte 26. januar 2012 å endre kommunens
budsjett for 2012.

Tre medlemmer av kommunestyret anmodet i brev 11. februar 2012 til fylkesmannen om at
dette vedtaket ble tatt opp til lovlighetskontroll etter koml. § 59.
Spørsmålet til vurdering hos fylkesmannen var om det hadde eller ikke hadde vært tid til å
innkalle det organet som regulært skulle ha behandlet budsjettendringsframlegget, nemlig
kommunestyret.
Fylkesmannen refererer bl.a. følgende fra bestemmelsen i kommunens reglement om innkalling
til møter i kommunestyret: "Innkallingen sendes hvert medlem i kommunestyret med en frist
på 8 dager", og fortsetter:

"Fylkesmannen er enig i at dersom disse innkallingsfristene i reglementet skulle følges, så ville
det vært knapt med tid til å behandle saken i den tidsperioden kommunen selv har gitt seg
(20.01.2012-31.01.2012). Imidlertid er vi ikke enig i at dette hadde vært umulig. Det kunne
vært sendt ut innkalling til kommunestyret samtidig med innkallingen til formannskapet den
20.01.2012. Formannskapet kunne avholdt møte den 26.01 (noe som også ble gjort), og
kommunestyret 2 kunne avholdt møte mandag den 30.01.2012. Etter det Fylkesmannen kan se,
står det ingen steder i reglementet at kommunestyret skal innkalles med en frist på 8 dager
etter at formannskapet har avgitt innstilling i saken. Saken kunne dermed ha vært behandlet i
samsvar med kravene i loven samtidig som reglementet for kommunen også ble fulgt.
Uansett kan ikke de lovbestemte kravene til hvordan en budsjettendring skal behandles, vike til
fordel for et internt reglement i kommunen. Fylkesmannen understreker at det i stedet er
kommunens interne reglement som må vike, slik at lovbestemt vedtaksmyndighet
(kommunestyret) kan fatte vedtak i saken".

Etter dette kom fylkesmannen altså til at i det aktuelle tilfellet hadde formannskapet ikke
myndighet til å nytte hasteparagrafen.

Oslo, 9. oktober 2012 Norges Kommunerevisorforbund
Bernt Frydenberg
Juridisk rådgiver
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eINFO12/14 - Forståelsenavkravetomat minstett
kommunestyremedlemskalværemedlemavkontrollutvalget

Av kommuneloven § 77 nr. 1 framgår det at minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
(FMiSF) har i forbindelse med en lovlighetskontroll nylig vurdert forståelsen av denne
bestemmelsen, se vedlegg 1.

Utgangspunktet for vurderingen var at det kontrollutvalgsmedlemmet som var valgt blant
kommunestyrets medlemmer, ble ansatt i Gloppen kommune og dermed ikke lenger var valgbar
til kontrollutvalget. Fylkesmannen konkluderte noe overraskende at kravet om
kommunestyrepresentasjon i kontrollutvalget ikke er ufravikelig ved suppleringsvalg i
valgperioden.

Fylkesmannen bygger i stor grad sin vurdering på en uttalelse fra Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD) av 1. juli 2008 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, se vedlegg 2.
Her heter det bl.a.:

Kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget er
direkte knyttet til konstitueringen av kontrollutvalget. Dette følger etter departementets
vurdering av ordlyden i kommuneloven § 77 nr. I fierde punktum. Spørsmålet oppstår
om dette kravet gjelder også når det er tale om suppleringsvalg i løpet av valgperioden.
Departementet antar at det ikke er noe direkte krav i loven om at det skal velges et nytt
kommunestyremedlem for å erstatte et som går ut av kontrollutvalget, selv om dette
skulle medføre at utvalget blir uten representasjon fra kommunestyret. Det vil også i
praksis kunne være svært vanskelig å praktisere en slik regel. Departementet mener
likevel at intensjonene bak lovbestemmelsen tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å
sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden.

I sin uttalelse peker FMiSF bl.a. på at «det er lite i samsvar med demokratiomsyn dersom
representantar i formannskap og hovudutval skal ha rettsleg plikt til å fråtre politiske verv dei
er lovleg valt til ved konstitueringa, på bakgrunn av forholdsval etter kommunelova § 36, sjå §
77 nr. 2. Kommunen må likevel gjere sitt ytste for å få inn eit medlem frå kommunestyret i
kontrollutvalet. Reint spekulative nyval, med sikte på å omgå kravet om representasjon, må
såleis reknast som ulovlege. Det er ikkje indikasjonar på at det ligg føre slike motiv i denne
saka.

Kommunen seier det ikkje er fleire representantar i kommunestyret som er valbare til
kontrollutvalet, og at det har vore arbeidd politisk i kommunen for å finne ei løysing. Det går
mellom anna fram av møteboka for møtet 18.06.2012 at nyvalet har blitt utsett tre gonger med
sikte på å innfri kravet i § 77 nr. 1. Ut frå dette konkluderer vi med at kommunen har gjort sitt
ytste for å oppnå kommunestyrerepresentasjon i kontrollutvalet, utan at dette har ført fram. Vi
har derfor kome til at kontrollutvalet i Gloppen kommune har ei lovleg samansetting, sjølv om
kravet i § 77 nr. 1 ikkje er innfridd.»

Vi er kjent med at Fylkesmannen i en e-post til KRD har bedt om en nærmere utdyping av hva
som ligger i at kommunen har gjort «sitt ytterste» for å få valgt inn et medlem fra
kommunestyret. Det foreligger imidlertid ikke noe skriftlig svar fra departementet på denne
henvendelsen.

Oslo, 2. november 2012 Norges Kommunerevisorforbund
Bjørn Bråthen
seniorrådgiver

Vedlegg:
Brev av 19. oktober 2012 fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Gloppen kommune
Brev av 1. juli 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet til Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag
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