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Årsrapport og årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 08.03.2017 sak 13/17
Møtebehandling
Til møte forelå årsrapport og årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt
kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.
Tilleggsforslag fremsatt av leder i møte:
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å følge opp de pålegg og anbefalinger som
fremgår av kontrollrapport 2016.
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Årsrapport og årsregnskap 2016 fra skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2016 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å følge opp de pålegg og anbefalinger som
fremgår av kontrollrapport 2016.
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Skatteoppkreveren i Søgne
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4682 SØGNE

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Søgne
kommune 2016
Vi viser til vårt kontrollbesøk 6. og 7. desember 2016 utført av Gretha Chr. Moksheim fra Skatt
sør. Til stede fra skatteoppkreverkontoret var skatteoppkrever Gisle Fossdal Espeland. Kontoret var
varslet om kontrollbesøket i telefonsamtale med Gisle Fossdal Espeland den 31. august 2016, samt
våre eposter av 5. september og 26. oktober 2016 .
Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, fastsatt
av Skattedirektoratet 1. februar 2011. Instruksen gjelder skattekontorenes kontroll av
skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og
arbeidsgiverkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og
avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Instruksens formål er å sikre at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om den faglige
utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, instrukser og
regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg der den faglige
utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp.
1 Kontrollens omfang og formål
Kontrollen har omfattet følgende hovedområder:
 internkontrollen ved skatteoppkreverkontoret
 skatteregnskapet
 innkrevingsarbeidet
Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte
hovedområdet.
2 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra kontorkontroller
Det er ikke gitt pålegg og anbefalinger ved gjennomførte kontorkontroller.

Postadresse
Postboks 2412
3104 Tønsberg
skatteetaten.no/sendepost

Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
Org.nr: 991733078

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
33 74 12 00
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Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra tidligere kontroller


Følgende pålegg gitt i rapport av 9. desember 2015 anses som etterkommet:
Gjentatt pålegg om å dokumentere saksbehandlingen i henhold til kravene i
Skattedirektoratets melding nr. 9/11 ved inngåelse av betalingsavtaler.

3.2

Følgende pålegg gitt i rapport av 9. desember 2015 anses som delvis
etterkommet:
 Pålegg for tredje gang om å følge gjeldende regelverk for renteberegning ved endring av
avregning for inntektsåret 2003 og eldre år, herunder å sende korrigert og spesifisert
skatteoppgjør for aktoid 6870048.
Den delen av pålegget som gjelder utsendelse av korrigert og spesifisert skatteoppgjør til
aktoid 6870048 anses etterkommet. Resterende del av pålegget kunne ikke etterkontrolleres
på grunn av manglende saker siste året.

3.3

Følgende pålegg og anbefaling gitt i rapport av 9. desember 2015 anses ikke
som etterkommet:
 Pålegg om å foreta bankavstemminger i henhold til retningslinjer for føring av
skatteregnskapet. Pålegget gjentas i pkt. 4.1.1.
 Anbefaling for andre gang om jevnlig å oppdatere sine skriftlige rutiner. Anbefalingen
omgjøres til pålegg i rapportens 4.1.2.

4

Pålegg og anbefalinger som følge av denne stedlige kontrollen

4.1 Pålegg
Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig.
Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må
endres fra nå. Det forventes at skatteoppkrever innretter seg etter påleggene innen fristene som gis.
4.1.1 Bankavstemminger
Vi viser til vår rapport av 9. desember 2015 hvor vi ga følgende pålegg:
Vi gjentar vårt pålegg til skatteoppkrever om å foreta bankavstemminger i henhold til
retningslinjer for føring av skatteregnskapet, jf. også retningslinjer for inn- og utbetalinger.
Skatteoppkrever har gitt følgende tilbakemelding i sitt tilsvar av 8. januar 2016:
Skatteoppkrever tar pålegget til etterretning og vil endre sin praksis slik at det avstemmes i
henhold til retningslinjer.
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Ifølge retningslinjer for føring av skatteregnskapet av 1. april 2014, punkt 3.1.1, jamfør retingslinjer
for inn- og utbetalinger av 18. november 2014 punkt 2.2, skal avstemming av bankkonto
gjennomføres for alle dager det har vært transaksjoner på kontoen.
Ved vårt kontrollbesøk konstaterte vi at det manglet avstemming bank for ti dager i april og elleve
dager i oktober. For alle disse dagene viste kontoutskrifter fra Nordea at det hadde vært bevegelser
på kontoen.
Vi mener det er viktig at skatteoppkrever gjennomfører avstemming de dager det har vært bevegelse
på kontoen. Gjennomføring av bankavstemming er et viktig internkontrolltiltak for å avdekke
eventuelle feil så raskt som mulig, samt bekrefte at det ikke er avvik eller differanser.
Vi gjentar for andre gang vårt pålegg til skatteoppkrever om å følge gjeldende retningslinjer
for den daglige bankavstemmingen.
4.1.2 Lokale rutinebeskrivelser
Vi viser til vår rapport av 9. desember 2015, hvor vi ga følgende anbefaling:
Skatteoppkrever anbefales for tredje gang å oppdatere sine rutiner jevnlig.
Skatteoppkreveren har gitt følgende tilbakemelding i sitt tilsvar av 8. januar 2016:
Gjeldende rutinebeskrivelser er til dels gamle, og bør derfor ajourføres. Vi har som mål å
ajourføre våre interne rutiner i løpet av 2016. Undertegnede begynte imidlertid som
Skatteoppkrever den 01.12.15. Kontoret hadde i forbindelse med bytte av Skatteoppkrever
redusert bemanning fra august 2015 t.o.m november 2015. Dette har naturlig nok medført at
en del saker har blitt nedprioritert.
Videre er undertegnede fortsatt i en opplæringssituasjon. I sum medfører dette at arbeidet
med ajourhold av rutiner for tiden ikke er prioriterte arbeidsoppgaver. Vi har likevel som
mål å begynne arbeidet med rutiner straks dette fremstår som forsvarlig i forhold til andre
arbeidsoppgaver.
Ved vårt kontrollbesøk konstaterte vi at skatteoppkrever fremdeles ikke hadde påbegynt arbeidet
med å oppdatere flere år gamle rutiner. Det var heller ikke utarbeidet skriftlige rutiner på de
områder som manglet. Skatteoppkrever begrunnet dette med at han var ny som skatteoppkrever med
begrenset opplæring. Han hadde vært nødt til å prioritere, men at han vil gå igang med dette
arbeidet i 2017.
Vi mener det er viktig at kontoret har oppdaterte skriftlige rutinebeskrivelser som til enhver tid er
tilpasset gjeldende regelverk og praksis ved kontoret. Dette gjør kontoret mindre sårbart når nye
personer kommer inn ved eventuell sykdom eller oppsigelse, og det bidrar til å sikre at oppgavene
utføres i samsvar med gjeldende lover og regler.
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Skatteoppkrever pålegges å utarbeide manglende rutiner og å oppdatere eksisterende rutiner.
4.1.3 Manuell endring av bankkonto – internkontroll.
Retningslinjer for endring av bankkonto for skattytere datert 16. februar 2009, sist oppdatert 27. mai
2016, angir kravene ved manuell endring av bankkonto. I retningslinjens punkt 3, om internkontroll
og oppbevaring av dokumentasjon for endring av bankkonto, framgår blant annet at skatteoppkrever skal etablere tilfredsstillende arbeidsdeling mellom endring av bankkonto for utbetaling
av tilgodebeløp og kontroll av slike endringer.
I "Veiledning til skatteoppkrevers periodeavslutning i SOFIE", punkt 18 står det at kontorets
internkontroll skal sikre at bankkontoer ikke blir endret urettmessig, slik at utbetalinger blir foretatt
til feil aktør. Det skal gjennomføres kontroll hver måned, og det er tilstrekkelig med
stikkprøvekontroller dersom to personer kontrollerer og signerer på dokumetnasjonen før endring
av bankkonto. Dersom det er kun en person som kontrollerer og signerer dokumentsjonen før
endring av bankkonto, må alle endringene gjennomgås i ettertid.
Kontrollen skal dokumenteres ved at D-rapporten Oversikt over manuelt registrerte bankkonti
skrives ut, dateres og signeres av den som er ansvarlig for kontrollen. Rapporten skal oppbevares
sammen med øvrig periodisk dokumentasjon.
Ved vår stikkprøvekontroll påviste vi mangelfull internkontroll i forbindelse med endring av
bankkonto. Det var ikke etablert en arbeidsdeling med to personer som gjennomførte endringene, en
som hadde foretatt registreringen og en som hadde foretatt kontrollen. Bilagene inneholdt kun
signatur fra den som hadde foretatt registreringen. Det forelå heller ikke dokumentasjon på annen
kvalitetssikring av disse.
Vi mener at det er viktig at kontoret etterlever kravene til dokumentasjon og internkontroll slik det
fremgår av regelverket nevnt ovenfor. Dette blant annet for å sikre at utbetalinger fra
skatteregnskapet blir gjort til rett konto og forebygge misligheter.
Vi pålegger skatteoppkrever å sørge for at kravene til kontroll av manuelle endringer av
bankkonto blir oppfyllt.
4.1.4 Utlegg - sikring av krav
Det følger av skatteoppkreverinstruksens § 4-3 nr. 1 og 3 at innfordring, herunder sikring av krav, skal
iverksettes uten unødig opphold etter forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering.
Skatteoppkreveren skal videre ved vurdering av innfordringstiltak legge avgjørende vekt på tiltak som
enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan skje hurtig og effektivt.
Vår gjennomgang viste at aktiviteten utleggsforretning hadde gått drastisk ned det siste året i
forhold til året før. Kontroll av arbeidsliste viste i tillegg flere forfalte aktiviteter av typen "vurder
utleggsforretning", hvor den eldste forfalte var i juli 2016. Skatteoppkrever opplyste at han ikke
hadde hatt stor nok fokus på sikring av krav ved utlegg.
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Det er viktig at alle skattekrav over en viss størrelse blir sikret ved utleggsforretning. Dette
uavhengig om det løper en betalingsavtale eller er nedlagt et utleggstrekk på kravet. Formålet med
utleggsforretninger er, i tillegg til å hindre at skattekravene blir foreldet, å sikre dekning og prioritet
ved en eventuell tvangsrealisasjon.
Vi pålegger skatteoppkrever å sikre skattekrav av en viss størrelse ved utleggsforretning.

4.2 Anbefalinger
Skattekontoret kan etter instruksen også gi anbefalinger om forhold ved skatteoppkreverkontoret
som bør forbedres. Ved vårt besøk fremkommer følgende forhold som vi mener bør forbedres.
4.2.1 Rolletildelinger og fullmakter
Ifølge Retningslinjer for skatteoppkrevers periodeavslutning punkt 4.3. Tilganger og fullmakter,
fremgår det at tilgangene til SOFIE skatteregnskapssystem skal være i samsvar med kravene om
funksjonsdeling (arbeidsdeling). Vi viser i den forbindelse også til Skattedirektoratets veiledning til
god funksjonsdeling i SOFIE, både når det gjelder begrensninger i bruk av rollesett og tilganger,
samt god internkontroll.
Skatteoppkrever skal rapportere ajourhold av tilganger og fullmakter. I "Veiledning til
skatteoppkrevers periodeavslutning" er det et krav til at alle tilganger (rollesett) og fullmakter skal
kontrolleres minimum to ganger pr. år. Denne skal dokumenteres.
Skatteoppkrever opplyste at han hadde gjennomført halvårlige vurderinger av rolletildelinger og
fullmakter i SOFIE ved periodisk rapportering, men at dette ikke var dokumentert.
Han hadde tildelt lederrollen til to medarbeidere i tillegg til seg selv. En av disse hadde også de
fleste øvrige roller i SOFIE, til tross for at hun hadde gått over til kommunens økonomiavdeling.
Disse vil etterhvert bli slettet i takt med at hennes oppgaver hos skatteoppkrever blir faset ut.
Vi ser det som viktig at skatteoppkrever begrenser roller og fullmakter i forhold til den enkelte
ansattes kompetanse og arbeidsoppgaver, samt å gjennomføre og dokumentere vedlikehold av gitte
tilganger og fullmakter i hht retningslinjer og SOFIE veiledning.
Vi anbefaler skatteoppkrever å begrense kontroll av gitte tilganger og fullmakter i SOFIE slik
at disse er tilpasset den enkeltes arbeidsoppgaver, samt å dokumentere at kontrollen er utført.
4.2.2 Habilitet – begrensninger i tilgang til aktører
Det følger av skatteoppkreverinstruksen av 8. april 2014 §2-4 nr. 1 at forvaltningslovens kapittel II
om habilitet gjelder for skatteoppkreveren og ansatte ved kontoret. Dette betyr at skatteoppkrever
og øvrige medarbeidere ikke har anledning til å saksbehandle saker som gjelder dem selv, familie
og nærstående.
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Vår kontroll viste at det ikke var lagt inn begrensninger i SOFIE som sikret at den enkelte
saksbehandler bosatt i Søgne kommune ikke fikk opp eget løpenummer, familie/nærstående sine
løpenummer og eventuelle organisasjonsnummer på arbeidslistene.
Vi mener det er viktig å etablere begrensninger i SOFIE som tar hensyn til lovens krav til habilitet.
Det er et viktig ledd for å redusere mistanke om brudd på habilitetsreglene og mislighold. Dette er
også i samsvar med uttalelse fra Riksrevisjonen om systemkrav for habilitet. Dette kan praktisk
gjennomføres ved å sette inn unntak i porteføljen til den enkelte saksbehandler for aktuelle
løpenummer og organisasjonsnummer. Discoverer-rapport "Tilgang til aktører" vil dermed vise
unntak for den enkelte saksbehandler og dokumentere at kontoret har etalblert interne kontrolltiltak.
Vi anbefaler skatteoppkrever å innrette tilganger og fullmakter i SOFIE slik at det tar
hensyn til kravene regelverket for habilitet har.
4.2.3 Berostilte krav – oppfølging av krav ved maskinell dekningskontroll.
Ifølge retningslinjer for berostillelse og avskriving av skatter og avgifter med renter og
omkostninger av 22. mars 2012, skal skatteoppkrever følge opp berostilte krav gjennom maskinell
dekningskontroll og ha egne rutiner for når søk gjennomføres.
Vår stikkprøvekontroll viste at det ikke hadde vært noe maskinell dekningskontroll av berostilte
krav.
Vi anser det som viktig at skatteoppkrever har rutiner for å benytte seg av funksjoner i SOFIE som
maskinell dekningskontroll. Slike masseoppslag i ulike datakilder kan avdekke ansettelsesforhold
eller formuesobjekter som kan være grunnlag for dekning av krav.
Vi anbefaler skatteoppkrever å etablere en rutine for maskinell dekningskontroll av berostilte
krav.
5

Tilbakemeldinger i avslutningssamtalen
 Sende inn korrigert tilbakemelding til Skatt sør angående forhold tilknyttet
bistillingsinstruksen.
 Fullstendig bilagsnummerering på alle manuelle bilag.
 Manuelle tilbakeføringer/korreksjoner – årsak og henvisning til opprinnelig bilag må
komme klart fram i bilagsdokumentasjonen.
 Oppfølging og behandling av herreløs skatt i hht regelverk og SOFIE-rutiner..
 Skatteoppkrever må overholde SKD-meldinger vedørende myndighetsgrenser som gjelder
både på tid og beløp i lempningssaker.
 Skatteoppkrever må innhente skriftlige søknader ved inngåelse av betalingsavtaler.
 Periodisk oppgjør må sendes inn i hht de frister som gjelder.
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6 Skatteoppkreverkontorets tilbakemelding på rapporten
Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan
henvendelser rettes til undertegnede.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak skatteoppkrever vil iverksette vedrørende pålegg og
anbefalinger som er gitt i rapportens punkt 4, samt forhold nevnt i punkt 5. Tilbakemeldingen
imøteses innen 27. januar 2017, og vi ber om at den merkes med saksnummer 2016/894688.
Vi takker for god hjelp i forbindelse med vårt kontrollbesøk og håper på et fortsatt godt samarbeid.

Med hilsen
Else-Gunn P. Halvorsen
konstituert underdirektør
Avdeling for innkreving
Skatt sør
Gretha Chr Moksheim
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