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Høringssvar - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
   
Etter Strand kommunes syn er organiseringen av skatteoppkreveren en naturlig del av den 
totale gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og 
kommuner i kommunereformen. Strand kommune mener derfor det er uheldig å forsere en 
beslutning om dette nå og anbefaler at spørsmålet undergis en samlet behandling i 
kommunereformen. 

 
 
 
 
 
Jørpeland  29.01.2015 
 
Jon Ola Syrstad 
rådmann 
 
 
 
 
 
Kommunestyret - 010/15 
 

KOM - behandling: 
Det ble ikke fremsatt avvikende forslag. Rådmannens sin innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

 
 

KOM - vedtak: 
Etter Strand kommunes syn er organiseringen av skatteoppkreveren en naturlig del av den 
totale gjennomgangen av den samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og 



kommuner i kommunereformen. Strand kommune mener derfor det er uheldig å forsere en 
beslutning om dette nå og anbefaler at spørsmålet undergis en samlet behandling i 
kommunereformen. 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 

 

Sammendrag 
Forslag om overføring av skatteoppkrevingen til staten ble sendt på høring fra 
Finansdepartementet 1. desember 2014. Høringsforslaget innebærer at skatteinnkrevingen, 
føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen flyttes fra kommunene og legges til 
Skatteetaten. 

Rådmannen mener at det på nåværende tidspunkt ikke er riktig å gjøre endringer i 
oppgavefordelingen mellom kommune og stat, men at dette bør undergis en samlet 
vurdering i forbindelse med kommunereformen. 

Fakta 
Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av 
Skatteetaten. Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som ligger til 
skatteoppkreverfunksjonen: 

- Innkreving av inntektsskatt- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. 
Fellesinnkrevingen innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på vegne 
av skattekreditorene (staten, fylkeskommunene og kommunene). 

- Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontroll av lønnsområdet. Formålet med kontrollen 
er å påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, oppbevart, 
innberettet og innbetalt i samsvar med de bestemmelsene som gjelder.  

- Føring av skatteregnskapet – skatteoppkreverne fører skatteregnskapet for den enkelte 
kommune i Skatteregnskapssystemet (Sofie), som driftes av Skatteetaten. Skatteregnskapet 
avlegges månedlig for å fordele skatteinntektene til kommunene. 

Skatteetaten har ansvar for faglig oppfølging og styring av skatteoppkreverne. 

Skatteoppkrevingen i Strand har fram til 2015 vært fordelt på 2 årsverk tilhørende 
økonomiavdelingen. I tillegg har 0,5 årsverk vært dedikert skatteoppkreving i Hjelmeland 
kommune (tjenestekjøp). Fra 2015 ivaretar Strand kommune skatteoppkrevingen også for 
Hjelmeland kommune gjennom et vertskommunesamarbeid. I tillegg kommer kjøp av 
arbeidsgiverkontroll fra Sandnes kommune med 0,4 årsverk (kun for Strand kommune). 
Strand kommune får gode tilbakemeldinger på oppgaveløsingen av Skatteetaten og av 
revisor. 

Regjeringens forslag innebærer at skatteoppkreveroppgavene flyttes over til Skatteetaten 
slik: føring av skatteregnskapet samles på Lillestrøm (Skedsmo kommune) med en 
underavdeling i Vadsø. Arbeidsgiverkontrollen er foreslått samlokalisert med Skatteetatens 



øvrige kontrollmiljøer på 22 steder. Innkreving foreslås spesialisert og lokalisert på totalt 19 
steder. Det skilles mellom innkreving mot næringsdrivende/arbeidsgivere og innkreving mot 
personlig skattytere (lønnsmottagere og pensjonister). Innkreving mot næringsdrivende 
samles i fem regionale innkrevingsmiljøer hvor Skatteetaten allerede har innkrevingsmiljø for 
merverdiavgift. Innkreving mot personlige skattytere samles i 19 fylkesvise enheter, hvor fem 
av disse også har innkreving mot næringsdrivende. 

Lover, forskrifter, rundskriv 
Skattebetalingsloven 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
- 
 
Innkomne uttalelser 
- 
 
Barn og unge 
- 
 
Naturmangfaldlova §8-12 
- 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 

Kommunestyret kan vedta rådmannens forslag til høringssvar. Alternativt kan 
kommunestyret endre høringssvaret eller eventuelt la være å avgi uttalelse. 
Høringsuttalelsen får få praktiske konsekvenser. Det vurderes likevel viktig av prinsippielle 
årsaker å avgi en uttale. 

Vurdering og konklusjon 

Høringsforslaget bygger på en utredningsrapport fra Skattedirektoratet. Rapporten har fått 
sterk kritikk for mangelfulle analyser, blant annet fra KS og Norges kemner- og 
kommuneøkonomers forbund, NKK. Rådmannen har selv ikke gjort noen analyser, men 
råder kommunestyret til å avgi uttalelse i tråd med anbefaling gitt fra KS og NKK. 

Rådmannen er opptatt av at skatteoppkrevingen skjer på en effektiv måte med høye krav til 
rettssikkerhet. Rådmannen viser til uttale fra KS og NKK om at en overføring av 
skatteoppkrevingen til staten ikke gir noen garantier for bedre resultater.  

Etter KS’ vurdering er kravenes karakter, innkreving via arbeidsgiver og automatiserte 
prosesser viktige forklaringer på gode kommunale resultat. Hensiktsmessig og effektiv 
organisering i kommunene med entydig arbeidsdeling mellom skattekontorene (tidligere 
ligningskontor) og de kommunale skatteoppkreverne er en annen.  

Rådmannen frykter at en sentralisering av oppgavene vil begrense mulighetene for god 
kommunal likviditetsstyring. I dagens ordning mottar kommunen et forskudd på periodisk 
oppgjør, det gjør at kommunen i flere tilfeller enklere kan innfri sine forpliktelser ved forfall. I 
tillegg bidrar tidligere utbetaling til økte renteinntekter på konsernbankkonto. 
Skattedirektoratet sier de vil erstatte dette med en eller annen type ordning med forskudd på 
periodisk oppgjør. Med vesentlige tallstørrelser vil imidlertid selv få dagers senere overføring 
gi store rentetap sammenlignet med dagens ordning. 

Et uttalt mål i kommunereformen er å «flytte makt og ansvar til større og mer robuste 
kommuner». Regjeringen sier den vil «vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer 
handlingsrom.” Forslagene i høringen innebærer betydelig sentralisering av arbeidsplasser til 
nasjonale kontorer eller til region-/fylkessentra. Dagens 288 kontorsteder reduseres til 27. 



Rådmannen stiller seg derfor undrende til tidspunktet for forslaget. Landets kommuner er nå i 
tett dialog for å meisle ut sterke og robuste kommuner som skal kunne utføre en større del 
av de statlige oppgavene, samt stå bedre rustet til å løse også dagens oppgaver. 
Høringsforslaget innebærer at oppgaver trekkes i motsatt retning. Rådmannen tilrår derfor at 
kommunestyret avgir høringsuttalelse slik: 

 
 
 
 


