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Horingsuttalelse fra Lier kommune om statliggjoring av skatteinnkrevingen

Det vises til høringsbrev av 01.12.2014 til høringsinstansene vedrørende forslag om
overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten
Forslaget innebærer en total endring av innfordringsstrukturen av skatte- og avgiftskrav som
kemnerkontorene i dag har ansvaret for. Ideelt sett burde dette arbeidet vært en del av
kommunereformen, og det synes noe underlig at departementet velger å se to så betydelige
reformer for kommune-Norge som to adskilte prosesser.

I utredningen er det godt argumentert på flere punkter hvilke fordeler en overføring av
skatteoppkreverfunksjonen vil ha. Fra et arbeidsgiverperspektiv vil stordriftsfordelen ved en
overføring  være  et faktum. Å slanke den nasjonale skattestaben med 113vil gi en betydelig
lønnsreduksjon, det er det liten tvil om. Videre vil behovet for fysiske arbeidsplasser bli
redusert, noe som også gir en økonomisk gevinst i form av innsparing av utgifter til lokaler,
datautstyr, o.l.

Det som ikke er tatt med, er en vurdering av hvilke negative sider en overføring medfører.
Ikke på et punkt er dette nevnt eller redegjort for i utredningen. Vi ser at dette kan skyldes at
oppdraget fra Finansdepartementet har vært ensrettet og at bestillingen kun har gått på ny
organisasjon og ikke for/mot. Det er derfor uvisst om det velfungerende ved dagens ordning
som blir borte ved en overføring, i det hele tatt er vurdert av utvalget. Det argumenteres sterkt
for alle fordelene, noe som også fremstår noe underlig, hvis oppdraget  kun  har gått ut på å
komme med forslag til ny organisasjon uten å ta med for/mot hensynene.

Ved en statliggjøring, mister kommunen en av sine viktigste oppgaver. Det å sikre kommunen
en stabil og forutsigbar inntekt er en av hovedoppgavene til kemnerkontoret. I tillegg fungerer
dagens ordning veldig godt sammenlignet med den statlige innfordringen.
Kemnerkontorene har bedre resultater enn MVA-innfordringen målt i innfordringsresultat, se
beregning gjort av Oslo Economics. Vi stiller derfor spørsmål til om Lier kommune far lavere
inntekter som en  følge  av statliggjøring.
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Å fjerne skatteoppkreverfunksjonen har flere ulemper. Kanskje den største er at vi mister
nærheten til skattyterne og de til oss. Lier kemnerkontors innfordringsstrategi er i stor grad
basert på oppsøkende virksomhet både mot personlige skattytere og selskaper/virksomheter.
Vi utarbeider hvert år innfordringsstrategier for samtlige skattarter, og en viktig del av denne
er at saksbehandlerne bedriver «oppsøkende virksomhet». Kontorforretninger avholdes i stor
grad uten at debitor møter på kontoret, til tross for tilsendt varsel om tid og sted for utlegg.
Der vi reiser ut, har vi mye større grad av treff, og mange betaler utestående restanser som en
følge av hjemmebesøket. Ubehaget folk opplever ved at kemneren kommer hjem og banker på
døra på ettermiddag/kveld resulterer i en betydelig betalingsvilje. Et brev i posten gir ikke
samme effekt. I tillegg kommer vi i kontakt med folk vi ellers ikke ville ha oppnådd kontakt
med. Det er en del feilutskrivinger av forskuddsskatt hvert år. Etter en prat med oss, medfører
dette ofte at skattyter ber om å få endret forskuddsskatten sin til et mer korrekt beløp. Direkte
dialog med kommunens skattytere er gunstig, dette har vi årelang erfaring med.

Den preventive effekten ved at skattyterne vet at vi også kan komme på uanmeldt besøk hvis
restansene vokser, må også tas med. Vi er helt sikre på at et visst lokalt påtrykk sikrer
etterlevelse i større grad enn hvis for eksempel all næringsinnfordring mot Lier kommune skal
utføres fra Skien slik forslaget er.

Kostnadene ved en overførin
Går forslaget gjennom, må staten bære transaksjonskostnadene ved overføringen til alle
ansatte er etablert i stillinger som har hel ytelse for arbeidstakerne. For Lier kemnerkontors
vedkommende er overføringen å anse som en virksomhetsoverdragelse.

De sosiale kostnadene er ikke nevnt i utredningen, men disse kan bli betydelige, i hvert fall i
en mellomperiode. Det er foreløpig uklart om alle ansatte får et tilbud i en ny organisasjon, og
om de får et tilbud de kan akseptere. Vi har dyktige medarbeidere, som alle har stort ansvar
for driften. De aller fleste er fullfaglige, og har spisskompetanse innenfor alle kontorets
gjøremål. Realkompetansen er høy, men de færreste har formalkompetanse. Med en relativt
høy snittalder vil dette gi utfordringer i form av å få andre interessante jobbtilbud i
kommunen. Både Skien og Lillestrøm/Ski er geografisk langt unna Lier, og gir i praksis for
lang pendlevei for alle. Her må det søkes alternative løsninger.

Lier kommune forutsetter at staten ved en eventuell statliggjøring kompenserer kommunens
merkostnader, i alle fall i en overgangsperiode.

Med vennlig hilsen

Einar F. Heitmann
Kommunalsjef
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