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HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN  

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (FrP) 

 

Vedtak: 

 

Skatteoppkrevingen for Stange er organisert i et interkommunalt samarbeid med Hamar 

kommune, med Hamar som vertskommune. Dette er en nylig gjennomført ordning som vi 

mener er en rasjonell og god måte å organisere skatteinnkrevingen på, samtidig som fordelene 

med en lokal tilknytning ivaretas.  

 

Stange kommune vil understreke betydningen av den fagkompetansen som er knyttet til 

skatteinnkrevingen er veldig viktig for kommunens eget økonomiarbeid, og at lokale forhold 

raskt kan fanges opp og tas hensyn til i oppfølgingen av skatteyterne. Vi vil i tillegg 

understreke betydningen av at kompetansearbeidsplasser av denne typen beholdes i 

kommunene/regionen. En sterk sentralisering av slike kompetansearbeidsplasser er stikk i strid 

med uttalte målsettinger om å etablere robuste kommuner. 

 

Vi mener også at det ikke er naturlig å foreta en slik omorganisering av 

skatteinnkrevingsfunksjonen ved inngangen til en omfattende kommunereform som nettopp 

også skal vurdere oppgaveporteføljen til framtidas kommuner.  

 

Stange kommune viser videre til tidligere vedtak i KS, sist et enstemmig vedtak i KS’ 

landsstyre i mai 2014. 

 

Vi vil sterkt fraråde Finansedepartementet sitt forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra 

lokalt til statlig nivå og kan vanskelig se at en slik overføring bidrar til en mer effektiv eller 

kvalitativt bedre ordning. Vi peker i denne sammenheng spesielt på følgende forhold: 

 Effektiviteten og resultatene i skatteinnfordringen kan bli svekket 

 Bortfall av mulighetene for en enkel og effektiv innkreving 

 Begrensning av mulighetene for god kommunal likviditetsstyring 

 Svekker kommunenes ansvar for eget inntektsgrunnlag 

 Innbyggerne mister nærheten til skatteoppkreveren 



 Rettssikkerheten til skatteyterne kan svekkes 

 Reduserte muligheter for bekjempelse av svart økonomi 
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