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Svar på høring – Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 
Det vises til departementets brev med referanse 14/3202 SL SWN/HKT, med høringsfrist 02.03.2015. 
Regjeringen ønsker å overføre den kommunale skatteinnkrevingen til staten.  

 
Skatteinnkrevingen bør fortsatt være kommunal oppgave 
Samordningskommunene ved Nord-Salten Skatteoppkreverkontor frykter konsekvensene ved 
statliggjøring av skatteinnkrevingen, både når det gjelder tap av arbeidsplasser / - kommunal 
kompetanse og økonomiske konsekvenser dette medfører.  
 
Vi vil også bemerke at spørsmålet om organisatorisk endring av skatteoppkreverfunksjonen vil være 
naturlig å behandle i den varslede kommunereformen.  
 
Samordningskommunene ønsker å opprettholde dagens organisering og støtter ikke forslaget om 
statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen.  
 

Organisering Nord-Salten skatteoppkreverkontor (NSSK) 
Ballangen kommune, Tysfjord kommune, Hamarøy kommune og Steigen kommune har samordnet sin 
skatteinnkreving under enheten Nord-Salten Skatteoppkreverkontor (NSSK). NSSK er organisert som 
en virtuell avdeling.    

 
Virtuell avdeling har ansatte sin arbeidsplass og sitt ansettelsesforhold i sine respektive 
kommuner som før samarbeidet. Kommunene har imidlertid en felles skatteoppkrever som skal 
lede de ansatte og utvikle fagfeltet. Det er altså ingen fysisk avdeling.  

 
Ved valg av organisasjonsform ble det lagt vekt på brukervennlighet og opprettholdelse av lokal 
fagmiljø.     
 
Velfungerende kommunal innkreving  
Kommunal skatteinnkreving kan vise til høy innkrevingsresultat. NSSK kan vise til en løsningsgrad; 
Arbeidsgiveravgift 99,86%, forskuddstrekk 99,97% og forskuddsskatt person 99,66%.  
 
Dagens skatteinnkreving er svært effektiv. På sammenlignbare skattearter kan de kommunale 
kemnerne vise til et bedre resultat enn de statlige innkreverne. Kommunens desentraliserte 
innkreving av arbeidsgiveravgift har et resultat på 99,8%. Statens sentrale innkreving av 
merverdiavgift har et resultat på 99,4% (jf. Finansdepartementets, statsbudsjett 2015).   
 
Små endring i innfordringsresultat kan medføre store tap i inntekter til det offentlige. Dette 
spørsmålet er utredet av Oslo Economics, som har gått gjennom tallmaterialet og beregnet 
konsekvensene av endret innkrevingsprosent.  
 

mailto:postmottak@fin.dep.no


         
 
Beregningene viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig inntektstap fra skatter og avgifter i 
området 0,5-1,5 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at 
endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets forslag 
ulønnsomt, selv etter den foreslåtte bemanningsreduksjonen. 
 
Nærhet til skattesubjektene 
Nærheten til skatteytere og arbeidsgivere gir vår skatteoppkrever god forutsetning for å kunne jobbe 
proaktiv og forebyggende. Vår erfaring viser at nærhet til skattyter er viktig for å kunne bistå 
vanskeligstilte skatteytere; de som ikke alltid kan hjelpe seg selv eller som av andre grunner ikke kan 
ivareta sine egne interesser. Nærhet og lokalkunnskap er viktig også for å forstå og hjelpe de som 
trenger det mest. 
 
NSSK s̀ organisering gir skatteoppkreverkontoret god kjennskap til skattesubjektene, noe som gir vår 
skatteoppkrever gode forutsetninger til å drive effektiv innfordring og kontrollvirksomhet, blant annet 
gir lokalt tilstedeværelse fordel ved intern motregning, medarbeiderne hos skatteoppkrever inngår som 
en del av økonomiavdelingens fagmiljø og kan således dra nytte av interninformasjon. Vi mener at 
nærhet til innbyggerne, lokalkunnskap og tverrfagligsamarbeid i stor grad bidrar til gode resultater. 
 
En løsning hvor kun et kontor skal drive innfordring og et kontor skal drive med kontrollvirksomhet 
for hele Nordland, vil føre til svekket kommunikasjon mellom kreditor og debitor, som igjen vil føre 
til sviktende inntekt og økt risiko for svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet. 
Skatteoppkreverens nærvær til skattesubjektene har en klar preventiv effekt.   
 

Arbeidsplass / kommunal kompetanse 
Skatteoppkreverfunksjonen er en viktig del av vår lokale økonomistyring. Skatteoppkreveren inngår i 
det totale økonomiske fagmiljøet i kommunene, og bidrar med viktig kompetanse.  
Ved statliggjøring av skatteinnkreving mister våre kommuner en viktig kompetanse som i dag blir 
benyttet/rådført ved innkreving av kommunale krav.   
 

Rettsikkerhet 
Det fremkommer at foreslått organisering gir økt rettsikkerhet, «lik behandling av like saker er et 
sentralt rettssikkerhetsprinsipp. Å samle oppgaven i en etat legger til rette for dette.».  
 
Vi kan ikke si oss enig i dette. Skattebetalingsloven, skatteoppkreverinstruks, samt forskrifter er 
retningslinje for skatteoppkreverens utførelse av sitt arbeid. Man må kunne legge til grunn at ALLE 
skatteoppkreverkontorene følger disse retningslinjene i dag og således vil det være feil å legge til 
grunn at rettsikkerheten blir bedre ved å samle alle oppgavene i en etat.   
 
Kommunalt ansvar for skatteinnkreving medfører god rettsikkerhet, blant annet ved at det er etablert 
klar organisatorisk skille mellom fastsetting- og innkreving av skatt. Avstand mellom fastsettelse og 
innkreving av skatt er slått fast som et grunnleggende prinsipp i tidligere utredninger og 
Stortingsbehandlinger av skatteinnkrevingen. 
 

Oppsummering 
Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for tap av 
inntekter til det offentlige, gjør at samarbeidskommunene fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren 
fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens løsning gir de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering. Videre er 
forslaget et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i 
denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering, når lokal kunnskap og 



         
 
tilstedeværelse er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener at kommunene selv har den 
beste forutsetningen og best kompetanse for å kunne håndtere lokale skattesubjekter.  
 
 
 

 
Nord-Salten Skatteoppkreverkontor, den 16.01.2015    
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