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NTL SKATTS HØRINGSUTTALELSE – OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVING TIL SKATTEETATEN 

Vi viser til departementets brev av 1.12.2014 med vedlagt høringsnotat.  

NTL Skatt vil innledningsvis si at vi støtter en overføring av kommunal skatteoppkreving til 

Skatteetaten. Vi ser at det er gode faglige argumenter for en mer helhetlig skatte- og 

avgiftsforvaltning. Samtidig vil vi gi uttrykk for at vi er av den klare oppfatning at en reduksjon til 27 

kontorer ikke er faglig forsvarlig. Vi mener også at den reduksjonen av antall årsverk høringsnotatet 

legger opp til er uforsvarlig.  

Vi mener også at det er viktig å bruke gode, rause omstillingstiltak for å ta vare på de medarbeiderne 

som blir berørt, både i kommunene og i Skatteetaten.  

Politisk prosess 

NTL Skatt har forstått denne høringen til å dreie seg om forslaget til hvordan skatteoppkreverne kan 

organiseres i Skatteetaten, og ikke om skatteoppkreverne skal organiseres i Skatteetaten. Vi kan ikke 

se at det er tatt en politisk beslutning som støtter denne formuleringen, og setter spørsmål ved 

prosessen som ligger til grunn for denne omstillingen.  

Det har flere ganger tidligere vært forsøkt å statliggjøre den kommunale skatteoppkrevingen jfr. NOU 

2004 og 2007. Nytt i denne prosessen er hastigheten og måten dette arbeidet er tenkt gjennomført 

på. Finansdepartementet ga i brev av 23. juni 2014 Skattedirektoratet i oppdrag å redegjøre for 

hvordan skatteoppkrevingen kan organiseres i Skatteetaten.  Skattedirektoratets rapport ble 

oversendt til Finansdepartementet den 24. november 2014.  

NTL Skatt ønsker å påpeke at dette, i tillegg til de andre oppdragsbrevene som Skatteetaten har 

mottatt fra Finansdepartementet, har gjort prosessen ekstremt utfordrende.  

Gevinstrealisering 

Høringsnotatet legger opp til en innsparingsgevinst på 370 millioner. NTL Skatt mener at det ikke er 

realistisk å forvente en gevinstrealisering av så stort omfang og anser også tidsperspektivet som 

svært urealistisk.  

Geografisk spredning og kompetanse i den nye Skatteetaten 

NTL Skatt mener at dagens oppgaver hos skatteoppkrever bør være på mer enn de 27 foreslåtte 

lokasjonene. Dette gjelder spesielt Skatteetatens samlede kontrollvirksomhet. Hensynet til 

rettsikkerhet, likebehandling, synlighet og avdekking av arbeidslivskriminalitet tilsier lang flere 

lokasjoner enn det som er foreslått. 

Det er viktig for NTL Skatt at statlige kompetansearbeidsplasser opprettholdes på langt flere enn de 

foreslåtte lokasjonene. NTL Skatt vil beholde statlige kompetansearbeidsplasser i distriktene, og ikke 



bare i de store byene. Dette henger sammen med både opplevd oppdagelsesrisiko og nærhet til 

skyldner. Desto færre lokasjoner det legges opp til, jo vanskeligere blir det å beholde god 

kompetanse.   

I tillegg til årsverkene i de berørte kommunene er det omtrent 70 årsverk i regionene og i 

Skattedirektoratet som jobber med oppfølging av skatteoppkreverne som blir berørt. I disse miljøene 

finnes kompetanse som er ytterst viktig for Skatteetaten å ta vare på, og det er vesentlig at denne 

kompetansen blir tatt med i omstillingen på en fornuftig og god måte.  

Faglige betraktninger – innkreving 

Innkrevingsmiljøene i Skatteetaten har god kontakt med skatteoppkreverne, både i forbindelse med 

styring/oppfølging, kontroll og samarbeid om tyngre innfordring. Erfaringene her er at det i stor grad 

er de samme debitorene som skylder både MVA og skatt/arbeidsgiveravgift. En overføring vil bidra til 

at disse debitorene får en statlig kreditor å forholde seg til. 

NTL Skatt vil påpeke at det i forhandlingene om ROS ble vedtatt å ha to innkrevingsmiljø i Skatt sør. 

Vi er bekymret for at forslaget om at all næringsinnkreving i Skatt sør skal legges til Skien, vil medføre 

at god kompetanse i Drammen vil forsvinne.  

Faglige betraktninger – kontroll 

NTL Skatt mener at Skatteetatens kontrollmiljø bør være mer synlig ovenfor skatteyter og være 

tilstede på lang flere enn 27 lokasjoner. Det er viktig at Skatteetaten viser muskler i forhold til å 

avdekke inntekt som er unntatt fra skatt og avgift, det er et virkemiddel mot svart økonomi, 

arbeidslivskriminalitet og vil ha en forebyggende effekt.  

Høringsnotatet legger opp til en styrking av arbeidsgiverkontrollen med 29 årsverk i forhold til antall 

årsverk som benyttes på kontroll hos skatteoppkreverne per i dag. NTL Skatt anser ikke dette som en 

reell styrking av kontrollområdet. Reelt sett vil økningen i antall årsverk gå med til økt reisetid for 

kontrollørene.  

NTL Skatt anser at det å ha en operativ, synlig og sterk kontrollvirksomhet er avgjørende for å 

opprettholde en høy skattemoral og bidra til å finansiere velferdsstaten slik den er i dag.  

Faglige betraktninger – føring av skatteregnskapet 

NTL Skatt mener at en spesialisering og sentralisering av denne oppgaven er fornuftig, ved at en får 

bygget opp et kompetent og mindre sårbart fagmiljø. Samtidig gir dette mer kontinuitet i 

oppgaveutførelsen for de som jobber med dette. 

Faglige betraktninger - Veiledningstjenesten, skatteopplysningen, publikumsmottak 

Høringsnotatet legger til grunn at Skatteopplysningen får tilført 20 årsverk og at det blir tilført 20 

årsverk til publikum/veiledning i regionene.  

Dette er på langt nær nok ressurser for å løse disse oppgavene. Skatteyternes nærhet til de 

kommunale skatteoppkreverne vil reduseres, og pågangen både på telefoni og oppmøte vil øke 

betraktelig på de gjenværende lokasjonene. 

NTL Skatt mener en ikke skal undervurdere antallet som har behov for personlig oppmøte på et 

skattekontor, også utenfor de største byene. Mange grupperinger trenger veiledning ved fysisk 

oppmøte på et skattekontor.  



NTL Skatt mener derfor at det bør være en større overføring av årsverk, spesielt til 

Skatteopplysningen for å kunne levere god nok kvalitet på tjenestene.  

Rettsikkerheten til avgiftspliktige/skattesubjektet 

Vi ser at det å flytte innkrevingsansvaret fra kommunene til staten vil gi en bedre likebehandling av 

alle debitorer. NTL Skatt er imidlertid bekymret for at våre skattytere skal oppleve 

oppdagelsesrisikoen som fallende når Skatteetaten ikke er tilstede i nærmiljøet. Ved kun å være 

tilstede i de største byene og i områder med høy grad av næringstetthet, vil det bli en økt opplevelse 

av å ikke bli tatt/kontrollert, og derfor øke risikoen for å unnta inntekt fra beskatning vil øke.  

Skat i Danmark har de siste årene vært gjennom flere omstillinger og nedbemanninger. Skatteetaten 

i Norge har en mer samlet IKT-struktur enn det som var tilfelle hos Skat i Danmark, men vi vil likevel 

vise til at det i Danmark har vært en nedgang i skatteinngangen og opplevelsen av å kunne bli tatt for 

å holde unna skatt og avgift er mye lavere enn tidligere. Dersom Skatteetaten i Norge skulle bli 

mindre synlig i fremtiden, kan dette føre til at den opplevde risikoen for å bli tatt er mindre og 

sannsynligheten for at noen vil forsøke å snyte felleskapet, øker.  

Finansiering av omstillingen 

Skatteetaten står ovenfor flere store omstillinger, både innen IKT, kontorstruktur og flytting av 

arbeidsoppgaver. NTL Skatt setter som forutsetning at det følger med tilstrekkelige økonomiske 

midler til gjennomføring av disse omstillingene. I forbindelse med Statsbudsjettet for 2015 var det et 

gap mellom forventede kostnader og tilførte midler på flere millioner. Dette kommer på toppen av et 

rammekutt på 0,6 % som følge av krav om effektivisering av offentlig sektor. Det er allerede i dag 

knallharde prioriteringer mellom IT-drift/utvikling, administrasjon og basisoppgaver. NTL Skatt 

forventer derfor økte budsjett-tildelinger i forbindelse med omstillingsarbeidet, og at en eventuell 

effektiviseringsgevinst blir tatt ut over en lengre periode. 
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