
NARVIK KOMMUNE 

 

 

 

Ordførerens kontor,  Rådhuset,   8512 Narvik   Tlf.: 76 91 21 30, Faks: 76 91 20 01 

E-post: ordforer@narvik.kommune.no 

 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

 

0030 OSLO 

 

 

MELDING OM VEDTAK 
Kopi til:    

Andersen Lars Norman Rådmannsteam   

Bodil Leirvik Enhet kemner   

 

   
 

Vår ref. Deres ref. Dato: 
14/24-145/K1-040, K3-&00//INNO   20.02.2015 

 

 

Høringsuttalelse vedrørende overføring av skatteoppkreverfunksjonen 
 

Det er gjort følgende vedtak i saken: 

 

 
19.02.2015 FORMANNSKAP 
 

 

FORM-005/15 VEDTAK: (delegert fullmakt bystyret 05022015) 

 

 
Viser til mottatt høring 1. desember 2014 med frist for uttalelse satt til 2. mars 2015. 

Høringen gjelder et forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra 

kommunene til staten v/Skatteetaten. 

 

Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevingen 

(arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet) kan organiseres i Skatteetaten for å 

oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving. Utredningen skulle også inneholde forslag til 

nødvendige regelverksendringer, plan for ev. endringer i IKT-systemløsninger og vurdering av 

arbeidsrettslige- og personalmessige forhold.  

 

I følge Finansdepartementet er dagens organisering av skatteoppkreverfunksjonen ikke 

hensiktsmessig, verken faglig-, styrings- eller ressursmessig. 

  

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 kontrollen 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. Siden likning av lønnstakere baserer seg på 
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innsendt lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt 
skattegrunnlag.  

- 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.  

 

  

I forslaget fra Finansdepartementet skal skatteoppkreverfunksjonen splittes opp og 

gjøres på ulike steder i landet. 

 

Finansdepartementets forslag til statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen er en ren sentralisering 

av arbeidsplasser. 

Ifølge utredningen er det i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontor. Utredningen foreslår å legge 

arbeidet til 27 kommuner/kontor. Dette betyr at 261 kommuner over hele landet mister arbeidsplasser. 

Heriblant Narvik kommune som vil miste 6 kompetansearbeidsplasser. 

Oppgavene er hovedsakelig lagt til de største byene i hvert fylke, samt Østlandsområdet som vil få ca 

65 nye fellesarbeidsplasser.  

 

Høringsuttalelsen angir at dette er god regionalpolitikk da det foreslås kontorer i alle fylker. For Nord- 

Norge vil det kunne gi utfordringer da det er lange avstander, for eksempel vil Ofotregionen stå helt 

uten skatteoppkreveroppgaver. Det igjen vil kunne medføre svakere kontroll med svart økonomi og 

arbeidskriminalitet. Dette vil for øvrig gjelde mange regioner i Norge da kun 27 kontor skal betjene 

hele landet. 

 

I Nordland er det iflg utredningen kun to kommuner som vil få 

skatteoppkreveroppgaver. Bodø vil få innfordring og arbeidsgiverkontroll og Vestvågøy vil få 

arbeidsgiverkontroll. Narvik Bystyre mener det ville vært naturlig å velge Narvik som et 

lokaliseringssted for skatteoppkreveroppgaver fordi Narvik og Ofotregionen har en betydelig mengde 

arbeidsgivere og har også det største  arbeidsgiverkontrollmiljøet etter Bodø. 

 

Narvik bystyre viser til «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg 

tenesteproduksjon.», vedtatt av Kongen i Statsråd – publisert 28.11.2014. 

Vi mener forslaget ikke besvarer retningslinjene på en god måte, dette gjelder blant annet  følgende 

punkter: 

5.1 Formelle krav til vurderinga 

«. Minst tre alternativ bør vurderast, unntak frå dette skal grunngjevast. Ved omlokalisering av 

verksemder eller oppgåver som følgje av strukturendringar og rasjonalisering, skal moglegheitene i 

eksisterande regionstruktur vurderast. « 

5.2 Vurdering av alternative stader for lokalisering 

Som grunnlag for val av og vurdering av alternative stader for lokalisering, skal vilkår for lokalisering, 

formålet med lokaliseringspolitikken og kostnadseffektivitet og effektiv oppgåveløysing leggjast til 

grunn. Dei ulike omsyna skal vegast mot kvarandre, og det skal gå fram av vurderinga korleis dei 

ulike omsyna påverkar kvarandre og på kva måte motstridande omsyn er tekne hand om.   

 

5.2.1 Vilkår for lokalisering 

Kompetansekrav til dei som skal utføre arbeidsoppgåvene 
I kor stor grad verksemda vil vere i stand til å rekruttere og ta vare på kvalifisert arbeidskraft, er eit 

viktig moment når ein skal ta stilling til lokaliseringa. Verksemda sitt kompetansebehov skal 

dokumenterast og grunngjevast. Dette må vurderast opp mot potensialet for at aktuelle 
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lokaliseringsalternativ kan tilfredsstille verksemda sitt kompetansebehov. (vår understreking) 

 

5.2.2 Særskilt om formålet med lokaliseringspolitikken 

Ved oppretting av nye eller ved omlokalisering av statlege verksemder, skal det leggjast vekt på 

lokalisering i regionale sentra der verksemda har størst potensial for å bidra til det lokale tilbodet av 

arbeidsplassar, både med omsyn til omfang og breidde. 

 

5.2.3 Kostnadseffektivitet og effektiv oppgåveløysing 

Eit av dei overordna måla for statleg forvalting er at ho skal vere kostnadseffektiv. Ved val av (ny) 

lokalisering av statleg verksemd skal kostnadene ved dei ulike lokaliseringsalternativa dokumenterast. 

Dette kan mellom anna vere kostnader knytt til husleige, løn, kvalitet i tenesta, men òg 

produktivitetsforbetringar gjennom realisering av potensielle effektiviseringsgevinstar ved 

omorganisering og utskifting av tilsette. 

 

I brev av 23.06.2014 fra Det kongelige Finansdepartement «Informasjon om overføring av 

skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten» vil vi fremheve følgende: 

«4. Oppdraget til Skattedirektoratet 

Skattedirektoratet har i brev av 23. juni 2014 fått i oppdrag å utrede hvordan  

skatteoppkreverfunksjonen skal organiseres i Skatteetaten. Direktoratet skal utrede  

hvordan skatteoppkreverfunksjonens oppgaver (arbeidsgiverkontroll, føring av  

skatteregnskapet og innkreving) skal organiseres i Skatteetaten for å oppnå en mer  

effektiv skatteoppkreving. Det må legges til rette for gode fagmiljøer og spesialisering. Kvalitet og 

rettsikkerhet i utførelsen av oppgavene skal underbygges. I utredningen skal den enkelte oppgave 

vurderes separat. 

6. Lokalisering av arbeidsplasser 

«Skattedirektoratet skal i sin utredning av hvordan 

skatteoppkrevingen skal organiseres, ha som mål at det skal opprettholdes en god  

regional fordeling av arbeidsplasser og et godt tjenestetilbud. Direktoratet skal legge til rette for at det 

kan skapes gode fagmiljøer og attraktive arbeidsplasser der oppgavene samles. 

Direktoratet skal utrede de regionale virkningene av ny organisering av  

skatteoppkrevingen. Tiltaket må gjennomføres iht. «Retningslinjer for lokalisering av  

statlige arbeidsplasser» og sees i sammenheng med eget oppdrag om ny kontorstruktur i Skatteetaten.» 

 

Narvik Bystyre er av den klare oppfatning at med disse faktorene som bakteppe må Narvik være et 

klart valg for ny lokalisering av skatteinnkreveroppgavene, her har man fagmiljøet pr i dag (både 

kommunalt og i skatteetaten) – samt at man samferdselsmessig ligger sentralt til i den folkerikeste 

regionen i Nordnorge 

 

Av dagens 288 skatteoppkreverkontor angir utredningen at 60% av kontorene bruker 2 eller færre 

årsverk på oppgavene totalt.  Ifølge utredningen vil statliggjøring være en fordel ved at det blir større 

kontor og større fagmiljø. På den annen siden er dette noe som fullt ut kan gjøres med dagens ordning 

ved at skatteoppkreverfunksjonen forblir kommunal. 

 

Mange kommuner har i dag gode interkommunale ordninger og dette kan videreutvikles. I tillegg til 

«skatteoppkreverreformen» er det nå på trappene en større kommunereform med 

kommunesammenslåinger.  Mange av de små kontorene vil da automatisk bli en del av en større 

skatteoppkreverfunksjon. 

 

Høringsuttalelsen angir at resultatene for innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift er gode, men at dette i 

liten grad skyldes dagens organisering.  De mener at årsaken er kravenes karakter og et velfungerende 

it-system samt rettidige innbetalinger fra arbeidsgiver. 

Årsaken til de mange rettidige innbetalinger kommer ikke frem i utredningen. 
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Narvik kommune er av den mening at årsaken ligger i skatteoppkrevers nærhet til arbeidsgivere og 

skatteytere, samt samlokalisering av de tre skatteoppkreveroppgavene, innfordring, 

arbeidsgiverkontroll og skatteregnskap.  

Ved en slik sentralisering som foreslås, forsvinner nærheten til arbeidsgivere/skattytere som i dag gjør 

innfordringen og arbeidsgiverkontrollen effektiv.   

 

Staten har, ifølge statistikker, en langt lavere innfordringsprosent enn skatteoppkreverne.  Hvis 

overføringen medfører færre utførte kontroller og innfordringer, vil samfunnet  tape store beløp i 

skatteinntekter.   

 

Narvik bystyre mener at beslutning om overføring av skatteoppkreverfunksjonen bør sees i 

sammenheng med den pågående kommunereform, der oppgavefordeling mellom kommune, 

fylke og stat skal avklares. 

 

Hvis overføring til staten vedtas forventer Narvik bystyre at arbeidsgiverkontrollfunksjon og 

andre oppgaver legges til Narvik der miljøet og kompetansen allerede finnes. 

 

 
 

 

Med hilsen 

 

 

Inger Normann 

formannskapssekretær 
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