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HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL 
SKATTEETATEN 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Bystyret anbefaler at dagens ordning med kommunal skatteoppkreving 
videreføres. 
  
 

 
Vedtak i Bystyret - 19.02.2015: 
 
Mandal kommune anbefaler at Staten utsetter omorganisering 
av skatteoppkrevingen, og ser dette i sammenheng med den forestående 
kommunereformen. 

 
--- slutt på saksprotokoll --- 

 
 
Vedlegg: 
1 Høringsbrev 1.12.2014 
2 Brev til kommunene 4.12.2014 
3 NNK 15.12.14 Statliggjøring av 

skatteinnkrevingen 
4 KS - Overføring av 

skatteoppkreving til staten 
 
Utrykte vedlegg: Rapport fra Oslo economics – Mulige provenyeffekter ved flytting av 
skatteoppkrevingen. 
 
Bakgrunn: 
Regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale skatteoppkrevingen. Forslaget er sendt 
på høring til alle landets kommuner, med høringsfrist 2. mars 2015. 
 
Vurdering: 
Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) har markert motstand mot forslaget.  

NKKs viktigste argumenter mot statliggjøring og sentralisering 

En statliggjøring av skatteinnkrevingen er ikke en liten sak. Det vil være en irreversibel 

reform. Så store endringer bør ikke gjennomføres når det er betydelig risiko for et negativt 

resultat.  



  

 Dagens skatteinnkreving er svært effektiv. På sammenlignbare skattearter er 

dessuten de kommunale skatteoppkreverne mer effektive enn de statlige 

innkreverne. Kommunenes desentraliserte innkreving av arbeidsgiveravgift har et 

resultat på 99,8 %. Statens sentraliserte innkreving av merverdiavgift er mindre 

effektiv: 99,4 % (kilde: Finansdepartementet, Statsbudsjettet 2015) 

 

 Erfaringer fra Danmark. Ti år etter at nabolandet vårt statliggjorde sin 

skatteoppkreving, er de ønskede effektiviseringene enda ikke gjennomført. Derimot 

har restansene økt hvert år. 

 

 Små endringer kan bety store tap. Oslo Economics har gått gjennom tallmateriale fra 

Finansdepartementet og beregnet at endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-

0,15 prosentpoeng vil gjøre reformen ulønnsom for fellesskapet, selv etter en 

eventuell betydelig bemanningsreduksjon. Beregningene viser videre at det norske 

fellesskapet risikerer et årlig provenytap i området 0,5-1,5 mrd. kr.  

 

 Skatteoppkreveren er viktig for kommunen. Skatteoppkreveren inngår i det totale 

økonomiske fagmiljøet i kommunen, og bidrar med viktig kompetanse. Kommunene 

vil fortsatt måtte kreve inn penger også etter en eventuell statliggjøring. Det er høyst 

uklart hva som skjer med kompetansen og effektiviteten i denne innkrevingen etter 

en statliggjøring: Konsekvensene for kommunene ved en sentralisering er ikke 

utredet. 

 

 Spørsmålet må ses i sammenheng med kommunereformen. Stortingets mål er å 

flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Statliggjøring og 

sentralisering går motsatt vei. Hvorfor skal ikke alle oppgaver ses i sammenheng 

med kommunesammenslåinger? Hvorfor så travelt? 

 

Mandal kommunes argumenter mot en sentralisering av skatteoppkrevingen.  

Mandal kommune har i dag felles skatteoppkreverkontor med Marnardal. Kontoret er 

bemannet med 2,7 årsverk. Skatteoppkreverkontoret er en viktig ressurs både for 

næringsliv, innbyggere og det totale økonomiske fagmiljøet i Mandal kommune. Kontoret 

leverer svært gode innfordringsresultater samt service og bistand til innbyggere og 

næringsliv i Mandal og Marnardal. Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for 

de gode resultatene. En sentralisering av den kommunale skatteoppkrevingen vil etter vår 

vurdering være negativ for Mandal kommune.  

 

 Innfordringskompetansen.  

Mandal kommune har dyktige medarbeidere innenfor spesialfeltet innfordring. 

Skatteoppkreverkontoret er en vesentlig del av innfordringsarbeidet i Mandal 

kommune. Det vil ikke være mulig å levere en tilfredsstillende innfordring for Mandal 

kommune uten å øke ressursen betydelig opp fra gjeldende 0,3 årsverk. 

Organiseringen med lokalt skatteoppkreverkontor tilfører Mandal kommune 

spesialkompetanse til en svært lav kostnad som følge av lokal kunnskap og felles 

ressursutnyttelse.  

 

 Innbyggere og næringsliv. 

Et sentralt skattekontor vil oppleves mindre tilgjengelig og servicepreget for 

publikum. Dagens lokale skatteoppkreverkontor har stor pågang fra publikum 

gjennom direkte oppmøte, e-post og telefon. Tilbakemelding fra næringslivet sier at 

det utgjør en forskjell å snakke direkte med en lokal ansatt framfor å bli satt fra den 



  

ene til den andre i Skatteetatens telefonsystem. Nærmeste lokale skattekontor vil 

være i Kristiansand.  

 

 Kommunal saksbehandling og innfordring kommunale krav. 

På grunn av tett samarbeid mellom bevillingsmyndigheter og skatteoppkrever ryddes 

det tidlig opp i restanser på skatt og avgifter. Dette betyr at vi har en ryddig 

serveringsbransje i Mandal. 

 

Det vil bli utfordrende å håndtere innfordringssaker profesjonelt uten fellesskap og 

samhandling med kommunal skatteoppkrever. En overføring av skatteoppkrevingen 

til skatteetaten kan også redusere kommunenes muligheter for å få avregnet skyldige 

kommunale krav på eiendomsgebyrer og eiendomsskatt mot til gode skatt på en 

effektiv måte.      

 

Økonomiske konsekvenser: 
Det er ikke tatt stilling til finansieringen av endret organisering av skatteoppkrevingen fra 

kommune til stat. Det er realistisk å forvente et uttrekk fra kommunenes rammeoverføringer 

tilsvarende rapporterte ressurser fra skattoppkreverkontorene. Det vil ikke være mulig å 

redusere tilsvarende ressurs grunnet behov for fagperson på innfordringssaker. Mandal 

kommune vil få økte utgifter og mer sårbar innfordringsressurs dersom skatteoppkrever 

overføres til skatteetaten.    

Konsekvenser for barn og unge:  
Ordningen vil ikke få spesielle konsekvenser for barn og unge.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler bystyret å markere motstand mot en overføring av kommunal 
skatteoppkrever til skatteetaten. Dette skyldes redusert tilgjengelighet og service for 
innbyggere, næringsliv og kommune. I tillegg kommer tap av kompetansearbeidsplasser og 
økte kostander knyttet til kommunal innfordring. 
 
Mandal, dato 19.01.15 
 
 
 

Knut Sæther, rådmann 
 
       
        Irene Lunde, kommunalsjef 
 
  


