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Svar på høring - Overføring av Skatteoppkrever til Skatteetaten  
  

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret i Iveland går i mot regjeringens forslag om overføring av   

    skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. Vår begrunnelse for dette er     

   følgende: 

a) Nærhet og lokalkunnskap er viktig for gode resultater. Forslaget innebærer en 

sterk sentralisering/regionalisering hvor nærhet og lokalkunnskap svekkes. 

b) Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap for det norske fellesskapet. 

c) Forslaget innebærer en stor risiko for dårligere likviditet, økonomistyring og 

økonomikompetanse i kommunene. 

d) Konsekvensen for de ansatte på skatteoppkreverkontoret er for dårlig vurdert. 

e) Hvordan gevinstrealiseringen er tenkt gjennomført er for dårlig vurdert. 

f) En overføring vil være irreversibel, og manglende utreding av gevinster og klar 

risiko for provenytap gjør at overføring til staten frarådes. 

 

Det er naturlig å behandle spørsmålet om organisering av skatteoppkreverfunksjonen i 

kommunereformen. 

 

2. Kommunestyret viser til rådmannens saksframlegg for nærmere redegjørelse. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.02.2015  

Behandling:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Iveland går i mot regjeringens forslag om overføring av   

    skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten. Vår begrunnelse for dette er     

   følgende: 

g) Nærhet og lokalkunnskap er viktig for gode resultater. Forslaget innebærer en 

sterk sentralisering/regionalisering hvor nærhet og lokalkunnskap svekkes. 

h) Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap for det norske fellesskapet. 

i) Forslaget innebærer en stor risiko for dårligere likviditet, økonomistyring og 

økonomikompetanse i kommunene. 

j) Konsekvensen for de ansatte på skatteoppkreverkontoret er for dårlig vurdert. 

k) Hvordan gevinstrealiseringen er tenkt gjennomført er for dårlig vurdert. 

l) En overføring vil være irreversibel, og manglende utreding av gevinster og klar 

risiko for provenytap gjør at overføring til staten frarådes. 

 



 

 

 

Det er naturlig å behandle spørsmålet om organisering av skatteoppkreverfunksjonen i 

kommunereformen. 

 

2. Kommunestyret viser til rådmannens saksframlegg for nærmere redegjørelse. 

 

 

 

 

SAKSUTREDNING 
 

Sammendrag/ konklusjon 

Regjeringen foreslår å overføre ansvar for skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til stat. 

Overføringen er foreslått gjennomført fra 01.01.16.  

Finansdepartementet sendte saken på høring 01.12.14 med høringsfrist 02.03.15. Høringen 

bygger på en utredning fra Skattedirektoratet av 24.11.14.  

 

Forslaget kan få betydelig negative konsekvenser for kommunesektoren. Dagens 

skatteinnkreving som gjennomføres av kommunene er svært effektiv. Forslaget innebærer en 

stor risiko for reduserte inntekter til fellesskapet (jfr. vedlagte rapport fra Oslo Economics). 

De kommunale skatteoppkreverne er viktig for god lokal økonomistyring, og forslaget 

innebærer en risiko for at kommunens likviditet, økonomistyring og økonomikompetansen 

svekkes.  

 

 

Skatteinntekter utgjør rundt 40 pst av kommunens frie inntekter og kunnskap om nærhet og 

kompetanse av forhold som påvirkes lokalt inn mot budsjett og rapportering anses nødvendig 

i kommunene. 

 

Dagens løsning gir de klart beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering.  

 

Konsekvensen for de ansatte på skatteoppkreverkontoret er for dårlig vurdert i utredningen. 

Det samme gjelder hvordan realiseringen av de påståtte gevinstene er tenkt gjennomført.  

 

En overføring av skatteoppkreverne til staten vil være en irreversibel reform, og spørsmålet 

bør fremkomme i videre diskusjonen om ny kommunestruktur og oppgavefordeling. 

 

Bakgrunn for saken 

Regjeringen foreslår å statliggjøre den kommunale skatteinnkrevingen. Forslaget er sendt på 

høring med høringsfrist 02.03.15. Høringsbrev av 01.12.14, eget brev til kommunene av 

04.12.14, samt rapport fra Skattedirektoratet av 24.11.14 er utgangspunkt for den videre 

drøfting. 

 

I dag blir skatten fastsatt av staten, og kommunene står for innkrevingen. 

 

Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger før, men aldri 

fått flertall i Stortinget.  

 

Regjeringen begrunner forslaget med at det vil gi stordriftsfordeler både faglig, administrativt 

og for drift og utvikling av IKT-systemer. I tillegg at et samlet ansvar hos Skatteetaten vil gi 

mer lik behandling av skattyterne og bedre rettsikkerhet. Den skatte- og avgiftspliktige vil få 

én etat å forholde seg til. 

 

Merknader 



 

 

 

Innledningsvis vil vi bemerke at høringsdokumentene i svært liten grad gir noen begrunnelse 

for hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres fra kommune til stat. Hovedspørsmålet 

om hvorfor overføringen skal skje er i liten grad utredet. Rapporten fra Skattedirektoratet 

beskriver i stor grad hvordan overføringen kan skje. Forslaget kan få betydelige negative 

konsekvenser for kommunene. Dette er omtalt nedenfor. 

 

Skatteoppkreveren er viktig for Iveland kommune 

Skatteoppkreverfunksjonen er viktig for hele vår lokale økonomistyring. Selv om Iveland har 

satt ut Skatteoppkreverfunksjonen til Vennesla kommune så er nærheten tilstrekkelig for at 

den anses å inngå i det totale økonomiske fagmiljøet i kommunen. Dialog og nærhet bidrar til 

at viktig kompetanse opprettholdes. Det vil oppstå et kompetansegap mellom kommune og 

stat i dialog om budsjett, økonomirapportering og økonomistyring. Det er stor forskjell 

mellom stat og kommune på fagfeltet økonomi, nærhet og lokalkunnskap. 

 

Erfaringen viser at man fanger opp avvik fra forventet skatteinngang langt raskere enn man 

klarer på nasjonalt plan. Dette gir kommunene mulighet for å justere driften, eller forberede 

dette, tidligere enn dersom man skulle vente på statens offisielle justerte skattetall. Dette er 

særlig viktig i perioder med sviktende skatteinngang.  

 

Dersom skatteinnkrevingen blir statliggjort må kommunene fortsatt kreve inn penger. Det er 

foreslått at kommunene kan beholde særnamsmannskompetansen på kommunale krav, men 

innfordringsmiljøet vil bli redusert drastisk, og det er uklart hva som skjer med kompetansen 

og effektiviteten i det øvrige innfordringsarbeidet.  

 

Samarbeidet mellom skatteoppkreveren og lønningskontoret er også viktig for god 

økonomistyring i kommunen. 

 

Stor risiko for provenytap 

Dagens skatteinnkreving ligger helt i verdenstoppen. Vi mener at departementets forslag 

innebærer en klar risiko for provenytap. Dette spørsmålet er utredet av Oslo Economics, som 

har gått gjennom tallmaterialet og beregnet konsekvensene av endret innfordringsprosent.  

Det er enighet om at arbeidsgiveravgift og merverdiavgift er de skatteartene som best kan 

sammenlignes. I følge statsbudsjettet 2015 har kommunene en innkrevingsgrad på 

arbeidsgiveravgift på 99,8 %, mens statens sentraliserte innkreving av merverdiavgift er 

mindre effektiv på 99,4 %. For Iveland kommune var dette 99,7 % siste år. 

Dette kan virke marginalt, men dersom statens lavere innkrevingsgrad lå til grunn for 

innkreving av de kommunale skattene ville fellesskapet tape flere hundre millioner hvert år.  

 

Oslo Economics beregninger viser at endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15 

prosentpoeng vil gjøre departementets forslag ulønnsomt for fellesskapet. Selv etter den 

foreslåtte bemanningsreduksjonen. Beregningene viser videre at det norske felleskapet 

risikerer et årlig provenytap i området 0,5-1,5 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. 

Se for øvrig vedlagte rapport fra Oslo Economics. 

 

I denne forbindelse er det også verd og merke seg at statlig innkreving av mva har hatt en 

negativ utvikling. 

 

 

Det siste året har Iveland følgende løsningsgrad 

 

 

Skatteart 

Resultat per.  

31.12.2014 

Arbeidsgiveravgift 99,7 % 

Forskuddsskatt, upersonlig (firma) 100 % 



 

 

 

Restskatt, upersonlig 100 % 

Forskuddsskatt, person 99,5 % 

Forskuddsstrekk 99,8 % 

Restskatt, person 95,5 % 

 

 

Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for de gode lokale resultatene. Selv med 

interkommunale ordninger vil lokalkunnskapen være bedre enn med en sentralisert statlig 

ordning. God kommunikasjonen mellom økonomifunksjonen i samarbeidskommunene gjør 

at dette fungerer bra.  

 

Den anførte bemanningsreduksjonen er ikke sannsynlig. Forventede gevinster har innføring 

av nytt fagsystemet SOFIE allerede hentet ut. Restansene som blir betalt «automatisk» vil 

være like uavhengig av organisering. For de sakene som behandles manuelt, er utøvelse av 

skjønn et mål og en forutsetning for rettsikkerhet og et godt resultat. Disse sakene vil være de 

samme uansett organisering, men vi tror dagens organisering gir bedre forutsetning for 

manuell behandling, eks. «debitortilpasset innkreving». Dette viktige aspektet synes ikke 

belyst i høringsdokumentene. Forlagets vurdering av risiko for provenytap synes lite vurdert. 

Den tar ikke høyde for ovennevnte momenter og gir inntrykk av å være tilpasset et ønsket 

resultat. 

 

Samlet sett gir ikke dette grunn for å statliggjøre kommunenes skatteoppkreverfunksjon. Det 

er lite grunnlag som tilsier at resultatene vil bli bedre dersom oppgavene skal utføres på 

statlig hold. 

 

 

Nærhet til skattesubjektene, forebyggende arbeid og svart økonomi 

Skatteoppkreverne jobber proaktivt og preventivt for å sikre at arbeidsgiverne innberetter 

riktig grunnlag. Kontorkontroll innebærer synlig og merkbar aktivitet overfor arbeidsgiverne. 

Det drives aktiv oppfølging for manglende mottatte oppgaver, kontakt pr. telefon når det 

innberettes feil, oppsøker skatteobjektene fysisk og etterspør oppgaver, samt at 

arbeidsgiverkontrollen avdekker annet som skulle vært innberettet. Det drives mao. svært 

viktig preventivt arbeid i nærmiljøet som bidrar til at arbeidsgiverne innberetter riktig 

grunnlag, trekker og innbetaler riktig beløp.  

 

I tillegg til forskuddsordningen er det dette arbeidet og nærheten til skattyterne, det som gir 

dagens gode resultater. Vi mener derfor at vår nærhet til innbyggerne og vår lokalkunnskap i 

stor grad bidrar både til forskuddsordningens suksess, og til de gode resultatene for 

innkreving av de andre skatteartene.  

 

Nærheten til skattesubjektene er også viktig i kampen mot svart økonomi. Vår lokale 

tilstedeværelse som kontrollinstans har en klar preventiv virkning. Dersom skatteoppkreverne 

statliggjøres og sentraliseres vil avstanden mellom kontrollinstansen og kontrollsubjektene 

øke i vesentlig grad. Mange kommuner og byer vil ikke ha noen form for kontrollinstans, og 

dette vil være en betydelig risikofaktor for økt svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. 

 

Erfaring fra nærhet til innbyggerne er viktig for å bistå de vanskeligstilte skatteyterne som 

ikke er i stand til å ta være på sine egne interesser. Nærhet og lokalkunnskap er viktig for å 

forstå og hjelpe de som trenger det mest. 

 

I forslaget hevdes at en overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil legge til rette for en mer 

digital forvaltning og brukervennlige løsninger. Kommunene har lenge kjempet for å få bedre 

løsninger for brukerne, bl.a. å innføre mer fleksible og elektroniske betalingsløsninger. Dette 



 

 

 

er ikke blitt prioritert hos skatteetaten, og vi stiller dermed spørsmål til om en overføring til 

staten vil medfør mer digital forvaltning og brukervennlige løsninger. 

 

Vi mener altså at vår nærhet til skyldnerne og vår lokalkunnskap i stor grad bidrar både til 

forskuddsordningens suksess og til de gode resultatene for innkreving av de andre 

skatteartene. 

 

Robuste fagmiljøer og god distriktspolitikk 

Reformtilhengerne er opptatt av at 60 % av skatteoppkreverkontorene benytter to eller færre 

årsverk, og hevder at dette ikke bidrar til robuste fagmiljøer.  

Vi mener kommunene selv har best kompetanse til å vite hva som er klok organisering lokalt. 

Et godt og robust fagmiljø er et miljø som lykkes i å gjøre jobben sin. Det er resultatene som 

teller. Som allerede nevnt dokumenterer Finansdepartementet selv at de kommunale 

skatteinnkreverne har bedre resultat enn staten. 

 

Det hevdes at en god regional fordeling av de nye kontorene gjør reformen til god 

distriktspolitikk. En reduksjon fra 288 til 27 kontorer medfører selvfølgelig en massiv 

sentralisering. Ved gjennomføring av forslaget vil 261 kommuner fratas kompetanse, 

arbeidsplasser og et viktig ansvar som de i dag forvalter på en god måte. 

 

I skattedirektoratets utredning legges det til grunn at det skal være et innfordringskontor i 

Kristiansand, og arbeidsgiverkontroll i Grimstad. 

 

Forholdet til kommunereformen 

Forslaget om statliggjøring kommer på et overraskende tidspunkt, midt i kommunereformen. 

I kommunereformen er et viktig mål å «flytte makt og ansvar til større og mer robuste 

kommuner». Regjeringen sier den vil «vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene 

mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.» (Hentet fra regjeringens nettsted, 

www.kommunereform.no). 

 

Å statliggjøre skatteinnkrevingen er et tiltak som går motsatt vei av regjeringens mål for 

kommunereformen. 

 

Skatteoppkreverne er i dag en sentralt, integrert del av det lokale kommunale administrative 

apparatet. Det er vanskelig å forstå hvorfor skatteinnkrevingen skal behandles særskilt før 

man diskuterer den totale oppgave- og ansvarsfordelingen. Etter det man kjenner til er det 

ikke gjort noen faglig utredning av hvilken rolle skatteoppkreverne spiller i kommunens 

totale økonomiske fagmiljø, og betydning fagkompetansen har for god lokal økonomistyring. 

Det er naturlig at alle oppgaver nå må ses i en sammenheng.  

 

Regjeringen hevder at skatteinnkrevingen ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet 

fordi det skal utøves «liten grad av skjønn». Nettopp muligheten til å utøve lokalt skjønn 

innenfor lovens rammer er et bidrag til kommunenes gode resultater, og man stiller seg 

dermed uforstående til slik påstand. Nærheten, tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale 

forholden bidrar både til lojalitet og legitimitet til skattesystemet. Det er faktisk slik at 

Stortinget ved tvangsinnfordring faktisk har pålagt skatteoppkreverne å bruke skjønn i 

enkelte spørsmål. 

 

Forholdet til ansatte 

En statliggjøring vil få konsekvenser for ansatte på skatteoppkreverkontoret. I følge rapporten 

fra Skattedirektoratet må spesielle vilkår være oppfylt før en overføring av 

skatteoppkreverfunksjonen anses som en virksomhetsoverdragelse. Det er derfor ikke klart 

hva som er de ansatte og kommunens rettigheter og plikter.  

 

http://www.kommunereform.no/


 

 

 

God arbeidsgiverpolitikk og ivaretakelse av ansatte tilsier at disse forholdene skulle vært 

klarlagt før forslaget om statliggjøring blir behandlet. 

 

Gevinstrealisering 

Skatteetatens utredning sier at forslaget vil innebære en innsparing på flere millioner kroner. 

Som omtalt ovenfor tror vi det er stor risiko for at disse gevinstene ikke blir en realitet. Hvis 

vi likevel legger til grunn at gevinstene er realistiske, savner vi en konkretisering av hvordan 

disse skal tas ut. 

 

Oppsummering 

Forslaget gir svært liten forklaring på hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal statliggjøres. 

Dette til tross for at forslaget kan få betydelige negative konsekvenser for kommunene. 

Forslaget innebærer som nevnt en stor risiko for dårligere likviditet, økonomistyring og 

økonomikompetanse i kommunene.  

 

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, manglende utredning av gevinster, og klar risiko 

for provenytap gjør at Iveland kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 

01.01.16. 

 

Dagens løsning anses å gi de beste resultatene og fremstår som en effektiv organisering. Det 

er naturlig å behandle spørsmålet om organisering av skatteoppkreveren i kommunereformen. 

 

Forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt 

viktig i denne saken. Lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen på 

dagens gode resultater. Det hevdes derfor at kommunene har best kompetanse og forutsetning 

for å samarbeide og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens 

foreslåtte område. 

 

Konsekvensen for de ansatte er for dårlig vurdert i utredningen. Det samme gjelder hvordan 

gevinstrealiseringen er tenkt gjennomført. 

 

Vedlegg:    

1. Rapport fra Oslo Economics 

 

Andre dokumenter i saken: 

1. Høringsbrev av 01.12.2014 

2. Brev til kommunene av 04.12.2014 

3. Rapport fra Skattedirektoratet av 24.11.2014 
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