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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 18.02.2015 

Sak: 3/15  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Arkivsak: 14/1708-15/961-7 

Tittel: Høringsuttalelse; Overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten  
 

Behandling: 
Ved votering ble innstillingen vedtatt mot 1 stemme (FRP). 
 
 

Vedtak: 
Bardu kommune anbefaler at Finansdepartementets forslag om å statliggjøre den 
kommunale skatteoppkrevingen ikke gjennomføres. Bardu kommune støtter 
høringsuttalelsen fra KS, i tillegg vil man trekke frem følgende lokale effekter:  
 

 Mindre tilgjengelighet for bruker; Man har ansvar for å ivareta alle innbyggerne – også 
de som ikke mestrer dataverktøy, og de som har behov for personlig kontakt. 
Forslaget om å endre dagens struktur til to lokasjoner for innfordring av skatt i Troms 
(Tromsø og Harstad), vanskeliggjør muligheten for personlig oppmøte. Informasjon 
og servicefunksjoner vil bli flyttet vekk fra brukerne.  

 Kommunereformen; Endring av skatteoppkreverfunksjonen bør sees i sammenheng 
med kommunereformen, og saken bør stilles i bero til dette er avklart. Forslaget om 
sentralisering av skatteinnkrevingsfunksjonen, går i motsatt retning med stortingets 
mål om å flytte mer makt og ansvar til større og mer robuste kommuner.  

 Er netto økonomisk besparelse av sentralisering realistisk?; For 10 år siden 
gjennomførte Danmark samme reform ved å statliggjøre kommunal skatteinnkreving. 
På disse 10 årene har restansen på innfordring økt fra 50,1 milliarder til 81,8 
milliarder DK. Iflg beregninger gjort av Oslo Economics for NKK viser disse at endring 
i innkrevingsgrad på så lite som 0,05 – 0,15 % vil gjøre reformen ulønnsom selv etter 
reduksjon av stillinger. Reduserte skatteinntekter vil gi lavere inntekter til 
kommunene.  

 Effekttap innfordring kommunale krav; Å miste kompetansen til skatteoppkrever i 
fagmiljøet, særnamsmyndigheten, tilgangen til registrer/informasjon, og muligheten 
for samordning med kommunale krav, vil være negativt for innfordringen av 
kommunale krav.  

 Rettssikkerhet; Det er uheldig at en og samme etat skal ha både fastsetting og 
innfordring av samme krav. Det øker rettssikkerheten at dette er fordelt mellom to 
etater slik som i dag.  

  Arbeidsgiverkontroll i distriktene; Bardu kommune stiller spørsmål om hvordan svart 
arbeid skal bekjempes lettere når kontrollfunksjonen flyttes lenger vekk og 
lokalkunnskap forsvinner. Det vil være uheldig hvis utfallet blir at man ender opp med 
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kontroll av arbeidsgivere i «de store byer» der markedet for svart arbeid er størst, 
mens de som driver useriøst i små kommuner ikke vil bli kontrollert slik som i dag.  

 Bortfall av kompetansestillinger i distriktene. For å ha en god lokal 
befolkningssammensetning er man avhengig av at det er kompetansestillinger også i 
distriktene. Høringsforslaget medfører at alle skatteinnfordrings stillingene blir fjernet 
fra Midt-Troms regionen.  

 
Ved eventuell etablering av større kommuner (kommunereformen) vil man oppnå mange av 
de ønskede effektene ved overføring til Skatteetaten/sentralisering (større fagmiljø, mulighet 
til å effektivisere), men man vil likevel kunne opprettholde fysisk tilgjengelighet til bruker og 
muligheten for samordning med andre kommunale krav. 
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