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Sakens bakgrunn: 

Finansdepartementet sendte 1. desember 2014 forslag om overføring av 
skatteoppkreverfunksjonen (skatteoppkrevingen) til Skatteetaten på høring med høringsfrist 
2. mars 2015.  
  
Spørsmålet om å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til staten har vært utredet flere 
ganger senest i 2004 og i 2007 uten at det har skjedd endringer enten ved at forslagene ikke 
er fremmet av regjeringen eller spørsmålet er blitt avvist av Stortinget. 
 
Nærværende forslag bygger på følgende kriterier: 

 en helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning 

 redusert ressursbruk gjennom effektiv oppgaveløsning 

 videreføring av kompetanse i gode fagmiljøer 

 god regional fordeling av arbeidsplasser 
  
Forslaget innebærer at skatteoppkreverens oppgaver knyttet til innfordring av skatter og 
avgifter, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontroll, som i dag løses på 288 kontorer 
landet rundt, skal utføres på til sammen 27 kontorer. For Hedmark innebærer det ett kontor 
med 25 årsverk lokalisert til Hamar. For kommunene i Glåmdals-regionen innebærer det at 
14,4 kompetanseårsverk blir flyttet ut av distriktet eller rasjonalisert vekk. Forslaget til ny 
organisering indikerer en innsparing på ca 500 årsverk sammenlignet med dagens situasjon. 
 
Etter Finansdepartementets vurdering er det mange og vesentlige fordeler med forslag til 
organisering av skatteoppkreveroppgavene: 

 mer effektiv oppgaveløsning 

 bedre bekjempelse av svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet 



 økt rettssikkerhet, lik behandling av like saker 

 forenkling for skatte- og avgiftspliktige og arbeidsgivere 

 mer kompetente fagmiljøer 

 bedre kvalitet i saksbehandlingen 

 god regionalpolitikk 

 attraktive regionale kompetansearbeidsplasser med større fagmiljøer og mulighet for 
spesialisering. 

 
Skatteoppkreverne har også ansvar for innkreving og regnskapsføring av kommunale krav. 
Disse oppgavene skal fortsatt være kommunale. Etter reglene i skattebetalingsloven kan 
skatteoppkrevere i innkreving av en del av disse kravene bruke sin særnamskompetanse 
(avholde forretning for utleggspant og nedlegge utleggstrekk) og/eller foreta motregning i 
tilgodebeløp fra skatteoppgjør og i merverdiavgift til gode. Forslaget bygger på at 
kommunene skal få beholde disse innkrevingsvirkemidlene. Statliggjøring skal derfor ikke 
gjøre det vanskeligere eller mer kostbart for kommunene å drive innkreving av kommunale 
krav.   
  
 

Vurdering: 

Forslag til høringsuttalelse fra Åsnes kommune: 
 
Åsnes kommune mener det er galt å statliggjøre skatteoppkrevingen. Forslaget om å 
overføre skatteoppkrevingen har vært vurdert en rekke ganger før, men har enten 
ikke blitt fremmet av tidligere regjeringer eller blitt avvist av Stortinget. Det er ikke 
fremkommet nye momenter av betydning som skulle tilsi en annen løsning i dag. 
 
Dagens ordning med kommunale skatteoppkrevere er svært effektiv. Norge er i 
verdenstoppen i skatteoppkreving og når vi sammenligner kommunal innfordring med statlig 
innfordring, så er den kommunale mer effektiv. Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er 
vesentlig for de gode, lokale resultatene. Nærhet gir rett og slett bedre oppfølging av 
skyldnerne og en økt betalingsmotivasjon. Dette fordi den lokale skatteoppkreveren kan gå i 
tettere dialog med skyldneren og i tillegg kjenner dens livssituasjon. Danmark statligjorde sin 
skatteoppkreving i 2005. Siden da har restansene økt hvert eneste år, og de ønskede 
effektiviseringene er ikke realisert. I følge den danske riksrevisjonen var restansene ved 
utgangen av 2012 på 81,8 milliarder danske kroner. I 2006 var de på 50,1. 
 
På landsbasis er det snakk om store verdier. En endring i innfordringsgrad på minus 0,05 - 
0,15 prosentpoeng vil gjøre at denne nye reformen blir ulønnsom, selv etter en betydelig 
bemanningsreduksjon. I kroner vil det utgjøre et årlig provenytap i størrelsesorden 0,5 – 1,5 
milliarder for felleskassa. 

Den lokale skatteoppkrevingen er viktig for Åsnes kommune. Skatteoppkreveren er 
organisert i økonomiavdelingen og har også det faglige ansvaret for innkrevingen av 
kommunale krav. Denne kombinasjonen har resultert i en effektiv og samordnet innkreving.  
Ved en statliggjøring av skatteoppkrevingen vil fagmiljøet til innkreving av kommunale krav 
bli sterkt svekket og sårbarheten øke. 
 
Innbyggerne vil miste nærheten til skatteoppkreveren ved statliggjøring. De vil også miste 
muligheten til å kommunisere med den kommunale skatteoppkreveren som kjenner de lokale 
forholdene. Det er ikke sjelden at innbyggerne har både skattegjeld og skyldige kommunale 
krav, og dermed kan få hjelp til løsninger på samme kontor for begge typer krav. Med en 
statlig skatteinnfordring må disse i stedet henvende seg til to innkrevingsinstanser (staten og 
kommunen) som kan gjøre kontakten vanskeligere og heve terskelen for innbyggerne. 
 
Det er også uheldig at forslag om statliggjøring kommer på nåværende tidspunkt. Forslaget 
om statliggjøring kommer midt i kommunereformen. Et uttalt mål i kommunereformen er å 
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«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.» Å statliggjøre skatteoppkreveren framstår i motstrid til de uttalte målene for 
kommunereformen. 

Regjeringen hevder at skatteinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet 
fordi det skal utøves ”liten grad av skjønn”. Åsnes kommune mener tvert imot at 
lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale resultatene. 
Skatteoppkreveren er pålagt av staten å bruke skjønn i enkelte spørsmål, som i vurdering av 
skylderens eierforhold, familiens økonomiske situasjon og om skatteyter er vanskeligstilt eller 
gjeldsoffer. 

I forslaget fra regjeringen er det gjort et stort poeng av at 60% av kemnerkontorene benytter 
2 eller færre årsverk på skatteoppkreving og at dette ikke bidrar til robuste fagmiljøer. Åsnes 
kommune mener at kommunen selv har best kompetanse til å vite hva som er klok 
organisering lokalt. De små kontorene har like gode, om ikke bedre, resultater enn de store 
kontorene og staten selv. 

Regjeringen hevder at statliggjøring er god distriktspolitikk. Forslaget innebærer at 
skatteoppkreverens oppgaver skal utføres på til sammen 27 kontorer herav 1 kontor i 
Hedmark med 25 årsverk lokalisert til Hamar. For Åsnes kommunene og øvrige kommuner i 
Glåmdals-regionen innebærer det at 14,4 kompetanseårsverk blir flyttet ut av distriktet eller 
rasjonalisert vekk. Åsnes kommune kan vanskelig se at forslaget er god distrikts- eller 
regionalpolitikk for Solør eller Glåmdalen. Med regjeringens reform vil 261 kommuner miste 
verdifull kompetanse, arbeidsplasser og et viktig ansvar, som kommunene i dag forvalter på 
en god måte. 

På denne bakgrunn går Åsnes kommune imot forslaget om statliggjøring av 
skatteoppkrevingen.  

 
 
 

Rådmannens   i n n s t i l l i n g: 

 
1. Åsnes kommune går imot forslaget om en statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen. 
 

2. Åsnes kommune avgir høringsuttalelse slik det framgår under avsnittet «Vurdering». 
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1. Åsnes kommune går imot forslaget om en statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjonen. 
 

2. Åsnes kommune avgir høringsuttalelse slik det framgår under avsnittet «Vurdering». 
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