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UTKAST TIL HØRINGSSVAR - OVERFØRING AV 
SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN 

 

Rådmannens innstilling 
Utkast til høringssvar vedtas og oversendes til Finansdepartementet 
 
Vedlegg 

1. Utkast til høringssvar fra henholdsvis Porsgrunn kommune og Skien kommune 
2. Høringsuttalelse KS administrasjon datert 15.01.2015 
3. Høringsbrev datert 01.12.2014 
4. Utredning Skatteetaten datert 24.11.2014 
5. Vedlegg 1 - Forslaget til lovendringer 
6. Vedlegg 2 - Forslag til organisering og lokalisering av arbeidsgiverkontrollen  
7. Vedlegg 3 – Forslag til lokalisering etter NIBR-regioner 

 
Referanser i saken 
 
  
Bakgrunn 
Vi viser til høring – overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten, publisert 1. 
desember 2014. 
 
Saksfremstilling 

Innledningsvis kan vi formidle at vi i prinsippet er enige i at utvikling er fornuftig også 
på dette området. Vi deler videre synspunktene om at det er viktig med robuste 
enheter med et sterkt fagmiljø. Vi mener dog at dette kan oppnås innenfor 
kommunens ramme. Vi presiserer videre at vi i vår region allerede har tatt grep for å 
organisere oss i en robust enhet med et sterkt fagmiljø.   
Porsgrunn kommune og Skien kommune samarbeider om skatteoppkreverfunksjonen 
gjennom enheten Kemneren i Grenland. I tillegg har fem av Grenlandskommunene 
etablert en felles enhet for arbeidsgiverkontroll, Arbeidsgiverkontrollen i Grenland. 
Gjennom Kemneren i Grenland og Arbeidsgiverkontrollen i Grenland har vi etablert et 
robust fagmiljø som gir innbyggerne i kommunene god og lik behandling. Vi har ett 
felles skatteoppkreverkontor som er åpent for besøk av publikum, men vi yter også 
tjenester til innbyggerne ved servicetorgene i begge kommunene. Vi er også 
organisert slik at vi kan utvide samarbeidet med ytterligere kommuner når det blir 
aktuelt. Vår plassering i Telemark er nært til Skatteetaten (Skatt sør) sitt 
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regionhovedkontor i Skien. Vi kan derfor både samarbeide godt med Skatt sør og 
veilede innbyggerne på en hensiktsmessig måte. 
Vår organisering i Grenland innebærer at vi allerede har oppfylt flere av målene i 
regjeringens forslag til statliggjøring (størrelse, fagmiljø, robusthet, årsverk). I tillegg 
er vi lett tilgjengelig for publikum og viderefører de gode innkrevingsresultatene som 
de kommunale skatteoppkreverne oppnår. 
Det finnes tall som viser at dagens kommunale skatteinnkreving er svært effektiv. På 
sammenlignbare skattearter er dessuten de kommunale kemnerne 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). Vi ser også at erfaringene av statliggjøring i Danmark ikke har vært gode. Der 
har restansene økt og effektiviseringer er enda ikke gjennomført, selv om 
statliggjøringen ble gjennomført i 2005. Ifølge den danske riksrevisjonen har 
restansene økt fra 50,1 milliarder danske kroner i 2006 til 81,8 milliarder danske 
kroner i 2012.  
 
 
Rådmannens vurdering 
I våre kommuner er skatteoppkreveren en viktig del av det kommunale fagmiljøet for 
økonomi og innkreving. Ved en overføring av skatteoppkrevingen vil det kommunale 
fagmiljøet påvirkes negativt. Disse konsekvensene synes ikke å være utredet i 
regjeringens forslag.   
På bakgrunn av dette mener vi at en statliggjøring ikke vil få en gunstig effekt for 
innbyggerne eller kommunene i vår region. 
Dersom plassering av skatteoppkreving skal vurderes mener vi at dette spørsmålet 
naturlig hører hjemme i diskusjonen om kommunereformen. Her bør 
kommunestørrelse ses i sammenheng med alle oppgaver. 
Dersom overføring av skatteoppkreving til Skatteetaten likevel gjennomføres, 
forutsetter vi at det skjer i form av en virksomhetsoverdragelse som trygger de 
ansattes rettigheter og plikter. 
Vi viser for øvrig til uttalelsen fra KS, og slutter oss til konklusjonene i den uttalelsen. 
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