
 

 

 

 

 

 
Høring – Utredning om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten  
 

1. Faktaopplysninger  
 
Dette høringssvar gis for hver og en av kommunene i Værnesregionen (VR), Malvik, Stjørdal, Frosta,  
Meråker, Selbu og Tydal. Kommunene er samordnet i et interkommunalt samarbeid som på dette  
området har fungert siden 01.01.2008. Høringen har vært behandlet i Arbeidsutvalget (rådmenn) og 
Regionrådet (ordførere). Alle kommunene har sluttet seg til høringssvaret. 
 
Det vises til høringsbrev av 01.12.2014 med utredning fra skattedirektoratet av 24. november 2014. 
Kommunene i VR vil i det påfølgende referere til denne som «rapporten» i det den skal opp til 
politisk behandling og det ikke foreligger en NOU. Frist for høringsuttalelse er satt til 02.03.2015.  
 
Forslaget lyder på at staten overtar ansvaret for skatteoppkrevingen som er lovpålagt til kommunene  
Og at funksjonen skal splittes opp i 4 deler som legges på ulike nivå/steder. Dette som ledd i det som 
benevnes forenkling og modernisering av offentlig sektor. 
 
Dette er en sak som har vært oppe flere ganger, og VR avga også høringssvar sist til NOU 2007:12 – 
offentlig innkreving. Saken ble da etter høring lagt bort uten behandling, og VR antar at det hadde 
sammenheng med at høringssvarene i all vesentlighet ikke ga det svar og den tilslutning man ønsket. 
Det er allikevel betenkelig at saken ikke føres helt fram når den først er påstartet. I mellomtiden og 
inntil nylig har skattedirektoratet gjentatte ganger forsikret skatteoppkreverne om at dette ikke var 
tema lengre.  
 
Mens dette høringssvaret skrives så etableres det flere nye interkommunale kontor. Det er få 
områder i landet som har gått så langt i interkommunalt samarbeid som på skatteoppkreverområdet. 
Det er lagt tid og ressurser i å få dette på plass og det er allerede et effektivt samarbeid med lite bruk 
av administrative ressurser. En kan spørre hvorfor staten skal forandre en ting som VR mener 
fungerer godt og som er under kommunalt ansvar.  
 

2. Vurdering 
 
2.1. Prosessuell vurdering.                                                                                                                                
Når rapporten peker på at det hele tiden har vært et premiss at det er skattedirektoratet alene som 
skal stå for konklusjonene, er det vanskelig å se den nøytrale siden av rapporten. Til dette kan sies at 
det var 2 representanter i arbeidsgruppa fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) 
som skulle bidra med faglige innspill og innspill for og fra kommunene. Disse opplevde at hele løpet 
var lagt og at de ikke hadde noen annen rolle enn å lese referat og de valgte derfor å trekke seg.  
 
Direktoratet peker selv i rapporten på interessemotsetninger. Sånn sett så er da den ene interessen 
holdt utenfor og ikke hørt. VR mener rapporten etter dette bærer preg av en intern rapport som i 
helhet samsvarer med bestillingen. Det er sterkt betenkelig og selvmotsigende. Dette er en lovpålagt 



kommunal oppgave, og det burde derfor vært stilt enda større krav til prosess og involvering. Her er 
det motsatt. Det forsterkes av at kommunene også ble forsøkt holdt utenfor høringen i denne saken, 
men det kom på plass etter påtrykk. Dette kan ikke ses på som en god demokratisk prosess.                                                                                                                                          
Det opptres allerede før rapporten som om dette er ferdig bestemt. Departementet ber i bestillingen 
om hvordan det skal gjennomføres og ikke om det skal gjennomføres.  
 
Det er skatteoppkreverne som i all hovedsak kjenner til hverdagen og det faglige. Det er fraværende i 
prosessen. Skatteoppkreverne har ikke blitt hørt, og mange av arbeidsgruppens medlemmer har liten 
kompetanse på fagområdet. Mange av høringsinstansene har heller ikke forutsetning på den faglige 
delen, så VR antar at dette i de øvrige høringssvar mest vil handle om hvorvidt sentralisering er å 
foretrekke. Til dette benyttes standardargumentasjon alene.            
 
Hele prosessen er lagt opp med et altfor raskt tempo og gjennomføringsiver. Det er store personal, 
systemmessige og juridiske forhold (lovforandring) som blir berørt, og kommunene må også ha tid til 
å forberede seg. Ivaretakelse av de ansatte er et felles anliggende og rapporten er høyst uklar på 
dette området. VR er sikre på at det ikke vil være mulig å få dette på plass til 01.01.2016. Forsinkelser 
og feil i dette systemet slår direkte ut på skatteinngangen, og VR kan ikke akseptere at man setter 
dette i spill og fare uten at alt er klart fra dag en etter overføring. 
 

2.2. Faglig vurdering  
Skatteoppkreveren i VR har alltid levert gode resultater med lav bemanning og lite administrasjon. 
Etter at ordningen ble interkommunal har VR etter en periode klart å ta ut enda litt mer på 
effektivisering. Det stilles stor tvil ved om det er særlig mer å hente selv ved ytterligere 
sammenslåing. VR antar at videre utvikling av datasystem vil kunne gi effekt i så måte, men det er 
ikke planlagt eller belyst i rapporten.                                                                                                                                     
 
Skatteoppkreveren leverer gode tjenester med en rask og god service og høy tilgjengelighet. VR 
opplever nærmest daglig den frustrasjon skattyterne har ved ikke å få kontakt med skatteetaten og 
en saksbehandler. Heller ikke på innkreving har de bedre resultat til tross for at de er sentralisert.  
 
Skatteoppkreveren i VR er lokalkjent og det har flere ganger vist seg svært nyttig idet det har blitt 
avdekket flere store saker med forsøk på unndragelser. Bare i løpet de to siste årene er 3 slike saker 
med millionbeløp blitt rullet opp i vår region og det ville ikke blitt igangsatt uten skatteoppkrevers 
lokalkunnskap. Det er viktig og tenke at skatteoppkreveren som uansett er en del av skatteetaten bør 
være det leddet som etaten trenger. Lokal tilstedeværelse er viktig. Loven og innkrevingsreglene 
fordrer også slik tilstedeværelse. Den fremste på innkreving og skattebetalingsområdet i Norge; 
advokat Jan Grønnerud har i en artikkel i Kommunal økonomi i oktober 2014 sterkt frarådet en 
sentralisering, ikke minst med tanke på alle de oppgaver skatteoppkreveren ivaretar og som er 
lovhjemlet og krever lokal behandling. Skatteoppkreveren avdekker mye ved faktisk å gjennomføre 
hjemmebesøk både ved tvang og hjelpetiltak.                
 
Nærhet til brukere med problemer er et annet viktig aspekt ved dette. Vanskeligstilte skatteytere må 
identifiseres og gis hjelp. Det blir stadig vanskeligere med stor avstand og fange opp disse selv om en 
har et etablert tilbud. Skattehjelpen som er etablert i dag er helt avhengig av at vi tilfører nye saker.  
 
Det er i det hele tatt betenkelig, slik VR ser det, at denne funksjonen skal fjerne seg så mye fra 
lokalsamfunnet. Det vil i større grad kunne åpne for svart arbeid og regjeringens uttalte mål om 
bekjemping av dette synes lite gjennomtenkt med tanke på en slik organisering. Det vil fort bli kjent 
at det ikke er noen kontroll eller risiko for å bli oppdaget lokalt, og det gir grobunn for større andel 
slik virksomhet. Dette selv om arbeidsgiverkontrollen styrkes med noen stillinger på regionalt nivå. 
Når det snakkes om svart økonomi så ser det ut for oss, gjennom oppslag i media, som om det er 
store statlige og sentrale etater som skal ordne opp. Det er en mye viktigere strategi og kunne vise 



synlighet lokalt og ikke minst kunne reagere raskt og smidig. Stadig større enheter har ikke den 
egenskapen. Det erfarer skatteoppkreveren i utveksling av informasjon med etater på regionalt nivå 
på saker. Skatteoppkreveren erfarer at vi har bedre oversikt.  
 
I dag har skatteoppkreveren hjemmel for, og finner ofte konstruksjoner for å hindre unndragelse av  
skatt. Det vil da bli lettere for skyldnere og komme unna. Det snakkes fra sentralt hold om service og 
som om alle skatteytere er pliktoppfyllende, like og skal behandles likt. Det er ikke slik det er i 
virkeligheten. Mange går langt for å unndra seg skatt. Hvis skatteetaten skal ha noen mulighet til å få 
inn pengene må det settes inn flere og tyngre virkemidler. Det synes lite fremme i argumentasjonen, 
og må skyldes at de ikke har nok kjennskap til dette som er kjerneoppgaven til skatteoppkreverne.  
 
Rapporten sier ikke mye om sammenhengen mellom de ulike funksjonene og den gjensidige 
avhengighet det er. VR er bekymret for at når en nå tenker å splitte funksjonene og legge 
skatteregnskapet på et sted nasjonalt, så vil det oppstå flaskehalser i systemet, og det slår direkte ut i 
innkrevingen og dermed forsinkelser i skatteinngangen. Gjennom håndtering av oppgaver i det som i 
dag kalles kontorkontroll, danner skatteoppkreveren seg over tid et inntrykk av hvilke bedrifter som 
ikke følger regelverket og setter deretter i gang kontroll. Den oversikten blir mindre ved oppsplitting. 
Kontorkontrollen innebærer en utstrakt kontakt med arbeidsgiverne, og det må ses på som en god 
service som også virker preventivt og bidrar til at det innberettes på riktig måte.                       
 
Rapporten sier heller ikke så mye om de spesielle oppgavene skatteoppkrever håndterer. En kan fort 
få inntrykk av at det bare er vanlig innkreving man holder på med, men det er langt fra tilfellet. 
Skatteoppkrever har en hel rekke andre oppgaver som må underlegges en personlig saksbehandling 
og som tilhører innkrevingsområdet. Selv om datasystemet etter hvert er utviklet til å ta en del av 
oppgavene er det mange oppgaver som gjenstår. Arbeidsgruppen har etter VR oppfatning ikke i stor 
nok grad vurdert hvor stor denne andelen er. Det kan igjen ha virkning på det usikre 
innsparingspotensialet som er anslått. Det er også vanskeligere og gjennomføre vurderinger rundt 
dette så lenge deler av funksjonen legges på et annet sted i landet. Løpende vurdering av 
organiseringen er en av de viktigste tingene skatteoppkreveren holder på med i dag. Det og kunne 
vurdere dette fortløpende og gjøre raske endringer er en klar fordel og denne blir mindre og kanskje 
borte med en spesialisering.  
 
Hvis en slår sammen innkreving av skatt med merverdiavgift så er dette to ulike krav der det ene går 
til staten, mens det andre er fellesinnkreving som går til skattekreditorene, der fylke og kommune er 
med. Selv om det finnes en prioritetsrekkefølge så kan dette skape utfordringer når innkreving skjer 
mot samme debitor fra samme kontor/saksbehandler. Det er viktig og holde dette separat på alle 
måter. Det er også viktig å holde fastsetting av krav og innkreving separat. Det vil berøre folks 
rettsoppfatning hvis dette er for tett sammen.  
 
Det har vært fremført argumenter om at det er for mange som innkrever mot samme skyldner 
samtidig. Systemene er nå utviklet og samordnet slik at det ikke lengre er et argument for 
sammenslåing at det er flere særnamsmenn som innkrever mot samme skyldner.  
 
Rapporten viser til Danmark og den sentralisering som er gjennomført her. Det er for NKK utarbeidet 
en samfunnsøkonomisk analyse fra Oslo Economics for Norge som først og fremst peker på de meget 
solide resultatene skatteinnkrevingen har hatt i Norge i alle år. Faren som vi også har sett i Danmark 
er at provenyet (skatteinntektene) går ned som følge av statliggjøring og sentralisering. Det er slik at 
svært små prosentandeler gir store utslag her. Det er slett ikke utenkelig at en med en slik ordning 
ser en nedgang i skatteprovenyet både som følge av mindre oppfølging, men også mindre frivillig 
betaling. Innbyggerne og skattyterne har et bevisst forhold og tro på at den skatten de betaler går til 
egen kommune. Når dette blir fjernet og det blir en sentral konto for hele landet er vi redd for at det 
betyr at mange vil tro at det går i en og samme statlig pott og at det da medfører mindre 



betalingsvilje i form av forsinkelser og behov for ekstra innkreving. Dette sammen med ekstra 
investeringsbehov på IT-siden og usikre anslag for besparelser i antall stillinger gjør at summen av 
besparelser ved hele prosjektet blir svært usikkert. 
 
I nettopp Danmark har de effektivisert og nedprioritert brukerorientering til fordel for strategisk 
maskinell skatteinnkreving. Vi ser tendenser allerede på skatteinnkrevingen i Norge med 
debitortilpasset innkreving ut ifra registrerte forhold fra året før, og maskinell nedlegging av 
utleggstrekk i lønn uten forutgående vurdering. Med dette forslaget blir det enda mer aktuelt. Dette 
har imidlertid slått sterkt negativt ut i Danmark og ført til en tillitskrise i befolkningen. Det blir alltid 
store muligheter for feil i et slikt opplegg, og det må kunne ses på som nærmest lovstridig innkreving 
da en vurdering alltid skal gjøres i forkant. Prinsippet her er stilltiende aksept. Skatteoppkrever vet 
hvor stor feilmargin det er i folkeregistreringen og andre registre og et slikt opplegg som nå medfører 
betalingsanmerkning og høye trekk i lønn kan få store konsekvenser. Prinsippet om likebehandling 
blir dårligere med en slik løsning. Det er stikk i strid med det som argumenteres på dette området. 
Dette må de folkevalgte ha et bevisst forhold til.                                                                                            
 
Det vil ikke være mulig, slik Værnesregionen ser det, å få samordnete datasystemer på plass til en 
oppstart allerede ved neste årsskifte.                                                                                                                
 
VR ser at et par av forslagene om sammenslåing av kontrollmiljø og innkreving mot selskap kan ha 
noe for seg. I sum er derimot forslaget for omfattende, og sentraliserer det som er den siste lokale 
delen av denne viktige etaten. Oppdeling av skatteregnskap og innkreving er ikke noe vi finner å 
støtte da de er gjensidig avhengige av hverandre for å gjøre en mest mulig effektiv og god jobb. 
I totalbildet ville det vært greit om en kunne få vite hvilke planer som foreligger for Statens 

Innkrevingssentral som nå skal legges inn under skatteetaten. Hvis man på sikt ser for seg at de 

overtar de fleste innkrevingsoppgavene om ikke alle, så vil snart hele funksjonen være sentralisert og 

nasjonalisert om noen år. Skattekontoret har signalisert at de skal redusere antall kontor ytterligere 

til tross for betydelig nedgang allerede. De har en klar strategi om at all behandling og kontakt med 

publikum skal skje elektronisk. Hvis skatteoppkrever blir innlemmet i dette vil det da bare være et 

tidsspørsmål før man er sentralisert og en stadig større del av behandlingen vil bli foretatt uten reell 

vurdering og personlig kontakt. Det er helt klart ikke et ønskelig scenario og gir stor grunn til 

bekymring med tanke på tapt skatteproveny. En vil her bare forholde seg til dataregistrerte forhold 

og strategisk innkreving, og det er vi redd for medfører en stadig mindre andel frivillig betaling. 

Skatteinntektene er en av bærebjelkene i den offentlige finansieringen. 

2.3. Personalmessig vurdering                                                                                                                               

I en slik situasjon vil både kommunene og staten ha et ansvar for ivaretakelse av de ansatte. VR kan 

ikke se at kartleggingen av ansatte er gjort slik at det er oversikt over de som har delt stilling. VR 

mener at reglene om virksomhetsoverdragelse må få anvendelse hvis staten skal overta ansvaret for 

skatteinnkrevingen. Dette er benyttet på flere lignende prosesser senest av vergemålsprosjektet der 

det uten spørsmål ble slått fast at det var en virksomhetsoverdragelse. Her var forholdene på 

stillinger og stillingsandeler svært lave. Prinsippet må derfor stå fast også denne gangen.  

VR mener at det er må gjennomføres en forsvarlig prosess som gjengitt i den gang Fornyings-, 

administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sin veiledning om personalpolitikk ved 

omstillingsprosesser og arbeidsrettslige konsekvenser ved at staten overtar oppgaver fra kommunal 

sektor. Det kan videre være lokalt besluttete vedtak i kommunestyrene som også gir rettigheter og 

må hensyntas.                                                                                                                                                          

VR forutsetter at det blir nedsatt et samarbeidsutvalg for dette. Det vil bli en rekke med utfordringer 

med innplassering i det statlige systemet som skal føles rettferdig og riktig ut ifra et ansiennitets 



prinsipp. Da også i forhold til de ansatte på skattekontor siden. At ledere i rapporten henvises til 

søksmål for å få beholde sin stilling er et uheldig og svært dårlig utgangspunkt for disse 

forhandlingene. At hver kommune selv skal ta stilling til om det er en virksomhetsoverdragelse 

mener VR er feil. 

Det pågår nå flere prosesser der flere ulike statlige etater skal slås sammen i en samlet skatte- og 

avgifts forvaltning. Da ville det slik VR ser det vært best om en bygde opp hele kontoret og strukturen 

på nytt fremfor at de andre skal innordne seg hos dagens skattekontor og måten det er organisert på 

her. 

2.4. Økonomisk vurdering                                                                                                                                           

VR mener det ikke vil komme besparelser i årsverk som følge av dette i den størrelsesorden som 

oppgis og finner rapporten for uklar på dette punktet. Dette vil måtte bety ny utvikling og 

samordning av datasystemer som erfaringsmessig koster svært mye. Det er ikke noe felles IT-system 

for moms, særavgifter, SI og skattekrav i Norge. Det er brukt svært lang tid og mye midler for å 

utvikle dagens system på skatteoppkreving (SOFIE), som ikke har virket så lenge. Hvis en ser hele 

forslaget til den nye organiseringen av skatte- og avgiftsforvaltningen under ett så vil dagens 

lokaliteter i Midt Norge ikke være store nok og en må ut og leie nye lokaler. Det er ikke 

kostnadsberegnet. Det er mange kostnader ved en slik overføring som vi ikke finner medtatt. 

 

3. Anbefaling/oppsummering  

Statliggjøring av skatteoppkrever anses uheldig og anbefales ikke fordi:  

- Dagens ordning er effektiv og har svært høy løsningsgrad  

- Dagens ordning har en høy grad av tilgjengelighet og brukerservice  

- Dagens ordning baserer seg på lokalkunnskap som gir bedre kontrollmuligheter  

- Dagens ordning bruker små administrative ressurser  

- Prosessen med rapporten og utredningen er enkel og mangelfull  

- Sentraliseringsgraden i forslaget er for høy. Det er behov for å ha en del av etaten på lokalt nivå. 

Det er uheldig og splitte regnskap/betaling og innkreving. Skaper forsinkelser og frustrasjon. 

Kontormessig kontroll forsvinner.  

- Man setter skattebetalingsordningen og lojaliteten blant befolkningen på spill. Kan gi et betydelig 

provenytap og mindre frivillig betaling.  

- Man legger opp til stadig større grad av maskinell innkreving som ikke er i tråd med regelverket og 

gir store feilmarginer og utslag for skattyterne  

- Det er ingen klarhet i personalmessige forhold ved overføringen  

- De økonomiske besparelsene er ikke realistiske, og det mangler mye i regnestykket. 

- Tidsrammen i prosjektet og ved overføringen er altfor stram. Det må stilles krav om at alt er på 

plass av bemanning, kompetanse og IT-systemer før en kan slippe dette. Forsinkelser gir direkte 

utslag på skatteinngangen.  

- Det vil være langt tryggere å vurdere og legge dette inn som en del av kommunereformen. 


