
Norsk Arkivråd  Telefon: 22 20 28 90 

Maridalsveien 3                      E-post: postmottak@arkivrad.no 

0178 Oslo                                            www.arkivrad.no 

 

 
 
Finansdepartementet 
 
Postmottak@fin.dep.no          
                  
                                                                 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Oslo, 22.1.2015 
 
 
Høringssvar - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 
 
 
Norsk Arkivråd viser til høring om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten med frist 
02.03.2015. NA er ikke høringsinstans, men ønsker likevel å komme med innspill til forslaget. 
 
Norsk Arkivråd (NA) er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca.1200 medlemmer, 
og medlemsmassen består både av virksomheter og enkeltmedlemmer. Organisasjonen har 
medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat sektor. NA 
er spesielt opptatt av hvordan arkiver blir dannet (arkivdanning) da en god arkivdanning er en 
forutsetning for at offentlige virksomheter ivaretar sitt samfunnsoppdrag, og for at bevaringsverdig 
dokumentasjon kan sikres for ettertiden.  
 
NA tar ikke stilling til hvorvidt det er hensiktsmessig eller ikke at skatteoppkrevingen sentraliseres da 
dette ligger utenfor vårt kompetanseområde. Vårt anliggende gjelder løsning for elektronisk arkiv 
knyttet til fagsystemet Sofie som benyttes for skatteoppkreving. Alle kommuner er i dag pålagt å bruke 
Sofie for saksbehandling og tilhørende dokumentproduksjon.  Samtidig må all arkivering skje lokalt i 
hver kommune da Sofie ikke har en godkjent arkivløsning. Dette medfører tidkrevende manuelle 
rutiner for saksbehandlere og arkivarer, enten i vedlikehold av papirarkiver eller overføring til lokalt 
Noark-arkivsystem, og er således en stor tidstyv i det daglige arbeidet.   
 
NA er kjent med at det ble startet et samarbeid mellom Skatteetaten (SITS) og Kemneren i Asker og 
Bærum i 2007 for å se på mulighet for en felles arkivløsning for Sofie. Arbeidet inkluderte en 
undersøkelse blant landets kommuner og det var stor oppslutning om idéen om en felles arkivløsning. 
På et tidspunkt ble arbeidet stoppet av brukerforumet bestående av de største kommunene.   
 
I forbindelse med forslaget om sentralisering av skatteoppkrevingen, aktualiseres behovet for en 
sentral arkivløsning for Sofie. NA vil anbefale at løsning for felles arkiv prioriteres uavhengig av hva 
som blir fremtidig organisering. Det vil bidra til en betydelig effektivisering i daglige rutiner, samt sikre 
en god og forsvarlig arkivforvaltning.  Videre vil en sentral arkivløsning være en viktig felleskomponent 
i det pågående og planlagte digitaliseringsarbeid knyttet til saksbehandling og dialog med innbyggere 
og næringsliv.   
 
 
Med hilsen 
 
Marianne Høiklev Tengs 
Leder 
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