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Kommunestyret 7/15 25.02.2015 

 

Høringsuttalelse - statliggjøring av skatteinnkrevingen 

 
Behandling i kommunestyret – 25.02.2015: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  

VEDTAK: 

Leka kommune anbefaler ikke at skatteoppkreverfunksjonen flyttes fra kommunene til 
staten. Vi mener dagens ordning gir svært gode resultater og fremstår som en god, 
effektiv ordning. Skatteoppkreverfunksjonen hører naturlig til de oppgaver kommunene 
skal løse også i fremtiden.  
 
Leka kommune slutter seg til vedlagte uttalelse fra KS vedrørende overføring av 
skatteoppkrevingen til staten.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Leka, 25.02.2015 
 
 
Beathe Mårvik 
f.sk.sekr.  



Vedlegg: 
 
1 Høringsbrev 1.12.2014 
2 Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkreving til staten 
 
Saksutredning:   
Finansdepartementet sendte forslag om overføring av skatteoppkrevingen til 
Skatteetaten på høring 1. desember 2014. Høringsbrevet ble sendt til KS, men ved en 
feil ble kommunene ikke inkludert i høringslisten, men ettersendt kommunene i 
etterkant. 
Frist for å avgi høringsuttalelse er 2. mars 2015.   
 
Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevingen 
(arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet) kan organiseres i 
Skatteetaten for å oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving. Utredningen skulle 
også inneholde forslag til nødvendige regelverksendringer, plan for ev. endringer i IKT-
systemløsninger og vurdering av arbeidsrettslige- og personalmessige forhold. 
 
Regjeringen har satt i gang et arbeid med sikte på overføring av 
skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten. Regjeringen vil ta stilling til 
Skattedirektoratets konkrete forslag til organisering av skatteoppkreverfunksjonen etter 
at høringen er gjennomført, herunder den regionale fordelingen og omfanget av 
satsingen på arbeidsgiverkontroll i kampen mot svart økonomi. Skattedirektoratets 
forslag følger føringene regjeringen har lagt for arbeidet, og rapporten danner et godt 
grunnlag for å arbeide videre med sikte på å overføre skatteoppkreverfunksjonen til 
Skatteetaten for å få en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. 
 
I dette ligger forslag om overføring av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen som 
innebærer at skatteinnkrevingen, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen 
legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende og til dels overlappende 
oppgaver i Skatteetaten. 
 
  
Konklusjon / tilråding:    
Leka kommune anbefaler ikke at skatteoppkreverfunksjonen flyttes fra kommunene til 
staten. Vi mener dagens ordning gir svært gode resultater og fremstår som en god, 
effektiv ordning. Skatteoppkreverfunksjonen hører naturlig til de oppgaver kommunene 
skal løse også i fremtiden.  
 
Leka kommune slutter seg til vedlagte uttalelse fra KS vedrørende overføring av 
skatteoppkrevingen til staten.  
 
 
 
Leka, 18.02.15 
 
 
 
Helge Thorsen 
rådmann 


