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Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten

Det vises til departementets brev av 1. desember 2014.

Unio mener at dagens ordning i all hovedsak fungerer godt. På bakgrunn av synspunkter fra våre
mest berørte forbund og etter en helhetsvurdering kan Unio likevel gi betinget støtte til overføringen
av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.

Unio mener at en overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten vil kunne gi større og mer
kompetente fagmiljøer og større grad av likebehandling. Større fagmiljøer vil gi de ansatte flere
mulighetei både når det gjelder kvalitet på arbeidet og egenutvikling. Vi legger stor vekt på at
overføringen utnyttes til å gjennomføre en intensivert satsing mot arbeidsmarkedskriminalitet.

Unio er derimot skeptiske til om det er mulig å realisere de effektivitetsgevinster rapporten legger til
grunn. For å bekjempe arbeidslivskriminaliteten innenfor skatteetatens områder kreves det økte
ressurser. Det er også høyst uklart om overføringen vil opprettholde eller endog øke den allerede
høye innkrevingen på 99,8 prosent som dagens kemnere har på f.eks. arbeidsgiveravgift.

Unio stiller som ufravikelig krav at de ansattes rettigheter ivaretas fullt ut i forbindelse med
overføringen både i henhold til lov og avtaleverk. Det må være god og løpende kontakt med de ansatte
og deres tillitsvalgte samt hovedorganisasjonene. Vi krever også at regjeringen bidrar med
omstillingsmidler som letter overføringen av oppgavene fra kommune til stat. Full effekt av
overføringen vil erfaringsmessig ta lang tid.

Små endringer kan gi store tap

Unio mener at overføringen må sikre minst like god skatteinnkreving som i dag. Dette må gis høy
prioritet i alle ledd i forbindelse med overføringen, hvis ikke kan tapene bli store.
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Dagens skatteinnkreving er svært effektiv. På sammenlignbare skattearter er dessuten de kommunale
kemnerne mer effektive enn de statlige innkreverne. I dag krever kommunene inn ca. 99,8 pst
arb eidsgiveravgift med sin desentraliserte organisering. Den sentrale innkrevingen av merverdiavgift
er mindre effektiv med et resultat på 99,4 %. (Kilde: Finansdepartementet, Statsbudsjettet 2015). Det
er ikke dokumentert at denne reformen vil gi høyere grad av innkreving.

Små endringer kan bety store tap. Oslo Economics har gått gjennom tallmateriale fra
Finansdepartementet og beregnet at endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15
prosentpoeng vil gjøre reformen samfunnsøkonomisk ulønnsom.

I 2005 gjorde Danmark sin skatteinnkreving statlig. Danmark ønsket, som Norge nå, høyere
effektivisering. Etter det har skatterestansene økt hvert år. Dvs, at de ønskede effektiviseringene ikke
har slått til. I Norge kan vi trolig unngå noen av utfordringene man støtte på i Danmark, da vi allerede
har felles datasystemer. Det hadde ikke Danmark på det tidspunktet de sentraliserte
skatteinnkrevingsfunksjonen. Men vi gjentar at denne reformen er helt avhengig av at
innkrevingsandelen opprettholdes og helst økes.

Skatteinnkrevingsfunksjonen

Ved at Skatteetaten og skatteoppkreveren blir en felles enhet vil rutiner kunne forenkles og det vil
være enklere å samhandle arbeidsoppgaver. Det vil bli videre fullmakter fra skatteoppkreveren og
færre vedtak som må sendes mellom offentlige instanser. En sammenslåing vil også føre til at
skatteinnkreverne blir sittende nærmere der hvor beslutningene tas/«makten» sitter og dette kan gi
bedre muligheter til å påvirke beslutninger som skal tas.

Skatteinnkrevingsfunksjonen er over tid blitt vesentlig endret, da elektroniske løsninger nå har
overtatt for manuelle løsninger. Regjeringen mener dette må få konsekvenser for organiseringen av
arbeidet. Fornyelse og forbedring er driverne i denne prosessen. Denne endringsprosessen vil med
stor sannsynlighet over tid isolert sett gi administrative innsparinger. Unio deler i hovedsak en slik
vurdering.

Skatteoppkrever utfører følgende tre hovedoppgaver: innfordring av skatter/skattetrekk/
arbeidsgiveravgift, føring av skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. Disse oppgavene retter seg mot
den enkelte kommunes arbeidsgivere og innbyggere. Skatteoppkrever har i dag meget høye resultat
både på innfordring og arbeidsgiverkontroll. God lokalkunnskap, nærhet til brukerne og
samlokalisering av oppgavetypene er med på å gi de gode resultatene vi har i dag.

Det vil på sikt være en fordel å komme inn under ett felles regnskapssystem i stedet for dagens
situasjon med ulike systemer Sett i et samfunnsperspektiv vil en statliggjøring være mer økonomisk
og mer brukervennlig en dagens ordning med to ulike etater.

Fra et brukerperspektiv kan det argumenteres med at en adresse for avklaring av skattemessige
spørsmål vil gi en mer brukervennlig tjeneste. På den annen side vil Skatteetaten ha mange
avdelinger som vil behandle ulike spørsmål. Kemner kan også i dag sees på som en avdeling.

Økonomisk kriminalitet - arbeidsmarkedskriminalitet

Nærheten til skatteobjektene ses ofte på som særlig positivt i kampen mot svart arbeid og
arbeidslivskriminalitet. Også nærheten til vanskeligstilte skattebetalerne bidrar til å finne de gode
løsningene.
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Det kan stilles spørsmål ved om hele saken er godt nok undersøkt og begrunnet. Departementet
mener sentralisering med en viss styrking av antall årsverk i Arbeidsgiverkontrollen vil være best
egnet totalt sett, mens andre vil hevde at nærhet til innbyggerne gir best grunnlag for god
arbeidsgiverkontroll.

Samfunnets økende utfordringer i forbindelse med blant annet arb eidsmarkedskriminalitet,
fakturafabrikkei hvitvasking, korrupsjon, utkonkurrering av lovlydig virksomhet, id-problemer,
manglende grunnlagsdata, NAV-svindel og innfordringsproblemer tilsier økt satsing på mottiltak.

Det er spesielt den grovere kriminaliteten som må bekjempes. Her er virkemidler som forenkling,
forebygging og informasjon lite effektiv ressursbruk. Det er først og fremst virkemidler som
etterretning, stedlig kontroll, avdekking, inndragning av utbytte og rettslig forfølgning som hjelper.
Overføringen av skatteoppkreverfunksjonen må bidra til å setter oss betydelig bedre i stand til å
bekjempe arb eidsmarkedskriminalitet. Mulighetsrommet ligger der gjennom den foreslåtte
omorganiseringen.

Det kan bli «avstand» mellom innfordring og kontroll, hvilket er veldig uheldig mht. å raskt stoppe de
useriøse. Også gjennomføring av utlegg og arrest vil med stor sannsynlighet bli gjort sjeldnere, og
ikke så effektivt som i dag. Tetthet og samarbeid med innfordring er vesentlig for å oppnå gode
resultater.

Arbeidsgiverkontrollen

Unio og våre forbund som jobber konkret innen skatt, oppkreving og politi har vært opptatt av
arbeidsmarkedskriminalitet i lang tid. Vi er glad regjeringene de siste årene har økt innsatsen på
området. Innsatsen bør imidlertid utvides betydelig, og i forbindelse med overføringen bør
arbeidsgiverkontrollen øke med 129 årsverk istedenfor 29. De estimerte innsparingene vil fortsatt
være store. En slik økning av landets slagkraft mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet vil
garantert gi en avkastning langt utover kostnaden.

Kontroll er klart stedsavhengige oppgaver som er av avgjørende betydning for sikring og
opprettholdelse av landets skatteinntekter og derigjennom velferdsstaten. Hele kontrollområdet må
følges opp med budsjettmidler. En god måloppnåelse forutsetter at man må ut av kontoret på stedlig
kontroll. Reiseavstandene vil øke, og reisebudsjettet må være romslig nok til å kunne gjennomføre en
skikkelig kontrollvirksomhet der virksomhetene ligger.

Vi må ha de best kvalifiserte. Skatteoppkrevermiljøet innehar en unik operativ utekompetanse. Denne
må ivaretas og videreutvikles. Videre må vi bygge kompetanse innen områder som etterretning,
analyse utplukk, trusselvurderinger, kulturforståelse, id-kontroll og språk kombinert med
scenariotrening. Ved nyrekruttering bør det settes kvalifikasjonskrav på minimum bachelor nivå.
Arbeidsgiverkontrollen må inngå som en integrert del av det eksisterende kontrollmiljøet i
Skatteetaten. Det innebærer at kompetansen bør fordeles i de kontroligrupper som allerede
foreligger, alternativt at nye, sammensatte grupper etableres.

Kompetanse i Skatteetaten

I en omstillingsperiode vil man miste verdifull kompetanse. Den mest verdifulle kompetansen
forsvinner gjerne først. For å redusere skadeomfanget bør effektive tiltak iverksettes så tidlig som
mulig. Aktiv bruk av virkemidler som blant annet kostnadsdekning for reise og eventuell flytting,
lønnsutj evning, komp etans etiltak, ansvarstildeling og tilpassede arb eidstids ordninger vil kunne
medvirke til at vi får beholde de beste.
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Det er viktig å sette inn personellet i det eksisterende miljøet i Skatteetaten. Med de endringer som
det ligger an til, med blant annet overføring av personell fra både kommunene og tolletaten, blir det
særdeles viktig å opprettholde og videreutvikle det positive engasjementet og gode fagmiljøet i
Skatteetaten. Dagens nivå må opprettholdes og videreutvikles.

Alle ansatte må gis anledning til kompetanseløft og gis muligheten til å arbeide spesialisert innenfor
et bredere felt, for de som måtte ønske det.

Kompetanse i kommunene — distriktspolitisk perspektiv

Kommune-Norge har ansatt mange skatteoppkrevere. Deres kompetanse er høy og resultatene er
gode. Det tar lang tid å opparbeide slik kompetanse, som det er viktig å ha på de kommunale
økonomiavdelingene. Det er helt klart at ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil fagmiljøet
hos kemneren/kommunen bli skadelidende. Det vil gjelde både for innfordring og juridisk fagmiljø.
Det er og viktig å ha sammensatte fagmiljø i økonomiavdelingene.

Noe av arbeidsverktøyet forsvinner for de som sitter igjen med kommunal innfordring som ikke
lenger har mulighet til å benytte opplysninger i skatteregnskapet (Sofie). Hva med
særnamsmannsrollen? Hva med motregning etter skattebetalingsloven for parkeringskrav og
legalpantkrav? Dette er tema som ikke er berørt i utredningen.

Kemneren er viktig for kommunen. Kemneren inngår i det totale økonomiske fagmiljøet i kommunen,
og bidrar med viktig kompetanse. Kommunene vil fortsatt måtte kreve inn penger også etter en
eventuell statliggjøring. Det er høyst uklart hva som skjer med kompetansen og effektiviteten i denne
innkrevingen etter en statliggjøring: Konsekvensene for kommunene ved en sentralisering er ikke
utredet.

Unio krever at regjeringen tilfører kommunesektoren særlige midler som gjør det mulig for
kommunene å opprettholde like høy kompetanse i sine økonomifaglige miljøer. Arbeidsplassene hos
skatteoppkrever har så langt vært viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Arbeidstakernes rettigheter må sikres i forbindelse med overføringen

Overføringen av skatteoppkreverfunksjonen er en stor prosess som vil påvirke mange. Unio krever at
Finansdepartementet og Skatteetaten gjennomfører en ryddig prosess, sørger for vedvarende
informasjon til alle berørte og lytter til lokale meninger før vedtak fattes.

De ansattes rettigheter må ivaretas fullt ut både i henhold til lov og avtaleverk. Det må være god og
løpende kontakt med de ansatte og deres tillitsvalgte samt hovedorganisasjonene. Mye er ennå uklart,
særlig i forbindelse med om overføringen blir å betrakte som en «virksomhetsoverdragelse». Uansett
må de ansattes lønns- og arbeidsvilkår ivaretas. Særlig viktig blir avklaring av framtidige pensjoner og
behandling av overtallige med håndtering av reiseavstander. Mange stillinger skal bort. Det er viktig å
sikre forsvarlige prosesser for å ivareta de ansatte som evt. blir overtallige.

Erfaringsmessig blir det satt av for lite ressurser til omstillingskostnader. Aktiv bruk av midler til
kostnadsdekning, lønnsutjevning og kompetanseutvikling vil være investeringer som vil gi god
avkastning. I en omstillingsperiode bør kortsiktige resultater vike for langsiktige investeringer som
sikrer kompetansen hos de ansatte. Det bør også tas høyde for kostnader til å opprettholde,
vedlikeholde og videreutvikle den positive og gode etatskultur som finnes i Skatteetaten.
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Unio har mange medlemmer som jobber i Divisjon kontroll hos kemneren i Oslo kommune, og på
dette området vil det i følge rapporten bli en nedgang i antall årsverk til totalt 66. Flere av
medlemmene påpeker at det er motstrid mellom nedgang i antall årsverk og rapportens uttalelser om
økt satsning på kontrollområdet. Kemneren i Asker og Bærum er foreslått fjernet, og det antas at
deres 10 årsverk i arbeidsgiverkontroll muligens kan bli omfattet i de 66 årsverkene som er lagt til
Oslo. Videre er det ikke avklart om avdelingsledere i Divisjon kontroll har mulighet til å oppnå en
lederstilling ved en overføring til staten.

Vi peker også på at det er ulikheter i pensjonsordningen for Oslo kommune og pensjonsordningen for
staten. Ansatte i Oslo kommune som ble tilsatt før 1.1.20 12 får utbetalt 70 pst av pensjonsgrunnlaget
i aldersperisjon, dette er mer enn i staten og vi legger til grunn at dette kompenseres.

Vennlig hilsen

Erik Orskaug
sj efokonomsekretariatssj ef
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