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Uttalelse: 

Skatteoppkreverfunksjonen (heretter kalt SKO) i kommunene idag, er organisert slik at SKO 

er faglig underlagt Staten og administrativt underlagt kommunen. Det finnes ingen forskning som 

dokumenterer at denne type organisering er å anbefale, nemlig det å måtte forholde seg til 2 

"arbeidsgivere". Det motsatte kan heller synes å gjelde, da det er svært få andre tilsvarende 

organiseringer på landsbasis. Kjenner per i dag kun til NAV som har sammenlignbar splitting, 

der sosial- og flyktningefunksjonene er delt mellom kommune og stat, mens øvrige oppgaver er 

statlige i NAV systemet. 

I dag er det allerede mangel på kompetanse i mange små kommuner når det gjelder å utføre alle 

arbeidsoppgaver SKO er satt til å gjøre. Dette viser seg både gjennom manglende utførelse av 

arbeidsgiverkontrollen i 60 kommuner, og gjennom økende grad av samordninger av SKO-

kommuner, opprettelse av interkommunale ordninger innenfor SKO, samt at større SKO kontorer 

i økende grad ivertar SKO-funksjonen for mindre kommuner gjennom inngåtte avtaler de senere 

år. 

Det aller viktigste tiltaket som må igangsettes etter at høringsrunden er utløpt, er snarest å få 

avklart om det foreligger en virksomhetsoverdragelse eller ikke av SKO-funksjonen ved en 

eventuell statliggjøring, jf. Aml. § 16. Dette må prioriteres høgt, og utkommuniseres til de berørte 

parter så snart den rettslige problemstillingen er avklart. Dette for at de ansatte snarest mulig kan 

få avklart sin status i prosessen, samt at man kan beholde flest mulig ansatte med sin 

spesialkompetanseved en eventuell statliggjøring. 

Forslåtte orgnisering av fagområdene slik den foreligger, vil ramme Kemneren i Harstad ganske 

sterkt dersom den blir vedtatt. Kun arbeidsgiverkontrollen er foreslått å ha fortsatt arbeidssted i 

Harstad kommune. De øvrige SKO-funksjonene vil bli lagt andre steder i landet ved en 

statliggjøring. Av totalt 8,8 - 9 årsverk, vil kun 3 årsverk være tilnærmet sikret fortsatt 

arbeidssted i Harstad ved en eventuell statliggjøring. Øvrige 5,8-6 årsverk, går en uavklart 

fremtid i møte. 

Siden forrige høring for ca 10 år siden (2004?), har det vært en rivende utvikling datateknologisk 



innenfor SKO-funksjonen. Innføringen av systemene SOFIE, KOSS, A-ordningen er bare noen 

av endringene som er gjenommført. I tillegg til å være landsdekkende systemer, er det vel hevet 

under enhver tvil, at implemeteringen av nevnte systemer, har og har hatt som mål å effektivisere 

SKO-funksjonene samt å redusere ressursbruken tilsvarende. Også oppgradering av eksterne 

informasjonssystemer og intergrering av disse i SOFIE de senere årene, har resultert i 

at utleggsforretninger nå tas som kontorutlegg, mot at saksbehandlerne tidligere drev oppsøkende 

virksomhet og reiste ut til panteobjektene for å kunne ta utlegg i disse. 

Utviklingen de senere år viser også  at oppsøkende virksomhet er merkbart nedadgående på 

kemnerkontoret. Sikter her til antall besøkende, som er gått betraktelig tilbake i forhold til 

tidligere år. Storparten av kommunikasjonen mellom kemneren og brukerne foregår i dag via e-

post eller telefoni.  Dette antas å bli den fremtidige utviklingen. 

Oppsummert, må det vel konkluderes med at den effektiviseringen og utviklingen som har 

foregått frem til i dag innenfor SKO-funksjonen, også vil fortsette i fremtiden. Og i all 

effektivisering ligger det naturlig i botten en gevinstbesparelse i form av færre ressurser som 

sluttmål. Så dessverre også for SKO-funksjonen. 

Uten å ha en samlet oversikt, er det ikke usannsynlig å anta at gjennomsnittsalderen ved 

mange SKO-kontorer i landet er høyt. Det er videre et faktum, at mange små kommuner har 

ansatte i 100% stilling, hvorav SKO-funksjonen samt andre kommunale oppgaver inngår i samme 

stillingen.  

Dersom statliggjøringen blir en realitet, vil forhåpentligvis en stor andel  av de berørte SKO 

ansatte som blir overtallige, kunne få beholde kommunen som arbeidsgiver også i 

fremtiden. Både fordi de allerede har to-delt arbeidsfunksjon i sin kommunale stilling i dag, 

og/eller at dersom de blir berørt som overtallige, skal prioriteres ved ledige stillinger i 

kommunen. Alle kommuner har "jevnlig" turnover blant ansatte, enten ved at de sier opp, går av 

med pensjon ved oppnådd aldersgrense eller av helsemessige årsaker. Mange benytter seg også 

av AFP ved førtidspensjonering. Det er derfor å håpe at en eventuell statliggjøring vil ramme 

svært få ansatte i alvorlig grad. Dette forutsetter at de personalmessige områdene ivaretas og 

prioriteres høgt, som nevnt innledningsvis. Dersom man lykkes her, tror jeg en statliggjøring i 

stor grad vil gå smertefritt. 
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