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Overføring av skatteoppkreving - høringsuttalelse fra Bærum kommune  
 
Det vises til Finansdepartementets høring av forslag om å overføre den kommunale 
skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.  
 
Formannskapet i Bærum kommune har vedtatt følgende uttalelse:  
 
Bærum kommune støtter forslaget om å overføre den kommunale skatteoppkrever-
funksjonen til Skatteetaten. Dagens skatteoppkreverfunksjon ved Asker og Bærum 
kemnerkontor er effektiv og velfungerende. Likevel er det Bærums vurdering at en 
statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen for alle landets kommuner samlet sett vil ha 
positive effekter på flere områder, blant annet:  
 
 Etablering av sterkere faglige miljøer, som blant annet vil være bedre rustet til å 

bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Dette vil igjen kunne bidra til å 
utvide skattegrunnlaget. Det foreslås som en del av reformen å styrke 
arbeidsgiverkontrollen med 29 årsverk, og det vises blant annet til at LO, NHO og 
regjeringen i sin felles strategi mot arbeidslivskriminalitet omtaler overføring av 
arbeidsgiverkontroll som et svært viktig tiltak i kampen mot svart økonomi.  

 Økt likebehandling og større rettssikkerhet for den enkelte skattyter. Her er det 
relevant å vise til Riksrevisorens kommentarer av 25. juni 2014: «En ting er veldig klart: 
Skattebetalere, både arbeidstakere og bedrifter, får svært ulik behandling avhengig av 
hvilken kommune de bor i», og videre kommentaren om at det er behov for en 
omlegging av skatteoppkrevertjenesten «hvis likebehandling av borgerne er et mål.»  

 Økonomiske og administrative innsparinger. Oppgavene som tilligger dagens 
kommunale kemnerkontorer kan integreres naturlig med tilsvarende og delvis 
overlappende oppgaver i Skatteetaten, og vil innebære en forenkling for skatte- og 
avgiftspliktige ved at de får én etat å forholde seg til. Statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjonen vil bidra til å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor.  

 
Når det gjelder den pågående kommunereformen, er det relevant å vise til Stortingets vedtak i 
forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen i fjor: «…oppgaver som ikke skal la 
seg påvirke av lokalpolitiske oppfatninger og lokalpolitiske forhold, og som derfor er 
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kjennetegnet av standardisering, regelorientering og kontroll, bør i utgangspunktet være et 
statlig ansvar.» Det er Bærum kommunes vurdering at skatteoppkreving er en slik oppgave. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Øyvind Brandt 
Stabsleder 
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