
HØRINGSUTTALELSE FRA KRAGERØ KOMMUNE TIL FINANSDEPARTEMENTETS FORSLAG 

OM Å STATLIGGJØRE DEN KOMMUNALE SKATTEINNKREVINGEN. 

 

Kragerø kommune mener det er galt å gjøre skatteinnkrevingen statlig.  

Forslaget om å overføre skatteoppkrevingen har vært vurdert en rekke ganger før, men det har enten 

ikke blitt fremmet av tidligere regjeringer eller blitt avvist av Stortinget. Det er ikke fremkommet nye 

momenter av betydning som skulle tilsi en annen løsning i dag.  En statliggjøring av 

skatteinnkrevingen vil være en irreversibel reform. Det bør ikke gjennomføres så store endringer når 

det er betydelig risiko for et negativt resultat. 

På generelt grunnlag er dagens skatteinnkreving svært effektiv. For de viktigste skatteartene er 

innbetalingsgraden på om lag 99,8 %. Dette er også høyere enn Statens sentraliserte innkreving av 

merverdiavgift, som har et resultat på 99,4 %. Effektiviteten og resultatene kan svekkes ved å 

statliggjøre innkrevingen. Dette har Danmark fått erfare etter at innfordringen ble statliggjort der for 

om lag 10 år siden. 

Dette spørsmålet må ses i sammenheng med kommunereformen. Å fjerne en viktig oppgave for 

kommunesektoren er stikk i strid med målene i den nylig igangsatte kommereformen.  

Den lokale skatteoppkrevingen er viktig for Kragerø kommune. I Kragerø kommune er 

skatteoppkreveren organisert i økonomiavdelingen, men har et overordnet ansvar for 

skatteoppkrevingen. Skatteoppkreveren har også det faglige ansvaret for innkrevingen av 

kommunale krav. Denne kompetansen har resultert i en effektiv og enkel innkreving med meget 

gode resultater for Kragerø kommune. Ved en statliggjøring av skatteoppkrevingen vil fagmiljøet og 

sårbarheten til innkreving av kommunale krav bli sterkt svekket. Lokalt vil kontoret sannsynligvis bli 

redusert fra 4 personer til 1. 

Innbyggerne vil miste nærheten til skatteoppkreveren ved statliggjøring. De vil også miste 

muligheten til å kommunisere med den kommunale skatteoppkreveren som kjenner de lokale 

forholdene. Det er ikke sjelden at innbyggerne har både skattegjeld og skyldige kommunale krav, og 

dermed kan få hjelp til løsninger på samme kontor for begge typer krav. Med en statlig 

skatteinnfordring må disse i stedet henvende seg til to innkrevingsinstanser (staten og kommunen), 

som kan gjøre kontakten vanskeligere og heve terskelen for innbyggerne.  

En statliggjøring vil gi reduserte muligheter for bekjempelse av svart økonomi. Skatteoppkreveren i 

Kragerø kommune har god kjennskap til lokalt næringsliv, og bidrar til bekjempelse av svart økonomi.  

I noen tilfeller har slike lokale funn medført politianmeldelser og fellende dom for de involverte. I et 

lite, gjennomsiktig lokalsamfunn er det viktig med lokal tilstedeværelse for at svart økonomi ikke skal 

spre om seg. Kommunen mottar flere bekymringsmeldinger fra seriøse aktører som etterspør mer 

kontrollvirksomhet. Dessverre har kommunen allerede sett effekten av betydelig mindre 

kontrollvirksomhet blant annet i Kragerøskjærgården etter at skatteetaten reorganiserte 

(sentraliserte) seg i 2008. Da fikk det lokale likningskontoret nye oppgaver og kontrollvirksomheten 

lokalt sakket akterut. Det er dessverre grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette ved en 

statliggjøring av skatteoppkrevingen. 


