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Høring – Statliggjøring av de kommunale skatteoppkreverne 
 

Det vises til Finansdepartementets brev av 01.12.2014. 

 

Forslag om å overføre den kommunale skatteoppkrevingen til staten har vært fremmet en 

rekke ganger tidligere. Forslagene har dels blitt avvist av Stortinget, dels stanset av 

regjeringen. 

 

Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd har følgende syn på forslaget om å 

overføre skatteoppkrevers oppgaver til staten: 

 

Utvikling i distriktene er avhengige av arbeidsplasser. Det er et paradoks at staten, som er 

landets største arbeidsgiver, foreslår at kompetansearbeidsplasser i distriktene skal 

sentraliseres.  

 

Det er i forslaget lagt til grunn at den foreslåtte omorganiseringen vil gi en innsparing på 526 

årsverk. Innsparingene skal i hovedsak skje i distriktene og en ikke ubetydelig del av 

innsparingen er knyttet til kommunale ansatte som har skatteoppkreving som en del av sine 

oppgaver. Den foreslåtte omorganiseringen vil for mange kommuner derfor medføre 

overtallighet. Det er i forslaget ikke tatt hensyn til hvilke kostnader dette vil medføre for 

kommunene eller hvordan overtallighet i distriktene skal løses. 

 

For Helgeland viser en undersøkelse at skatteoppkreverne allerede har en innsparing på ca 

23% i forhold til innrapporterte tall for 2013. Det er grunn til å tro at dette er en generell 

utvikling over hele landet og at innsparingspotensialet er langt mindre enn det som er lagt til 

grunn i høringsbrevet. 

 

Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd deler ikke direktoratets syn om at 

skatteinnfordring ikke er en kommunal oppgave. Skatteinntektene utgjør en stor andel av de 

kommunale inntektene og innbyggerne opplever en nær sammenheng mellom innbetalt skatt 

og de tjenester kommunene leverer.  

 

Oslo Economics har i en rapport påvist at selv med en helt marginal svekkelse av 



innfordringsresultatet vil reduserte inntekter kunne utgjøre mer enn de forutsatte 

innsparingene færre ansatte medfører. Den statlige innfordringen av merverdiavgift viser et 

litt svakere innkrevingsresultat enn det kommunene klarer for arbeidsgiveravgift, hhv 99,4 % 

og 99,8 %. De to avgiftene retter seg mot samme gruppe skattytere. Oslo Economics skriver 

at «Hvis en statliggjøring av arbeidsgiveravgiftens innkrevingsprosent reduseres fra 99,8 % til 

99,6 %, kan dette være nok til at en foreslått reform om statliggjøring av skatteoppkrevingen 

ikke lenger er lønnsom.» 

 

De kommunale skatteoppkreverne kan vise til gode innfordringsresultat. Det er tvilsomt at 

resultatene vil bli bedre ved statliggjøring.  

 

I høringsbrevet sier SKD at organisering av arbeidsgiverkontrollen er vurdert ut fra hvor 

arbeidsgiverne holder til, hvor skatteoppkreverne har kompetansemiljøer på oppgaven i dag 

og hvor Skatteetaten i dag har kontrollmiljøer. 

I det fremlagte forslag skal det ikke være kontrollmiljø på Helgeland. Dette til tross for at 

Helgeland har 33% av alle arbeidsgivere i Nordland og utfører 1/3 av kontrollene. Til 

sammenligning tilsvarer dette 50% av alle kontroller i Troms og nesten hele Finnmark. 

Når det også må legges vekt på at fagmiljøet på Helgeland er sterkt og kan vise til godt 

samarbeide er det oppsiktsvekkende at en så stor del av Norge ikke skal ha stedlig 

kontrollmiljø. 

Et manglende kontrollmiljø i et så stort distrikt vil åpne for økonomisk kriminalitet.  

 

 

 

Vedtak 

Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd går imot det fremlagte forslag om 

statliggjøring av de kommunale skatteoppkreverne. 

Enstemmig 

 

 

 

 

 

 

Rett utskrift fra protokoll. 
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