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Melding om vedtak - Høring - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten 
 
Kommunestyret - 006/15: 
Følgjande vedtak er fatta i saka: 

Hå kommune støtter ikke forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten, jf. 
høringsuttalelse i pkt 4 i saksforelegget.  

Punkt 4 lyder slik: 

Høringsuttalelse 

Kommunene Hå, Klepp, Gjesdal og Time med en samlet befolkning på bortimot 70 000 innbyggere, 
dannet 1.1.13 et felles skatteoppkreverkontor. Kommunene på Jæren har alltid hatt effektive 
skatteoppkrevere med få ansatte og gode resultater på skatteinnkrevingen. Da vi gikk sammen og 
fikk utnyttet stordriftsfordelene og det nye innfordringssystemet, styrket vi arbeidsgiverkontrollen 
slik at vi bedre kan bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Vi har nå et kontor som har 
høg faglig kompetanse på alle område og er robust også ved sjukdom og annet fravær.  

Det er etter Hå kommune sin mening ikke nødvendig å overføre skatteoppkreverne til staten for å ta 
ut effektiviseringsgevinster. Jæren kemnerkontor har i underkant av 10 årsverk noe som er mindre 
ressursbruk per innbygger enn den nye statlige skattoppkreveren vil få. Nesten halvparten av 
årsverkene brukes til kontroll og innkreving mot de næringsdrivende. Vi har dermed alt tatt ut den 
forventa effektiviseringsgevinsten. Gevinsten er kommet den enkelte kommune til gode. 

Etter Hå kommune sin mening trenger vi ikke å overføre skatteoppkreverne til staten for å 
likebehandle innbyggerne. Vi bruker alle et godt felles innfordringssystem. Systemet har innebygde 
rutiner for hvordan innkrevingen skal gjennomføres noe som sikrer likebehandlingen. 

Regjeringen ønsker å lage et kontor for føring av skatteregnskap på Lillestrøm. Hos oss gjør alle 
ansatte litt skatteregnskap. Vi ser det som en styrke at skatteregnskapet føres lokalt da vi er avhengig 
av dette i innfordringsarbeidet. Samhandling mellom skatteregnskap og innfordring har vært 
avgjørende for at vi har fått rettet opp mange feil før skatteoppgjøret sendes ut. Det var viktig for 
utviklingen av dagens innfordringssystem å ha brukere som hadde full forståelse for både 
skatteregnskap og innfordring. Vi mener det også er viktig i videreutviklingen av systemene at mange 
brukere kan både skatteinnkreving og skatteregnskap. 

Dersom skatteinnkrevingen blir samlet i større miljø, vil det bli mer sjablongmessig utøvelse av 
innfordringen. Vi mener at større avstand mellom skatteoppkrever og skatteyter vil medføre at saker 



blir mindre opplyst og dermed redusere muligheten til å utøve en faglig forsvarlig saksbehandling.  

Staten legger opp til sentralisering og mange av de ansatte hos skatteoppkreverne vil ikke ha 
mulighet til å følge med over til nytt kontor da avstanden blir for stor. Mange av de ansatte ønsker 
heller ikke å bli overført til staten. Hå kommune er derfor bekymret for skatteoppkreverens faglige 
kompetanse framover og hvilke konsekvenser dette kan få for kommunen sine skatteinntekter. Det 
er store beløp som blir innfordret. Bare en liten nedgang i innbetalingen vil føre til store inntektstap.  

Med en kommunal skatteoppkrever får kommunene mye nyttig informasjon om skatteinngangen og 
kan i noen grad analysere hvorfor skatteinntektene endrer seg eller ikke vokser så raskt som vi 
budsjetterte med. Før fikk vi også informasjon fra ligningskontoret når store endringer ville påvirke 
kommunens skatteinntekter. Etter omorganiseringen i skatteetaten er det ikke lenger noen lokalt 
som har oversikt. Alle sitter nå bare med små deler av jobben og har ikke slik informasjon som vi før 
fikk. Dette er samme måten en nå vil organisere skattoppkreveren. Ett kontor skal ha skatteregnskap, 
ett skal innfordre mot privatpersoner og ett annet mot bedriftene. Ingen vil dermed i framtiden ha 
oversikt over kommunen sine skatteinntekter og hvorfor utviklingen ikke går som vi forventet. 

Hå kommune ser også med uro på at staten ønsker å sentralisere offentlige stillinger til de 
kommunene som allerede fra før har den største andelen med offentlige arbeidsplasser. 

Uansett om skatteoppkreverne er statlige eller kommunale forstår vi ikke behovet for så sterk 
sentralisering. Ved arbeidsgiverkontroll må kontrollørene rundt i bedriftene og lokalkunnskap 
forenkler innfordringsarbeidet og gjør arbeidsgiverkontrollen mer treffsikker. Kontoret på Bryne har 
mange fordeler. Det har lokalkunnskap, er effektivt, har svært gode resultat (bedre enn 
landsgjennomsnittet) og god fagkompetanse på alle fagområder. Hvorfor denne vellykkede 
organiseringen skal endres er noe uforståelig. Når vi ser hvilken gunstig effekt vi har fått av 
interkommunalt samarbeid, ser vi at flere burde gjøre som oss.  

Skatteoppkreveren på Bryne er samlokalisert med Skatteetaten og har felles ekspedisjon/ 
publikumsmottak. Vi yter i dag god service til publikum, noe som vil bli endret når det blir dannet 
store kontor. Publikumsservicen vil bli på telefon og mail. Hå kommune er bekymret for at servicen til 
publikum blir dårligere etter det nye opplegget.  

Hå kommune kan ikke se at det er noen effektiviseringsgevinst å hente for oss om skatteoppkreveren 
blir overført til staten. Med dagens størrelse på Jæren kemnerkontor har vi et godt fagmiljø både på 
skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll.  

Vi står nå foran en stor kommunereform der det ikke er avklart hvilke oppgaver kommunene skal ha 
framover. Problemstillingen er ikke å frata store robuste kommuner oppgaver, men heller å tilføre 
nye. Vi mener det er naturlig og se skatteinnkrevingen i sammenheng med kommunereformen. 

Hå kommune støtter ikke forslaget om overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten. 

 
 
 
Med helsing 
Hå kommune  
 
Marianne Espedal Boge 
leiar politisk sekretariat 



 
Telefon: 51 79 30 12 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og treng ikkje signatur 
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