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OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN HØRING 

 

Forslag til vedtak:  
Ski kommune mener at skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv, og at det er vanskelig å se at 
en statliggjøring vil forbedre den. Samtidig fjerner man en viktig oppgave fra kommunesektoren, 
stikk i strid med målene i den nylig igangsatte kommunereformen. 
 

Ingress/hovedbudskap: 
Finansdepartementet har sendt forslag om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til 
Skatteetaten på høring til kommunene. Høringsfrist er 2. mars. 

 

Saksopplysninger: 
På bakgrunn av skattedirektorates utredning om organisert av skatteoppkrevingen, har 
regjeringen satt i gang arbeidet med sikte på overføring av skatteoppkreverfunksjonen til 
Skatteetaten. 
 
Overføringen skal sikre en bedre og mer effektiv skatte– og avgiftsforvaltning. Dette skal også 
sikre en styrket innstats mot svart økonomi, bedre rettsikkerhet, redusert ressursbruk, forenkling 
for innbyggerne og bedre grensekontroll, se høringsbrev av 04.12.14 (vedlegg a). 
 
Landstyret i KS behandlet forslaget 01.12.2014 og fattet en enstemmig uttalelse mot endringen, 
se vedlegg b. 
 
Kemneren i Follo har behandlet saken og sendt forslag til uttalelse til Follokommunene, se 
vedlegg c.  Kemneren har også avgitt egen høringsuttalelse, se vedlegg d. 
 

Vurdering:  
Det anbefales at det avgis uttalelse i tråd med en enstemming uttalelse fra KS-landsstyremøte. 
 

Økonomiske konsekvenser:  
ingen 
 

Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 
ingen 
 
 

Ski, 09.02.2015 
 
 

Audun Fiskvik 
rådmann 
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Kjell Sæther 
Kommunalsjef 

 
Vedlegg som følger saken:  
a) Høringsbrev 
b) Høringsuttalelse fra KS 
c) E-post fra Kemneren i Follo 
d) Høringssvar fra Kemneren i Follo 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
 

Formannskapets behandling 25.02.2015: 
 
Gunnar Helge Wiik (H) fremmet på vegne av H, FRP og PP følgende forslag til vedtak:  
«Ski kommune stiller seg positive til høringsforslaget om at en samling av skatteoppkreving i regi 
av staten sikrer likebehandling og ivaretar rettssikkerhet. Ved etablering av 27 regionale kontorer 
sikres god service og nødvendig lokalkunnskap i varetas til det beste for brukerne. 
En samling av oppgavene vil også bety en forenkling for skatte- og avgiftspliktige som nå kun får 
én etat å forholde seg til.  
Dagens tosporede styringsmodell der skatteinnkrever administrativt svarer til rådmann, men faglig 
til skatteetaten gir utfordringer både med hensyn til kontroll, styring og utvikling av tiltak for 
effektivisering.» 
 
André Kvakkestad (FRP) fremmet på vegne av FRP, H og PP følgende forslag til nytt pkt. 2:  
«Det er viktig at den folkevalgte vurderingen ved spørsmål om ettergivelse av skatt grunnet 
sosiale forhold videreføres. Skatteutvalgenes mandat bør styrkes ved at de blir klageorgan for den 
første administrative avgjørelsen, og at en vurderer å oppheve beløpsgrensen som nå er en 
skranke for den folkevalgte prøvingsretten av de administrative vurderinger.»  
 
Vedtak:  
Fellesforslaget fra H, FRP og PP fikk 4 (2FRP, 1H, 1PP) mot 7 (2H, 4AP, 1V)  
stemmer og falt.    
Fellesforslaget fra FRP, H, og PP ble enstemmig vedtatt.  
Forslag til vedtak ble vedtatt med 7 (2H, 4AP, 1V) mot 4 (1H, 2FRP, 1PP) stemmer.  
 

Formannskapets vedtak er:   
1. Ski kommune mener at skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv, og at det er vanskelig å 

se at en statliggjøring vil forbedre den. Samtidig fjerner man en viktig oppgave fra 
kommunesektoren, stikk i strid med målene i den nylig igangsatte kommunereformen. 

 
2. Det er viktig at den folkevalgte vurderingen ved spørsmål om ettergivelse av skatt grunnet 

sosiale forhold videreføres. Skatteutvalgenes mandat bør styrkes ved at de blir klageorgan for 
den første administrative avgjørelsen, og at en vurderer å oppheve beløpsgrensen som nå er 
en skranke for den folkevalgte prøvingsretten av de administrative vurderinger. 

 
 
 
 
Utskrift sendt 27.02.2015 til: 
Tove Næs 


