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Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten – høringsuttalelse fra 
skatteutvalget i Skatt Nord.  
 
 

Skatteutvalget i Skatt Nord har via skatteutvalget i skatt øst først nå ved høringsfristens utløp 
fått informasjon om utredning om Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten, hvor 
en foreslår å legge ned skatteutvalgene. Vi reagerer på at verken vi eller de andre 
skatteutvalgene er invitert til å komme med høringsuttalelse.  Vi håper at vi likevel er 
velkommen til å gi uttrykk for vår mening, og at vi vår mening vil tillegges stør betydning.  
 
Utredningen foreslår at skatteutvalgene legges ned, og at saker vedrørende spørsmål om 
ettergivelse av skatt grunnet sosiale forhold legges til skattekontoret. Utredningen mener at 
det utelukkende er fordeler knyttet til denne overflyttingen, i form av mer effektiv 
saksbehandling, større garanti for likebehandling samt at alle avgjørelser kan påklages. Vi vil 
bemerke følgende:  
 
Skattedirektoratet fraviker med dette et grunnleggende prinsipp i norsk forvaltning og 
rettssystem, at viktige beslutninger for borgerne skal tas av likemenn. Folkevalgtes uhildede 
og skjønnsmessige vurderinger blir med dette erstattet av saksbehandleres vurdering. Dette 
mener skatteutvalget i Nord er bekymringsfullt. Det trygger legitimiteten til skattesystemet 
at det ikke bare er skatteeksperter og saksbehandlere som kan vurdere den enkelte borgers 
økonomiske og skattemessige situasjon.  
 
Et skatteutvalg kan i større grad oppleves som uhildet for skyldneren. Det at skattekontoret 
selv skal håndtere disse sakene kan fort svekke tilliten til skattemyndighetene. Avstanden 
mellom Skatteetat og – kontor er ikke lang, og inntrykket av at «bukken passer havresekken» 
blir nærliggende.  
 
Vi vil derfor sterkt anbefale at en beholder de regionsvise skatteutvalgene.  
 
Vi deler Skattedirektoratets mål om effektiv saksbehandling, likebehandling og mulighet for 
klageadgang, som skatteyterne ikke har etter skatteutvalgenes beslutninger i nåværende 
ordning. Imidlertid mener vi dette fint kan løses samtidig som en opprettholder demokratisk 
oppnevnte skatteutvalg:  
 
Effektiv saksbehandling:  
Vår saksbehandling er effektiv så lenge den elektroniske sikkerhetsløsningen fra skatteetaten 
fungerer. Det er dessverre ikke alltid tilfellet. Vi stiller oss derfor spørsmålet om behovet for 
sikker saksbehandling kan løses på andre måter enn det, det gjør i dag. Vi vil også anbefale at 
en ser på muligheten for å innføre virtuelle møter.  
 
Likebehandling:  



Å etterstrebe likebehandling har vært tatt opp ved flere anledninger på våre samlinger. Her 
har vi bl.a. drøftet typiske saker hvor skjønnet er viktig, og hvor avgjørelsene kan variere 
avhengig av gruppe i utvalget som behandler saken. Vi mener vi nærmer oss en lik vurdering, 
men helt lik vil den aldri bli så lenge beslutningene er basert på skjønn. Dette vil 
formodentlig også variere hos saksbehandlerne i Skattekontoret.   
 
Vi vil også bemerke at det er behov for en tettere kontakt mellom skatteutvalgene, og at en i 
fremtiden, ved fastholdelse av regionsvise utvalg, bør innføre jevnlige møter, virtuelle eller 
fysiske, for å få dette til. Dette vil også ha en positiv innvirkning på likebehandling av sakene.  
 
Mulighet for klageadgang  
I spørsmålet om klageadgang vil vi anbefale at skatteutvalgenes beslutninger kan påklages til 
Skattedirektoratet, slik skattekontorets beslutninger for saker over 200.000 blir i dag, evt. at 
en setter en beløpsgrense for videre klageadgang på f.eks. 50.000. Dette bør være et 
spørsmål som vurderes uavhengig av om det er skatteutvalgene eller -kontoret som 
behandler sakene i første instans.  
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