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Høring - Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 

Rådmannens innstilling 

Kommunen gir sin tilslutning til høringsuttalelsen fra KS sentralt. Nordkapp kommune går imot 

å flytte ansvar for skatteinnkrevingen fra kommunene til staten.   

Saksutredning 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 1. desember 2014 til høringsinstansene 

vedrørende forslag om overføring av skatteoppkreverfunksjonen (skatteoppkrevingen) fra 

kommunene til Skatteetaten. Fristen for å gi uttalelse er satt til 02.03.2015.  

 

Høringsbrevet bygger på en utredning fra Skattedirektoratet om gjennomføring av 

overføring av skatteoppkreveroppgaven, etter oppdrag fra Finansdepartementet. 

Forslaget om overføring av skatteoppkrevingen til staten har vært vurdert flere ganger tidligere, 

men saken har da enten ikke blitt fremmet fra tidligere regjeringer eller blitt avvist av Stortinget. 

 

KS behandler saken sentralt og har utredet saken grundig. Se vedlagt høringsuttalelse fra KS. 

Den vedlagte høringsuttalelsen bygger blant annet på tidligere vedtak i KS, senest i Landsstyret 

mai 2014 hvor et enstemmig landsstyre uttalte at KS mener det er galt å gjøre 

skatteinnkrevingen statlig.  

 

Forslaget har også vært drøftet med en gruppe av medlemmer på et eget drøftingsmøte. Siden de 

synspunkter som framkommer i utkastet til høringsuttalelse er basert på nylig fattede politiske 

vedtak i KS, er utkastet allerede spredt til kommunene som mulig grunnlag for deres egne 

høringsuttalelser, sammen med en oppfordring fra KS til våre medlemmer om å engasjere seg i 

høringen. Det er opplyst at KS hovedstyre vil behandle uttalelsen i sitt møte 21.01.2015.  

 

Konklusjon:  

 

Nordkapp kommune er imot å flytte ansvar for skatteinnkrevingen fra kommunene (dagens 288 

kontorer reduseres til 27 kontorer) til staten (Skatteetaten).  

 

Forslaget er heller ikke i tråd med regjeringens begrunnelse for kommunereformen.  



 

Uttalelse oversendes Finansdepartementet.   

 

 

Charles Hansen 

Rådmann 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

- Høringsbrev fra Finansdepartementet av 01.12.2014.  

- Høringsuttalelse fra KS av 15.01.2015.  

- Vedtak fra KS av 21.01.2015.  

 

 

 


