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OVERFØRING AV SKATTEINNKREVINGEN TIL SKATTEETATEN, OSLO 

KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE 

 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev datert 1.12.2014. Byrådet har 3.2.2015, sak 

1006.1/15, vedtatt å avgi følgende uttalelse fra Oslo kommune: 

 

 

Byrådet avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til Finansdepartementets 

høring om å overføre ansvaret for den kommunale skatteoppkrevingen til staten. Høringsfristen 

er 02.03. 2015. Oslo kommune har bedt departementet om forlenget frist til etter bystyrets møte 

04.03. Finansbyråden orienterte i finanskomiteens møte 21.01.2015 om hvilke 

hovedsynspunkter og konklusjon en høringssak til bystyret vil kunne inneholde. Det var bred 

tilslutning i komiteen til byrådens synspunkter og til at en uttalelse fra Oslo kommune som 

argumenterer mot ansvarsoverføring avgis av byrådet. 

 

Oslo kommune har følgende syn på forslaget om å overføre den kommunale 

skatteoppkrevingen til Skatteetaten: 

 

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. Oslo 

kommune har uttalt seg om slike forslag bl.a. i 2004 og 2008. Begge ganger har kommunen 

ment at det er både prinsipielle og praktiske grunner til at skatteoppkrevingen skal fortsette som 

et kommunalt ansvar. Oslo kommune har sett det som viktig å beholde Oslo kemnerkontor som 

en kommunal etat.  

 

Svakheter ved den foreliggende utredningen, risiko knyttet til omorganiseringen 

Den kommunale skatteinnkrevingen i Norge har gitt svært gode resultater. Av de totale kravene 

blir ca. 99,8 % innbetalt for de viktigste skattartene. Det vil aldri være mulig å innfordre 100 % 

av kravene, det er derfor ikke realistisk å tro at statlige innfordringsenheter skal kunne oppnå et 

bedre resultat enn kommunene gjør i dag.  

 

Dagens 288 kommunale skatteinnkrevingsenheter forutsettes redusert til 27, med lokalisering 

hovedsakelig i «fylkeshovedstedene» og «regionhovedstedene». Det vil selvsagt bli en rekke 

medarbeidere som ikke har mulighet til å flytte dit de nye enhetene lokaliseres. Verdifull 
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kompetanse og erfaring kan derfor gå tapt, noe som medfører risiko for at innkrevingsresultatet 

kan bli dårligere, i alle fall i noen overgangsår.  

 

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.»  

 

Skattedirektoratet anslår årlige innsparinger til 370 mill. kroner. Det kan stilles spørsmål ved 

det beregnede beløpet, jf. nedenfor. For å sette innsparingsbeløpet i perspektiv, vil Oslo 

kommune påpeke at en reduksjon i det totale skatteprovenyet på bare 0,1 prosentpoeng vil 

medføre et tap på 612 mill. kroner i offentlige inntekter. Dette framgår av Oslo Economics’ 

rapport. 

 

Oslo kommune mener derfor det er betydelig økonomisk risiko knyttet til den 

omorganiseringen som nå foreslås. Oslo kommune stiller også spørsmål ved kvaliteten på de 

utredningene som foreligger om behovene for antall årsverk. Det er lagt til grunn at omtrent 

hvert tredje årsverk kan fjernes på landsbasis. I Oslo vil arbeidsgiverkontrollen og 

innfordringen av skatt fra personlige skattytere fortsatt omfatte de samme som kemnerkontoret 

har ansvar for i dag, dvs. skattyterne i Oslo. For arbeidsgiverkontroll forutsetter 

Skattedirektoratet å benytte 66 årsverk i Oslo. Det er ca. 20 årsverk færre enn Oslo 

kemnerkontor bruker i dag. For personskatten forutsettes den nye statlige enheten å skulle 

bemannes med 39 årsverk i Oslo, det er ca. 2/3 av dagens bemanning. Oslo kemnerkontor er 

landets desidert største og har dermed hatt mulighet for å utnytte stordriftsfordelene. Oslo 

kemnerkontor har også gjennom flere år blitt pålagt betydelige innsparingskrav som har 

nødvendiggjort en effektivisering av skatteinnkreverfunksjonen. 

 

Oslo kommune tror ikke at de innsparingsmulighetene som er skissert ved å statliggjøre 

skatteinnkrevingen er realistiske, estimatene anses ikke som godt dokumenterte. 

Finansdepartementet burde derfor la eksterne kvalitetssikrere gjennomgå den foreliggende 

utredningen fra Skattedirektoratet. Departementet må være like opptatt av å sikre god kvalitet i 

beslutningsgrunnlaget for denne reformen som departementet er når det gjelder kvalitetssikring 

av store investeringsprosjekter.  

 

Oslo kemnerkontor har vært opptatt av å få et nært samarbeid, med rask utveksling av 

informasjon, mellom de avdelingene i etaten som har ansvar for henholdsvis innfordring, 

kontroll og oppfølgingen av skatteregnskapet. Dette har gitt synergieffekter og et bedre samlet 

resultat. Det legges nå opp til at de ulike oppgavene som kommunene har ansvar for i dag skal 

splittes og lokaliseres i forskjellige byer. Dette fremstilles som å skulle gi økt effektivitet. Oslo 

kommune frykter det motsatte vil bli tilfelle. 

 

En god strategi for skatteoppkrevingen kan ikke baseres på utsending av standardbrev og 

maskinell purring, utleggsforretninger og inkassovarsler. Det er forskjeller mellom kommunene 

når det gjelder sammensetning av skattytermassen, både når det gjelder næringer og når det 

gjelder personlig skattytere. Noen steder har man i all hovedsak lønnsmottakere, andre steder er 

personlig næringsdrivende en stor gruppe. Noen steder har man et næringsliv som er oversiktlig 
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og transparent, andre steder er bildet mye mer komplisert. En god strategi må ta hensyn til slike 

lokale forhold, den erfaringen man får som lokal skatteoppkrever er da viktig. En slik oversikt 

over lokale variasjoner kan ikke i samme grad oppnås og hensyntas i en sentralisert modell.   

 

Dagens desentrale organisering har gjort det mulig for skattyterne å ta direkte kontakt med den 

lokale skatteoppkreveren for å få svar på spørsmål eller diskutere en innbetalingsplan dersom 

man har kommet i betalingsproblemer. Dette gjelder også for personer som skal starte ny 

virksomhet og trenger veiledning om regelverk, frister og hvordan man ellers skal forholde seg. 

Det er også pekt på at personer eller firmaer som opplever tilbud fra useriøse bedrifter vil ha 

lettere for å ta kontakt med/tipse den lokale skatteoppkreveren om dette enn med en enhet som 

er lokalisert langt unna.  

 

Det kan virke som om utredningen ser på nærhetsprinsippet som en risiko for rettssikkerheten 

til skattyterne. Oslo kommune mener det motsatte er tilfelle. 

 

Kommunens oppfølging av egne skatteinntekter 

For Oslo kommune utgjør skatteinntektene den desidert største inntektsposten i budsjettet. Det 

er helt avgjørende for økonomistyringen å ha omfattende og oppdatert informasjon for å lage 

skatteanslaget og å følge opp skatteinntektene gjennom året. Byrådsavdeling for finans er 

avhengig av samarbeidet med Kemnerkontoret for å få slik detaljert informasjon. Utredningen 

legger opp til at det skal etableres et analyseteam i den landsdekkende skatteregnskapsenheten, 

denne skatteregnskapsenheten skal for øvrig reduseres fra dagens 251 årsverk til 60 årsverk. 

Analyseteamet skal gi kommunene informasjon som er viktig når skatteinngangen skal 

vurderes. Oslo kommune frykter at dette i praksis bare vil bli snakk om standardiserte 

rapporter. En slik enhet vil ikke kunne ha kapasitet til raskt å kunne svare kommunene på 

spørsmål om hva som er bakenforliggende forklaringer til tallene i rapportene – slik de lokale 

skatteoppkreverne har vært i stand til.  

 

Innkreving av kommunale krav, særnamsfunksjonen 

Oslo kemnerkontor har i tillegg til skatteinnkrevingen ansvaret for innkreving av kommunale 

avgifter og inkasso for andre krav. En statliggjøring vil svekke kommunens samlede 

innkrevingskapasitet og -kompetanse. Dersom Stortinget vedtar statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen, må det foretas lovendring slik at kommunene fortsatt får 

særnamskompetanse for kommunale avgifter. Oslo kommune støtter kravet fra KS om at det 

samtidig må foretas lovendringer slik at særnamsfunksjonen får tilgang til opplysninger fra 

arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret og arbeidsgivers innrapportering av inntekts- og 

arbeidsforhold. I motsatt fall vil ikke en særnamsmyndighet kunne brukes i praksis. KS har i 

sin uttalelse påpekt at dersom et kommunalt krav må sendes til den ordinære namsmannen, 

påløper det et innfordringsgebyr på 2 500 kroner for skyldneren. Det er en situasjon Oslo 

kommune så langt som mulig ønsker å unngå overfor skyldnere med betalingsproblemer. 

 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet 

Oslo kommune er sterkt opptatt av å utvikle gode virkemidler i kampen mot 

arbeidslivskriminalitet. Kemnerkontoret har en viktig rolle i dette og samarbeider med bl.a. 

byggetilsynet i Plan- og bygningsetaten, Arbeidstilsynet, politiet og Skatt øst. Oslo 

kemnerkontor har et nært samarbeid med Næringsetaten i Oslo kommune om kontrollen av 

bevertnings- og skjenkesteder og har også et eget utelivsteam rettet mot den samme bransjen. 

Kemnerkontoret samarbeider også med de kommunale eiendomsforetakene og andre 

kommunale virksomheter som har investeringsoppgaver, etaten bidrar gjennom sin 

fagkompetanse og kontrollvirksomhet til at aktiviteten på kommunens byggeplasser drives i 
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samsvar med lover og regler samt Oslo kommunes krav. Det kan neppe forventes at en statlig 

enhet kan gi Oslo kommune like omfattende bistand på disse områdene.  

 

Likviditet 

Så lenge pengene står på kemnerens konto for skatteinnbetalinger, får ikke Oslo kommune 

noen renteinntekt av sin andel. Av den grunn, og av hensyn til kommunens likviditet, er det 

viktig å få pengene overført til kommunens rentebærende konto så raskt som mulig. 

Kemnerkontoret er derfor i tildelingsbrevet pålagt å forskuddsfordele (gjennom 

innbetalingsmåneden) minst 92 % av samlet skatteinngang. Resten er Kemnerkontoret pålagt å 

overføre senest 2. virkedag etter månedsskiftet. Kemnerkontoret har oppfylt dette. 

 

Oslo kommune frykter at den landsdekkende skatteregnskapsenheten ikke blir pålagt så sterke 

krav til forskuddsfordeling og raskt sluttoppgjør. I skatteoppkreverinstruksen er kravet at 

skatten for en måned skal være fordelt innen 10 dager etter månedsskiftet. 

 

Utredningen sier det bør gjennomføres en ordning med forskuddsfordeling, men uten å 

konkretisere ambisjonsnivået. I en situasjon uten forskuddsfordeling og med endelig fordeling 

den 10. virkedagen etter månedsskiftet, vil Oslo kommune tape nesten 40 mill. kroner året i 

renteinntekter, gitt 2,5 % rente. 

 

Ansvaret for ansatte og for inngåtte kontrakter 

Dersom Stortinget vedtar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen, vil Oslo kommune bidra 

til en så ryddig overføring som mulig. Oslo kommune forutsetter at regelverket om 

virksomhetsoverdragelse blir fulgt fullt ut. Det vil være statens hovedansvar at overføringen 

skjer på en måte som ivaretar arbeidstakerne på en god måte, herunder må staten ta ansvaret for 

dem som blir overtallige.   

 

I tillegg må Stortinget gjøre det klart at kommunene ikke skal bli økonomisk skadelidende ved 

å måtte stå for det økonomiske ansvaret for avtaler og kontrakter som er inngått for en lengre 

tidsperiode enn fram til ansvarsendringen iverksettes. Langvarige husleieavtaler er et eksempel. 

Staten må ta det økonomiske ansvaret for slike kontrakter. Det kan enten skje ved at 

Skatteetaten går inn i kommunenes sted som kontrakts- /avtalepart, eller ved at denne typen 

utgifter ikke medregnes når kommunenes innsparinger ved reformen skal motregnes i form av 

lavere frie inntekter til kommunene. Denne typen utgifter synes for øvrig ikke medtatt i 

Skattedirektoratets regnestykker om innsparinger. 

 

Kommunereformen 

Oslo kommune er tilfreds med at Regjeringen i sin politiske plattform uttrykker stor tillit til 

kommunene. Regjeringen har også gjennom den pågående kommunereformen understreket at 

man vil flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. 

På denne bakgrunn framstår Regjeringens forslag om statliggjøring av skatteoppkrevingen som 

overraskende. Oslo kommune mener at forslaget står i motstrid med Regjeringens 

grunnleggende positive holdning til kommunene og deres evne til å løse flere oppgaver. 

 

Utredningen framholder det betydelige antallet små skatteoppkrevingskontorer med to eller 

færre årsverk som en utfordring. Oslo kommune ser at så små enheter vil være sårbare. 

Samtidig viser tidligere utredninger at de små kommunene har like gode innfordringsresultater 

som de større. For Oslo kommune ser det ut til at det særlig er ansvaret for 

arbeidsgiverkontrollen som er en utfordring for de minste kommunene. 
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Regjeringen har generelt uttrykt seg positiv til tanken om at man på noen områder bør vurdere å 

differensiere mellom kommunene når det gjelder hvilke oppgaver de skal løse. Det er også pekt 

på at enkelte kommuner kan bli tillagt oppgaver for et større geografisk område. 

Skatteoppkrevingen, og særlig arbeidsgiverkontrollen, er et område der oppgavedifferensiering 

kan være hensiktsmessig. 

 

Konklusjon 

Oslo kommune stiller seg negativ til forslaget om å statliggjøre skatteoppkrevingen. Oslo 

kommune ønsker å beholde Oslo kemnerkontor som en kommunal etat. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Eirik Lae Solberg 

byråd for finans 

 

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 

 

 


