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Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Ovennevnte sak ble behandlet i Samkommunestyret i Innherred samkommune den 
05.02.2015 sak nr. 4/2015.

Følgende vedtak ble fattet:

VEDTAK:
De økonomiske konsekvenser for kommunene er ikke godt nok utredet. Spørsmålet om 
virksomhetsoverdragelse er ikke avklart og spørsmålet om statlig overtakelse er løsrevet fra 
arbeidet med kommunereformen.

Innherred samkommune går inn for at dagens ordning med kommunal skatteinnkreving 
videreføres.

Særutskrift av saken følger vedlagt.

Med hilsen

Sign.
Harry Reitan
Kemner
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Innherred samkommune
Sakspapir

Høringsuttalelse - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Saksbehandler: 
E-post: 
Tlf.:

Harry Reitan
harry.reitan@innherred-samkommune.no

Arkivref:
2014/8776 - / 

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg Møtedato Saksnr.
Samkommunestyret 05.02.2015 4/15

Administrasjonssjefens forslag til vedtak: 
De økonomiske konsekvenser for kommunene er ikke godt nok utredet. Spørsmålet om 
virksomhetsoverdragelse er ikke avklart og spørsmålet om statlig overtakelse er løsrevet fra 
arbeidet med kommunereformen.

Innherred samkommune går inn for at dagens ordning med kommunal skatteinnkreving 
videreføres.

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 05.02.2015 

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Vedtatt med 17 mot 1 stemme. 

VEDTAK:
De økonomiske konsekvenser for kommunene er ikke godt nok utredet. Spørsmålet om 
virksomhetsoverdragelse er ikke avklart og spørsmålet om statlig overtakelse er løsrevet fra 
arbeidet med kommunereformen.

Innherred samkommune går inn for at dagens ordning med kommunal skatteinnkreving 
videreføres.

Vedlegg:

1 Informasjon om overføring av skatteoppkreverfunksjon fra kommunene til Skatteetaten
2 Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til 

Skatteetaten - oppdragsbrev - kopi av brev til Skattedirektoratet fra Finansdepartementet
3 Utredning fra Skatteetaten - Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten
4 Forslag til endringer i skattebetalingsloven
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5 Forslag til organisering og lokalisering av arbeidsgiverkontrollen
6 Inndeling av skattekontor i regioner
7 Høringsuttalelse fra KS om statliggjøring av skatteinnkrevingen - forslag
8 Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkreving til staten
9 Brev til kommunene 4.12.2014
10 Høringsbrev 1.12.2014

Bakgrunn for saken:
Regjeringen ønsker å effektivisere offentlig sektor og bruken av fellesskapets ressurser, jf. 
Sundvolden-erklæringen. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 
Skatteetaten er et av flere tiltak som regjeringen ønsker å gjennomføre for å få en bedre og 
mer helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning.  Regjeringen tar sikte på å overføre 
skatteoppkreverfunksjonen fra kommune til Skatteetaten med virkning fra 01.01.2016.

Skattedirektoratet fikk i brev av 23.06.2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrever-
funksjonen skal organiseres i Skatteetaten.  

Skattedirektoratets utredning av 24. november 2014 «Overføring av 
skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten» er ved brev av 01.12.2014 fra 
Finansdepartementet lagt ut til høring for samtlige kommuner med høringsfrist 2.3.2015.

Saksopplysninger:

Om skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av 
Skatteetaten. Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som ligger til 
skatteoppkrever-funksjonen:

 Innkreving av inntektsskatt- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. 

Fellesinnkrevingen innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på 

vegne av alle skattekreditorene (staten, fylkeskommunene og kommunene).

 Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet 

med kontrollen er å påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir 

beregnet, oppbevart, innberettet og innbetalt i samsvar med de bestemmelsene som 

gjelder. Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt lønns- og trekkoppgave 

fra arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt skattegrunnlag.

 Føring av skatteregnskapet – skatteoppkreverne fører skatteregnskapet for den 

enkelte kommune i Skatteregnskapssystemet (Sofie). Skatteregnskapet avlegges 

månedlig for å fordele skatteinntekter til skattekreditorene (kommunene, fylkene og 

staten).

Dagens organisering av skatteoppkreverfunksjonen

Det er i dag 288 skatteoppkreverkontor som bruker om lag 1 415 årsverk på 
skatteoppkreving. Skatteetaten bruker 90 årsverk på å følge opp skatteoppkreverne. 
Skatteoppkrevernes oppgaver og plikter i forbindelse med skatteoppkrevingen følger av 
skattebetalingsloven med tilhørende forskrifter og Instruks for skatteoppkreverne. Etter 



Innherred samkommune - Kemneren Side 4 av 11

Postadresse: Saksbehandler: Organisasjon:
Postboks 130 Harry Reitan Organisasjonsnr.  986844252
7601 Levanger harry.reitan@innherred-samkommune.no E-post:  postmottak@innherred-samkommune.no
Tlf. 74052500 Tlf.  Web: http://www.innherred-samkommune.no

skattebetalingsloven § 2-1 skal den myndighet og de plikter som er lagt til skatteoppkreveren 
i skattebetalingsloven, utøves av den kommunale skatteoppkreveren. Loven setter ingen krav 
til hvordan funksjonen skal organiseres internt i kommunene. Kravet er ikke til hinder for at 
flere kommuner har felles skatteoppkrever så lenge det føres ett skatteregnskap for hver 
kommune.

Det er delt faglig og administrativt ansvar for skatteoppkreverfunksjonen. Det administrative 
ansvaret ligger i den enkelte kommune, mens Skatteetaten har ansvaret for faglig styring og 
oppfølging. 

Flere kommuner har etablert interkommunalt samarbeid, men det er likevel mange små 
fagmiljøer. Over 60 pst. av skatteoppkreverkontorene benytter to eller færre årsverk til 
skatteoppkreverfunksjonen.

Skattedirektoratet sitt forslag til organisering

Skattedirektoratets forslag til organisering av oppgavene i Skatteetaten viser at oppgavene 
kan og bør løses på betydelig færre steder enn i dag: Skattedirektoratet foreslår at oppgaven 
skal utføres på tilsammen 27 kontor.
Forslaget innebærer at oppgavene kan utføres med 526 færre årsverk enn de kommunale 
skatteoppkreverne bruker i dag. Samtidig foreslår Skattedirektoratet å styrke 
arbeidsgiverkontrollen med 29 årsverk, slik at den samlede innsparingen blir netto 497 
årsverk. Denne innsparingen, sammen med innsparing på kontorplass- og bl.a. kostnader til 
diverse IT-systemløsninger, gir totalt en samlet innsparing på om lag 370 mill. kroner årlig.

Fylker 2013* 2016** Endring Endring i %

Finnmark 33,8 30,0 -3,8 -11 %

Troms 66,9 43,0 -23,9 -36 %

Nordland 79,9 45,0 -34,9 -44 %

Nord 180,6 118,0 -62,6 -35 %

Nord-Trøndelag 24,3 23,0 -1,3 -5 %

Sør-Trøndelag 98,6 63,0 -35,6 -36 %

Møre og Romsdal 62,3 38,0 -24,3 -39 %

Midt 185,2 124,0 -61,2 -33 %

Sogn og Fjordane 35,2 23,0 -12,2 -35 %

Hordaland 143,2 95,0 -48,2 -34 %

Rogaland 104,0 62,0 -42,0 -40 %

Vest 282,4 180,0 -102,4 -36 %

Vest-Agder 33,5 21,0 -12,5 -37 %

Aust-Agder 23,1 21,0 -2,1 -9 %

Telemark 64,4 53,0 -11,4 -18 %

Vestfold 57,6 35,0 -22,6 -39 %

Buskerud 70,6 38,0 -32,6 -46 %

Sør 249,2 168,0 -81,2 -33 %

Oppland 53,4 25,0 -28,4 -53 %

Hedmark 50,3 25,0 -25,3 -50 %

Oslo 278,7 181,5 -97,2 -35 %

Akershus 129,4 121,0 -8,4 -6 %
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Østfold 73,5 42,0 -31,5 -43 %

Øst 585,3 394,5 -190,8 -33 %

Landet 1482,7 984,5 -498,2 -34 %

*Inkl. Skatteetatens ressurser til SKO-styring/-kontroll 71,1 årsverk, fordelt på Troms, Sør-
Trøndelag, Hordaland, Telemark og Oslo.

** Inkl. den reanvendte gevinsten på 29 årsverk til arbeidsgiverkontroll, og som dermed 
reduserer den opprinnelige gevinsten på 526 årsverk tilsvarende.

Som det fremgår av tabellen ovenfor vil en eventuell statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjonen for Nord-Trøndelag sin del bare medføre en reduksjon på 1,3 
årsverk totalt. Dette skyldes at kommunene i Nord-Trøndelag allerede har tatt ut 
effektiviseringspotensialet i form av interkommunale samarbeidsløsninger.

Direktoratet foreslår følgende organisering i Skatteetaten av de ulike oppgavene som ivaretas 
av skatteoppkreverne i dag:

Føring av skatteregnskapet

Skattedirektoratet foreslår at denne funksjonen samles på Lillestrøm (Skedsmo kommune) 
med en underavdeling i Vadsø. Enheten vil få et landsdekkende ansvar for føring av 
skatteregnskapet. Oppgaven bemannes med 45 årsverk på Lillestrøm og 15 i Vadsø, totalt 60 
årsverk mot dagens 251. Kommunene vil få en spesialisert enhet som vil gi de samme 
rapportene og inntektsoversiktene som i dag, og som i tillegg vil kunne tilby alle kommuner 
analyser til sin økonomiforvaltning.

Skatteetaten er avhengig av å rekruttere tilstrekkelig med kompetanse for å opprettholde en 
god drift fra 1. januar 2016. Avgjørende for valget av lokalisering på Lillestrøm har derfor 
vært rekrutteringsgrunnlaget fra de største kontorene på det sentrale Østlandsområdet. Ingen 
andre steder i landet har tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag som kan sikre forsvarlig drift fra 
1. januar 2016.

Arbeidsgiverkontrollen 

Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiverkontrollen samlokaliseres med Skatteetatens øvrige 
kontrollmiljøer og lokaliseres på 22 steder. Oppgaven bemannes med 400 årsverk. Dette 
innebærer en styrking på 29 årsverk. I tillegg blir arbeidsgiverkontrollen vesentlig styrket 
ved at den samles i større fagmiljøer og samlokaliseres med Skatteetatens øvrige 
kontrollmiljøer. SKD har vurdert organisering av arbeidsgiverkontrollen ut fra hvor 
arbeidsgiverne holder til, hvor skatteoppkreverne har kompetansemiljøer på oppgaven i dag 
og hvor Skatteetaten i dag har kontrollmiljøer. Arbeidsgiverkontrollen krever ikke at etaten 
er fysisk til stede overalt, men at det er mange nok til å reise ut på kontroller der det etter en 
risiko og vesentlighetsvurdering vurderes at det er behov.

Innkreving

Skattedirektoratet foreslår at innkreving spesialiseres og lokaliseres på totalt 19 steder. Det 
skilles mellom innkreving mot næringsdrivende/arbeidsgivere og innkreving mot personlig 
skattytere (lønnsmottagere og pensjonister). Innkreving mot næringsdrivende samles i fem 
regionale innkrevingsmiljøer hvor Skatteetaten allerede har innkrevingsmiljø for 
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merverdiavgift. Innkreving mot personlige skattytere samles i 19 fylkesvise enheter, hvor 
fem av disse også har innkreving mot næringsdrivende. Oppgaven bemannes med til 
sammen 453 årsverk, mot dagens 639 årsverk. 

Veiledning, informasjon og arkiv 

Veiledning, informasjon og arkiv knyttet til skatteoppkreverfunksjonens inkluderes i 
Skatteetatenes telefontjeneste, veiledningsfunksjon og de regionale dokumentsentrene. 
Oppgaven bemannes med til sammen 55 årsverk.

Oppsummering – konsekvenser for kommunene i Nord-Trøndelag

For kommunene i Nord-Trøndelag vil dette medføre følgende løsning:
 Skatteregnskapene - sentral løsning (Lillestrøm/Vadsø), ingen føring av 

skatteregnskapene i fylket.

 Arbeidsgiverkontrollen - samlokaliseres med Skatteetatens kontrollmiljø på 

Steinkjer.

 Innkreving av personskatt organiseres i fylkesvise enheter, for Nord-Trøndelag sin 

del vil dette bli samlet på Steinkjer.

 Innkreving av skatt og avgift overfor næringsdrivende samles i regionale enheter 

(dvs. samles i Trondheim for kommunen i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre 

og Romsdal ).

 Veiledning og informasjon – Skatteopplysningen (skatteetatens telefontjeneste) og 

Skatteetatens publikumsmottak får ansvaret for veiledning om hele skatte- og 

avgiftsområdet. For Nord-Trøndelag sin del vil denne funksjonen bli samlet på 

Steinkjer.

Konsekvenser for kommunene Levanger og Verdal

I dag er skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Levanger og Verdal organisert i 
Kemneren i Innherred samkommune. Kemnerkontoret er samlokalisert i Levanger rådhus og 
har 9 stillinger fordelt på 7,7 årsverk. 

Hvis Skattedirektoratets forslag blir vedtatt vil dette bety at det lokale kemnerkontoret blir 
lagt ned og skatteoppkreverens ansvarsområder blir splittet opp og fordelt som nevnt 
ovenfor. Dette vil igjen føre til tap av lokalt fagmiljø og lokale arbeidsplasser. 

For de ansatte på Kemnerkontoret er det mest nærliggende å tro at de fleste, muligens alle, 
vil få nytt arbeidssted i Steinkjer innenfor områdene arbeidsgiverkontroll og innkreving av 
personskatt.

Vurdering:
Som nevnt er det i dag delt faglig og administrativt ansvar for skatteoppkreverfunksjonen. 
Det administrative ansvaret ligger i den enkelte kommune, mens Skatteetaten har ansvaret 
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for faglig styring og oppfølging. Den enkelte kommune er kun arbeidsgiver for ansatte innen 
feltet. Kommunen, og det enkelte kommunestyre, har derfor ingen innvirkning på 
prioriteringer og det faglige arbeidet. Vi opplever også at de interne instrukser og 
retningslinjer for ansatte i skatteetaten blir gjort gjeldende også for kommunalt ansatte 
innenfor skatteoppkreverfunksjonen. Med dette kan det argumenteres med at staten da like 
gjerne også kan ta over arbeidsgiveransvaret, og statliggjøre funksjonen – slik 
Skattedirektoratets utredning konkluderer. 

Skatteoppkreverrollen er nok blant de kommunale oppgavene som er best egnet for statlig 
overtakelse (i et scenario hvor dette er vinklingen), i og med at det ikke er underlagt samme 
folkevalgte prioriteringsrom som de fleste andre kommunale oppgaver og tnenester. 
Samtidig er det dårlig timing og overraskende at dette forslaget kommer midt i kommunenes 
arbeid med ny kommunestruktur, hvor et vesentlig element er vurdering av hvilke oppgaver 
som kan overføres fra staten til kommunene.  

Forslaget om statliggjøring av skatteoppkrevingen har vært fremmet flere ganger tidligere. 
Stortinget har imidlertid både ved behandling av St.prp. nr. 44 (ROSA-utredningen) i 1994 
og ved behandling av St.prp. nr. 41 (STRADEC-utredningen) i 1996 avvist å statliggjøre 
innkrevingen i Norge. I NOU 2004:12 Bedre skatteinnkreving la flertallet også her frem et 
forslag om statliggjøring av skatteoppkrevingen. Tilnærmet alle høringsuttalelsene gikk i 
mot forslaget, og forslaget ble ikke behandlet i Stortinget. I NOU 2007:12 Offentlig 
innkreving la flertallet også her frem et forslag om at de kravene som innkreves av 
skatteoppkreverne på vegne av staten, fylkeskommunene og kommunene skulle overføres til 
en egen statlig tvangsinnfordringsinstans som ble foreslått opprettet. Også dette forslaget ble 
avvist. Felles for alle disse avvisningene har blant vært at den kommunale 
skatteoppkrevingen har svært gode resultater.

Dagens organisering av skatteinnkrevingen har gitt en effektiv innkreving, basert på nærhet 
til innbyggerne og kunnskap om lokale forhold. Dette har vært nøkkelen til meget lave 
restanser både når det gjelder skattekrav og kommunale krav.

Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen medfører god rettssikkerhet for skattyterne, blant 
annet ved at det er etablert et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom på den ene 
siden fastsettelsen av skatten (ligningen) og på den annen side innkrevingen av skatten. 
Avstand mellom fastsettelse og innkreving av skatt er slått fast som et grunnleggende 
prinsipp i tidligere utredninger og stortingsbehandlinger av skatte-innkrevingen. Statlige 
skattekontor og kommunale skatteoppkreverkontor, slik det er i dag, gir ivaretar god 
rettssikkerhetsgaranti.

Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen har positive distriktspolitiske konsekvenser. 
Dagens desentraliserte lokalisering av skatteinnkrevingen innebærer at det opprettholdes 
innkrevingsmiljøer og arbeidsplasser i utkantstrøk og betyr også at lokalt næringsliv har kort 
vei til en av sine viktigste, offentlige samarbeidspartnere. En eventuell statliggjøring vil bety 
sentralisering og en betydelig reduksjon av antall kontorer, hvilket vil ha negative 
distriktspolitiske konsekvenser. Distriktsarbeidsplasser er ikke like tungtveiende argument i 
Verdal og Levanger, som det vil være i store deler av landet for øvrig, hvor arbeidsmarked 
har andre og dårligere forutsetninger.
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Relevante argumenter som må vurderes i saken:

 Regjeringens målsetting om å effektivisere offentlig sektor og bruken av fellesskapets 

ressurser, jf. Sundvolden-erklæringen. Med bakgrunn i dette har regjeringen varslet 

og igangsatt flere tiltak, inkludert dette forslaget om å overføre 

skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til skatteetaten, for en bedre og mer 

helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning. Regjeringens hovedmål i arbeidet er; redusert 

ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrkebekjempelsen av svart 

økonomi og bedre grensekontroll. Regjeringen tar sikte på å senest fra 01.01.2016 

overføre forvaltningen av særavgiftene om merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og 

avgiftsetaten til Skatteetaten. Det er videre besluttet at statens innkrevingssentral tas 

inn i Skatteetaten fra 01.01.2015. det arbeides også med å overføre ansvaret for 

forvaltningen av dokumentavgiften fra Kartverket til Skatteetaten og å gjøre om 

årsavgiften på motorvogn til en trafikkforsikringsavgift. Skatteetaten vil med disse 

tiltakene få et samlet ansvar for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og 

avgifter.

 Dagens skatteinnkreving er effektiv. På sammenlignbare skattarter er de kommunale 

kemnerne mer effektive enn de statlige innkreverne. Kommunens desentraliserte 

innkreving av arbeidsgiveravgiften har et resultat på 99,8%. Statens sentraliserte 

innkreving av merverdiavgift er mindre effektiv: 99,4% (Kilde: Finansdepartementet, 

Statsbudsjettet 2015)

 Erfaringer fra Danmark. Ti år etter at nabolandet vårt statliggjorde sin 

skatteoppkreving, er de ønskede effektiviseringene enda ikke gjennomført. Derimot 

har restansene økt hvert år.

 Små endringer kan bety store tap. Oslo Economics har gått igjennom tallmateriale fra 

Finansdepartementet og beregnet at endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05 –

0,15 prosentpoeng vil gjøre reformen ulønnsom for fellesskapet.

 Kemnerens rolle i kommunen. Kemneren inngår i det totale økonomiske fagmiljøet i 

kommunen, og bidrar med viktig kompetanse. Kommunene vil fortsatt måtte kreve 

inn penger også etter en eventuell statliggjøring. Det er uklart hva som skjer med 

kompetansen og effektiviteten i denne innkrevingen etter en statliggjøring. 

Konsekvensene for kommunene ved en sentralisering er ikke utredet.

 Bortfall av mulighetene for en enkel og effektiv innkreving. Ved en statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen mister kommunene etter dagens lovverk muligheten til å 

benytte skatteoppkreverens særnamsmannskompetanse ved tvangsinnfordring av de 

kommunale legalpantekravene. Denne særnamsmannskompetansen er et effektivt 

virkemiddel for kommunene, samtidig som det sparer innbyggerne for betydelige 

beløp i innfordringsgebyr. Uten særnamsmannskompetansen vil betydelig flere krav 
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måtte oversendes den ordinære namsmannen for innfordring. For innbyggerne vil 

dette medføre at det i svært mange saker vil påløpe et innfordringsgebyr på kr 2.500. 

Skattedirektoratet peker i sin utredning på at en statliggjøring av skatteinnkrevingen 

utløser behov for en ny kommunal særnamsmannskompetanse, i alle fall i en 

overgangsperiode. Skattedirektoratet går imidlertid ikke nærmere inn i 

problemstillingen og viser til at dette krever en grundigere utredning. Forslagene fra 

Skattedirektoratet har samtidig vidtrekkende negative konsekvenser for kommunene 

ved at den kommunale særnamsfunksjonen ikke vil få tilgang til informasjonen fra 

den nye a-ordningen. I tillegg må det antas at kommunene heller ikke lenger vil ha 

tilgang til skattesystemet SOFIE, noe som må til for å ivareta personvernhensyn i den 

organiseringen som nå foreslås. Dette vil i realiteten bety at man ikke har 

informasjon til å kunne benytte seg av særnamsmyndigheten. Disse 

problemstillingene belyses ikke av Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Det er 

ikke tillitvekkende i utredningen. Dette vil medføre at innfordring av kommunale 

krav må forventes å bli mindre effektiv enn i dag.

 Tap av lokalkunnskap. En eventuell statliggjøring vil medføre en sentralisering av 

skatteoppkreverfunksjonen, som igjen vil medføre at nærheten til skyldneren og 

dermed lokalkunnskapen vil bli vesentlig redusert. Dette vil kunne medføre dårligere 

innfordringsresultater. Kemneren jobber proaktivt og preventivt for å sikre at 

arbeidsgiverne i Levanger og Verdal innberetter riktig grunnlag. Kontorkontrollene 

innebærer synlig og merkbar aktivitet overfor arbeidsgiverne. Kemneren purrer på 

manglende oppgaver, og kontakter arbeidsgiverne pr. telefon når de har innberettet 

feil, oppsøker dem fysisk og etterspør oppgaver og gjennom arbeidsgiverkontrollen 

avdekkes det som skulle vært innberettet. Kemneren gjør et viktig preventivt arbeid 

som bidrar til at våre arbeidsgivere innberetter riktig grunnlag og gjennomfører, 

beregner og innbetaler korrekt forskuddstrekk, utleggstrekk og arbeidsgiveravgift. 

Det er dette arbeidet og nærheten til innbyggerne, kombinert med 

forskuddsordningen, som gir dagens gode resultater. Kemnerens nærhet til 

innbyggerne og lokalkunnskap bidrar i stor grad både til forskuddsordningens 

suksess og til de gode resultatene for innkreving av de andre skattartene. 

Nærheten til skattesubjektene er også viktig i kampen mot svart økonomi. 

Kemnerens lokale tilstedeværelse som kontrollinstans har en klar preventiv effekt. 

Dersom skatteoppkreveren statliggjøres og sentraliseres vil avstanden mellom 

kontrollinstansen og kontrollobjektene øke vesentlig. Mange kommuner og byer vil 

ikke ha noen kontrollinstans overhodet. For Levanger og Verdal vil nærmeste 

kontrollinstans være i Steinkjer. Vi vurderer den økte avstanden som en risikofaktor 

for økt svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. I den andre enden av skalaen er det 

også vår erfaring at nærhet til innbyggerne er viktig for å bistå de vanskeligstilte 

skattyterne; de som ikke alltid kan hjelpe seg selv eller som av andre grunner ikke 
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kan ivareta sine egne interesser. Nærhet og lokalkunnskap er viktig også for å forstå 

og hjelpe de som trenger det mest.

 Dårligere brukerservice. Ved en eventuell statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen mister innbyggerne det lokal kemnerkontoret i Levanger, 

som igjen vil medføre at personlige oppmøte enten må skje på Steinkjer (personlige 

skattytere) eller i Trondheim (næringsdrivende). I tillegg er det stor usikkerhet hva 

som vil skje med det lokale skattekontoret i Levanger når kontorstrukturprosjektet i 

Skatteetaten legger fram sin utredning i løpet av våren 2015. 

 Spørsmålet må ses i sammenheng med kommunereformen. Stortingets mål er å flytte 

makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Statliggjøring og sentralisering 

av skatteoppkreverfunksjonen går motsatt vei, og utredningen burde i det minste vært 

sett sammen med arbeidet i kommunereformen

 Økonomiske konsekvenser for kommunene ikke utredet. En overføring av oppgaver 

og overflytting av ressurser til Skatteetaten, vil i ulike grad medføre bortfall av lønns-

og driftskostnader for kommunene. Typiske driftskostnader som bortfaller er husleie, 

IT utstyr- og lisenskostnader, portokostnader, telefon- og andre administrative 

kostnader. I hvilken grad dette vil gi en gevinst for de ulike kommunene avhenger av 

hvordan en overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil berøre f.eks. 

rammeoverføringene til kommunesektorene. Denne vurderingen er ikke gjort i den 

ovennevnte utredningen. Det er også en svakhet i utredningen.

 Ikke avklart om statliggjøringen av skatteoppkreverfunksjonen medfører virksomhets-

overdragelse. Dersom konklusjonen er at det ikke foreligger 

virksomhetsoverdragelse vil arbeidstakerne som i dag jobber med 

skatteoppkreveroppgaver fortsatt være ansatt i kommunen etter overføring av 

oppgavene til Skatteetaten. Arbeidstakerne vil da ikke ha rettigheter som følge av at 

oppgavene flyttes over til Skatteetaten. Konsekvensen av en slik løsning er at 

Skatteetaten må løse oppgavene ved bruk av egne arbeidstakere og rekruttering av et 

stort antall personer som innehar nødvendig kompetanse. En slik situasjon vil 

innebære en risiko for at Skatteetaten innen 01.01.2016 ikke har nødvendige 

ressurser og kompetanse til å løse skatteoppkreveroppgavene. Dette må også sees i 

sammenheng med at de økonomiske konsekvensene for kommunene ikke er utredet.

 Den anførte bemanningsreduksjonen er diskutabel. Forventede gevinster av 

fagsystemet SOFIE er allerede hentet ut, slik at for de sakene som behandles 

manuelt, som vil være de samme sakene uansett organisering, er utøvelse av lokalt 

skjønn et mål og en forutsetning for et godt og riktig resultat. Dette viktige aspektet 

synes ikke belyst i høringsdokumentene.

Basert på de ovenstående momentene innstiller administrasjonssjefen på at Innherred 
samkommune uttaler seg mot å statliggjøre skatteoppkreverfunksjonen. De økonomiske 
konsekvenser for kommunene er ikke godt nok utredet. Spørsmålet om 
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virksomhetsoverdragelse er ikke avklart og spørsmålet om statlig overtakelse er løsrevet fra 
arbeidet med kommunereformen.


