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Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til
Skatteetaten
Høring statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon - uttalelse fra Sunndal
kommune

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Behandling i Kommunestyret - 10.02.2015

Representanten Stig Rune Andreassen, FrP, la fram følgende oversendelsesforslag:

«Sunndal kommunestyre ber om at administrasjonen arbeider for at et skatteetatskontor legges til
Sunndal hvis dagens organisering legges om.»

VOTERING:

Det ble først votert over innstillingen, som ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.

Deretter ble det votert over oversendelsesforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret har etter dette fattet slikt vedtak:

Vedtak:

Sunndal kommunestyre vil beholde dagens ordning med kommunal skatteinnkreving og
kommunale skatteoppkrevere og vedtar følgende høringsuttalelse til Finansdepartementet innen
fristen 02.03.2015:

Kombinasjonen av et irreversibelt forslag, mangelfull utredning av gevinster og klar risiko for
provenytap gjør at Sunndal kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra
01.01.2016.
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Sunndal kommune mener dagens løsning gir gode resultater og fremstår som en effektiv
organisering. Norge er i verdenstoppen i skatteinnkreving, og vår innkreving basert på nærhet får
inn over 99% av utskrevet skatt. Hva er da hensikten med å gjøre om noe som i dag er bra- og
velfungerende?

Sunndal kommune er meget kritisk til at staten setter i gang en så vidt stor reform uten at de
personalmessige konsekvensene er klarlagt på forhånd. Dette er kompetansearbeidsplasser ute i
distriktene som ikke er så lett å erstatte uten at dette vil måtte medføre flytting til mer sentrale
strøk. At tidshorisonten er så pass kort er med på å forsterke inntrykket av at ansatte langt på veg
har blitt en anonymisert kasteball i prosessen.

Sunndal kommune mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk og at nærhet og
lokalkunnskap er spesielt viktig når man skal løse disse oppgavene. Sunndal kommune har god
kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre
innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder.

Sunndal kommune vil bemerke at høringsdokumentene i svært liten grad gir noen begrunnelse
for hvorfor skatteoppkreverfunksjonen skal overføres. Vi reagerer på at hovedspørsmålet om
hvorfor overføringen skal skje, i svært liten grad er utredet. Dette til tross for at forslaget kan få
betydelige negative konsekvenser for vår kommune og innebære en risiko for vår likviditet,
økonomistyring og økonomikompetanse. Særlig i lys av at en eventuell statliggjøring vanskelig
vil være irreversibel. Sunndal kommune er av den oppfatning at det meste av det som påpekes
som fordeler ved en statliggjøring allerede forefinnes i dagens løsning. En videreutvikling i form
av redusert sårbarhet skjer også gjennom økt samarbeid og videreutvikling av
kommunestrukturer. Sunndal kommune har gjennom sitt samarbeid med Oppdal høstet gode
erfaringer i så måte.

Uavhengig av dette er spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren mest naturlig å
behandle i den kommende kommunereformen og som en del av en bred gjennomgang av
fordelingen av oppgaver til kommunene.

Sunndal kommune er dermed negative til departementets forslag som er sent ut på høring, og setter
sin lit til at prosessen knyttet til en slik endring ikke føres videre.

Oversendelsesforslag:

Sunndal kommunestyre ber om at administrasjonen arbeider for at et skatteetatskontor legges til
Sunndal hvis dagens organisering legges om.

Med hilsen

Gunnvald Granmo
økonomisjef
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