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Nordreisa kommune går imot at de kommunale skatteoppreverkontorene gjøres statlig.

Det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt system. Nærhet og
lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse som kontrollinstans bidrar til de gode resultatene for
innkrevingen samt preventivt mot svart økonomi. Nordreisa kommune mener at skatteyterne i
landet, og innbyggerne i den enkelte kommune, er best tjent med at de er organisatorisk skille
mellom fastsettelse av skatt og innkreving av skatt. Åpenhet gjennom lokalt folkevalgt innsyn og
kontroll taler for at innskrivningen bør fortsette å være kommunal.



Kommende kommunereform sier at kommunene skal bli mer robuste og få overført flere
oppgaver og flere oppgaver skal desentraliseres. I forslaget om overføring av skatteoppkrevingen
til Skatteetaten skjer det motsatte. Statliggjøring av skatteoppkreveroppgaver er derfor i strid med
uttalte mål i kommunereformen og gir ikke helhet i sentrale prosesser.

Nordreisa kommune mener at Finansdepartementet må ta det hele og fulle ansvar for å sikre de
ansattes sysselsetting videre, dersom det blir politisk flerta0 for forslaget.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune går imot at de kommunale skatteoppreverkontorene gjøres statlig.

Det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt system. Nærhet og
lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse som kontrollinstans bidrar til de gode resultatene for
innkrevingen samt preventivt mot svart økonomi. Nordreisa kommune mener at skatteyterne i
landet, og innbyggerne i den enkelte kommune, er best tjent med at de er organisatorisk skille
mellom fastsettelse av skatt og innkreving av skatt. Åpenhet gjennom lokalt folkevalgt innsyn og
kontroll taler for at innskrivningen bør fortsette å være kommunal.

Kommende kommunereform sier at kommunene skal bli mer robuste og få overført flere
oppgaver og flere oppgaver skal desentraliseres. I forslaget om overføring av skatteoppkrevingen
til Skatteetaten skjer det motsatte. Statliggjøring av skatteoppkreveroppgaver er derfor i strid med
uttalte mål i kommunereformen og gir ikke helhet i sentrale prosesser.
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ansattes sysselsetting videre, dersom det blir politisk flertall for forslaget.

Saksopplysninger

Det Kongelige Finansdepartement har i brev av 01.12.14 sendt ut høring om forslag på
overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Høringsfristen er satt til 2.
mars 2015. Høringen baserer seg på rapport fra Skattedirektoratet av 24.11.2014. Regjeringen vil
ta stilling til Skattedirektoratets konkrete forslag til organisering etter at høringen er gjennomført.

Nord-Troms Regionråd har i møte bedt Nordreisa kommune om å skrive felles høringsuttalelse
for de seks kommunene i regionsamarbeidet. Saken sendes også til behandling i formannskapet.

Bakgrunn og siktemål om å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten
med virkning fra 1. januar 2016 er en mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning i landet.
Overføring av den kommunale skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten innebærer at
skatteinnkreving, føring av skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll legges til Skatteetaten.
Formålet er en enhetlig samling av skatte- og avgiftsforvaltningen i Skatteetaten for å redusere



ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringsliv, styrke bekjempelse av svart økonomi og
bedre grensekontroll.

Skattedirektoratets forslag til organisering viser at oppgavene kan og bør løses på betydelige
færre steder enn i dag, på til sammen 27 kontor istedenfor dagens 288 skatteoppkrevingskontor.
Forslaget innebærer videre en samlet innsparing på 497 årsverk, totalt 370 mill kr årlig. I
forslaget ligger det at føring av skatteregnskap legges til Lillestrøm med 45 årsverk og en
underavdeling i Vadsø med 15 årsverk, at arbeidsgiverkontrollen samlokaliseres med
Skatteetatens øvrige kontrollmiljø og lokaliseres på 22 steder, at innkreving lokaliseres på totalt
19 steder og at innkreving for næringsdrivende samles i fem regionale innkrevingsmiljøer.
Dernest at veiledning, informasjon og arkiv inkluderes i Skatteetatens telefontjeneste,
veiledningsfunksjon og i de regionale dokumentsentrene. 1 Troms vil forslaget gi 36% reduksjon
i antall årsverk og opprettholdelse av kontorsteder Harstad og Tromsø. Denne organiseringen vil
ifølge rapporten, føre til mer effektiv oppgaveløsning, bedre bekjempelse av svart økonomi og
arbeidsmarkedskriminalitet, økt rettsikkerhet, forenkling for skatte- og avgiftspliktige og
arbeidsgivere, god regional politikk med større fagmiljøer som gir muligheter for spesialisering
og attraktive kompetansearbeidsplasser.

Dagens skatteoppkreverfunksjon er en del av forvaltningen for fastsetting og innkreving av
skatter og avgifter i Norge. De kommunale skatteoppkreverfunksjonene fører skatteregnskap,
gjør arbeidsgiverkontroller og krever inn inntektsskatt, formuesskatt, trygdeavgift og
arbeidsgiveravgift. Det er et krav om at det skal føres ett skatteregnskap for hver kommune, ut
over dette er der ingen krav på organisering i internt i kommunene.

De seks Nord-Troms kommunene har til sammen 6,60 stillingsressurs fordelt på 8 ansatte, som
håndterer skatteoppkrevingsoppgavene. Kompetansearbeidsplasser som i dag er organisert som
følgende:

• Nordreisa kommune, 160% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert på
økonomiavdeling under økonomisjef.

• Kvænangen kommune, 75% stillingsressurs til skatteoppkreving organisert under
økonomisjef.

• Skjervøy kommune, 50% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert under
økonomisjef.

• Kåfjord kommune, 100% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert under
økonomisjef.

• Lyngen kommune, 100% stillingsressurs til skatteoppkreving, organisert under
kommunekasser som igjen er organisert under økonomisjef.

• Storfjord kommune, 75% stillingsressurs til skatteoppkreving, organiser under
økonomisjef.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil få konsekvenser for ansatte ved de 288 kommunale
skatteoppreverkontorene. Det er lagt til grunn for overføring av oppgavene at det i fremtiden skal
brukes færre ressurser ved endret organisering og oppgaveløsning. Dette vil kunne føre til
overtallighet av arbeidstakere i kommunene ved at Skatteetaten ikke vil ha behov for tilsvarende
antall arsverk. Rapporten sier at det er opp til hver enkelt kommune med skattekreverfunksjon å
foreta en vurdering om kriterier og vilkår for virksomhetsoverdragelse er tilstede eller ikke med
de konsekvenser det har for de berørte ansatte. Dersom man konkluderer med at der ikke
foreligger virksomhetsoverdragelse vil de som jobber med skattekreveroppgaver fortsatt være
ansatt i kommunen etter overføring har skjedd.



Konsekvensene for kommunene jfr Skattedirektoratets rapport vil være bortfall av lønns- og
driftskostnader (lønn, husleie, IT utstyr, lisenskostnader, portokostnader, telefon- og andre
administrative kostnader). Bortfall av kostnader i kommunene og i hvilken grad dette vil gi
gevinst for de ulike kommunen avhenger av hvordan overføringen vil berøre
rammeoverføringene til kommunene sektoren. Rapporten fra Skattedirektoratet berører ikke dette
tema.

En overføring av vil i seg selv innebære bortfall av kommunale arbeidsplasser tilsvarende årsverk
som i dag utfører oppgaven. Samtidig vil  overføringen innebære en  opprettholdelse av årsverk  på
27 kontorsteder, for Troms, kontorsted Tromsø og Harstad. Ingen av kommunene i Nord-Troms
vil bli tillagt kontorsted, og således vil det blir bortfall av arbeidsplasser som vil ramme både den
enkelte ansatte og dennes familier, arbeidsplasser, kompetansemiljø, arbeidsmiljø og
lokalsamfunn. I noen tilfeller kan det skje at ansatte og familier må flytte fra kommunen. I disse
tilfellene hvor utflytting vil skje, taper kommunen skatteinntekter.

Kommunenes Sentralforbund og Norges Kemner og Kommuneøkonomers forbund går imot
forslaget, og det samme gjør Fagforbundet.

Vurdering

Statliggjøring av skatteoppkrevingen har vært vurdert flere ganger tidligere. Tidligere
høringsuttalelser som da kom gav stor støtte for et fortsatt kommunal innkreving.
En viktig begrunnelse for fortsatt kommunalt system er nærhetsprinsippet, hvor berørte parter
finner gode løsninger. Herav viser statistikk, både for landet som helhet og eksempelvis fra
Nordreisa kommune at innkrevingsprosent er høy, i Nordreisa kommune på 100 % av
resultatkrav i 2014. På landsbasis gir dagens organisering en svært effektiv innkreving, basert på
nærhet til innbyggerne og kunnskap om lokale forhold. For eksempel kan innbyggere med
betalingsvansker. i dag, kontakte kommunen for å få en felles betalingsavtale for alle sine
offentlige krav. En sentralisering av skatteinnkrevingsoppgavene vil gjøre de vanskelig og mer
ressurskrevende å finne gode løsninger for innbyggerne. Styrken i dagens løsning er den gode
kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skatteyter. Den kommunale løsningen er således
med på å ivareta rettsikkerhet, skaper tillit, åpenhet og innsyn.

Nærhet til inubyggerne er også viktig i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
Kontroller, oppsøking og fysisk kontakt for å etterspørre oppgaver og arbeidsgiverkontroller
avdekker forhold som skal være innberettet. Dette har preventiv virkning for riktig innberetning.
Nærhet og lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse som kontrollinstans bidrar således til de gode
resultatene for innkrevingen og virker samtidig preventivt mot svart økonomi.

I Norge har det vært et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom fastsettelse og
innkreving av skatt. Denne ansvarsfordelingen mellom stat og kommune er prinsipielt viktig. Det
er uheldig at samme instans både  fastsetter  og innfordrer egne krav,  ikke mist  med tanke  på
innbyggernes rettssikkerhet.

Forslaget om å sentralisere de kommunale skatteoppkrevingsoppgavene til Skatteetaten kommer
samtidig med en pågående og omfattende kommunereformprosessen med krav om færre og
større kommuner med flere oppgaver, større kompetansemiljøer og krav om robusthet.
Kommunereformens intensjoner harmonerer ikke med forslaget om sentralisering av den
kommunale skatteinnkrevingen. Forslaget vil redusere kommunale oppgaver, redusere
kompetansemiljø og redusere robusthet i den enkelte kommune. For eksempel vil ikke reduksjon



i kompetansemiljø bare ramme de spesielle oppgavene tilknyttet skatteoppkreving, men også
andre kompetansemiljø som for eksempel økonomimiljøer og Ikt. En begrunnelse for
sentralisering er bl.a. bedre effektivisering og nyttegjøring av teknologiske hjelpemidler, i
skatteprogrammet SOFIE. I dagens system gir de kommunale IKT personellet support på SOFIE,
denne Iktkompetansen vil bli sentralisert og tapes i kommunesektor. Et viktig argument, i en
sentraliseringsdebatt er at teknologi ikke benyttes som argument for sentralisering, men som
argument og mål til desentralisering av oppgaver. På økonomisiden vil kommunene miste et
viktig kontaktpunkt mot innbyggeme og lokalt næringsliv. Rapporten gir mangelfull utredning av
gevinster og så mener fagfolk at der er klar risiko for provenytap for skatteinngangen ved en slik
endring. Forbindelsen mellom kommunen og dens skatteinntekter blir borte, noe som vil
vanskeliggjøre å gi prognoser for skatteinngang, være negativt og har risiko for både likviditet,
økonomistyring og økonomikompetanse. Statliggjøre skatteoppkreveroppgavene er derfor i strid
med uttalte mål i kommunereformen. Formålet for overføring av oppgavene er å få en enhetlig
samling av skatte- og avgiftsforvaltningen, redusere ressursbruk, forenkling for innbyggere og
næringsliv, styrke bekjempelse av svart økonomi og bedre grensekontroll. Nordreisa kommune
mener at dagens løsning gir de beste innkrevingsresultat og fremstår med en effektiv
organisering. Forslaget bør foretas og vurderes som del av den totale gjennomgangen av den
samlede oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommune i kommunereformen.

I Nord-Troms kommunene vil 6,60 stillingsressurs fordelt på 8 personer og kompetanse-
arbeidsplasser, bli berørt av forslaget. Der vil ikke bli kontor og arbeidsplasser igjen i disse
kommunene. En videre sysselsetting og ansvaret for dette vil bli særlig viktig en slik omfattende
prosess.

Nordreisa kommune har forståelse for at man ønsker en mer effektiv organisering av skatte- og
avgiftsforvaltningen, men mener at rapporten gir mangelfulle utredninger vedr økonomiske
konsekvenser både for samfunnet og for kommunene. Samtidig vet vi at dagens ordning har en
løsningsgrad som er særdeles god. Nordreisa kommune vil derfor fraråde statliggjøring av de
kommunale oppgavene.

Basert på et helhetlig syn vil Nordreisa kommune gå imot å overføre skatteoppkrevingsoppgaver
til Skatteetaten.


