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Høring overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten 

 
Vedlegg: 
Høring - statliggjøring av skatteoppkrevingen 

Årsrapport for 2014 b 

Saksopplysninger: 
Det vises til høringsbrev av 01.12.2014 til høringsinstansene vedrørende forslag om overføring av 

skatteoppkreverfunksjonen (skatteoppkrevingen) til Skatteetaten. Forslag om overføring av 

skatteoppkrevingen til skatteetaten har vært vurdert flere ganger tidligere, men saken har da enten ikke  

blitt fremmet fra tidligere regjeringer eller blitt avvist av Stortinget.  

Alternative handlemåte: 

Avgi en høringsuttalelse som støtter forslaget om statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen. 

Vurderinger: 

Med bakgrunn i rapport om kommunereformarbeidet er målet å flytte makt og ansvar til større 

og mer robuste kommuner. Kommunalt ansvar for skatteoppkrevingen har bidratt til at 

kommunene har kunnet bygge opp innfordringsmiljøer i egen organisasjon med god 

kompetanse for innfordring av både skattekrav og kommunale krav. Rådmann mener en 

overføring av skatteoppkrevingen til staten vil gjøre at kommunene mister denne synergien, 

og kommunen blir da mindre robust på innkrevingsområdet. Rådmann benytter naturligvis 

også deres kompetanse for å beregne forventede skatteinntekter i kommunebudsjettet. 

Rapporter viser at dagens skatteoppkreving har svært gode resultater med en innbetalingsgrad 

på om lag 99,8 prosent av samlede krav for de viktigste skatteartene. Også i sammenligning 

med andre land, som blant annet Danmark. 

Glåmdal regionråd har kommentert forhold om overføring av arbeidsplasser ut av distriktet, 

som både påvirker ansatte og igjen innbyggere vi gjerne skulle hatt i kommunen.   

Rådmannen foreslår at det avgis slik Høringsuttalelse: 

Våler Kommune er imot at skatteoppkrevingen overføres til Skatteetaten.  

Begrunnelser:  
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Dagens ordning med kommunale skatteoppkrevere/kemnere er svært effektiv. Norge er i 

verdenstoppen i skatteoppkreving og når vi sammenligner kommunal innfordring med statlig 

innfordring, så er den kommunale mer effektiv. Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig 

for de gode, lokale resultatene. Nærhet gir rett og slett bedre oppfølging av skyldnerne og en økt 

betalingsmotivasjon. Dette fordi den lokale skatteoppkreveren kan gå i tettere dialog med skyldneren 

og i tillegg kjenner dens livssituasjon.  

Danmark statligjorde sin skatteoppkreving i 2005. Siden da har restansene økt hvert eneste år, og de 

ønskede effektiviseringene er ikke gjennomført. I følge den danske riksrevisjonen var restansene ved 

utgangen av 2012 på 81,8 milliarder danske kroner. I 2006 var de på 50,1.  

På landsbasis er det snakk om store verdier. En endring i innfordringsgrad på minus 0,05 - 0,15 

prosentpoeng vil gjøre at denne nye reformen blir ulønnsom, selv etter en betydelig 

bemanningsreduksjon. I kroner vil det utgjøre et årlig provenytap i størrelsesorden 0,5 – 1,5 milliarder 

for felleskassa.  

 

Den kommunale skatteoppkreveren/kemneren er også viktig for god kommunal økonomistyring. Han 

bidrar til å fange opp avvik fra forventet skatteinngang langt raskere enn man klarer på nasjonalt plan. 

Dette er meget viktig for kommunene i perioder med sviktende skatteinngang. Kommunene vil fortsatt 

måtte kreve inn penger – kommunale avgifter, husleie, barnehage, sfo osv. – også etter statliggjøring. 

Det er veldig uklart hva som skjer med kompetansen og effektiviteten i denne innkrevingen etter 

sentralisering.  

Det er også uheldig at statliggjøringa kommer på det nåværende tidspunkt. Kommunereformen er en 

annen reform regjeringa planlegger å gjennomføre i løpet av kort tid. Denne reformen påvirker driften 

av små kommuner i meget stor grad. Usikkerhet vil prege de kommunalt ansatte også gjennom denne 

reformen.  

Forslaget om statliggjøring kommer midt i kommunereformen. Et uttalt mål i kommunereformen er å 

«flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner». Regjeringen sier den vil «vise mer tillit til 

lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering.» Å 

statliggjøre skatteoppkreveren vår er derfor i strid med de uttalte målene for kommunereformen. 

  

Regjeringen hevder at skatteinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet fordi det 

skal utøves ”liten grad av skjønn”. Våler Kommune mener tvert imot at lokalkunnskap og nærhet til 

skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale resultatene. Skatteoppkreveren er pålagt av staten å bruke 

skjønn i enkelte spørsmål, som i vurdering av skylderens eierforhold, familiens økonomiske situasjon 

og om skatteyter er vanskeligstilt eller gjeldsoffer. 

  

I saksframstillingen fra regjeringen er det gjort et stort poeng av at 60 % av kemnerkontorene benytter 

to eller færre årsverk på skatteoppkreving og at dette ikke bidrar til robuste fagmiljøer. Våler 

kommune mener at kommunen selv har best kompetanse til å vite hva som er klok organisering lokalt. 

Det er resultatene som teller! De små kontorene har like gode, om ikke bedre, resultater enn de store 

kontorene og staten selv.  

Regjeringen hevder at statliggjøring er god distriktspolitikk! Våler kommune mener det motsatte. Selv 

om sentraliseringen ikke legges til Oslo, så er dette en dårlig politikk for distriktene. En reduksjon fra 

288 til 27 kontorer medfører selvfølgelig en massiv sentralisering. Med regjeringas reform vil 261 

kommuner fratas kompetanse, arbeidsplasser og et viktig ansvar, som de i dag forvalter på en 

fremragende måte!  

 

Med disse begrunnelser går Våler kommune mot en statliggjøring av skatteinnkrevingen! 

Våler kommune mener intensjonen i kommunereformen om ”robuste kommuner” og mer 

oppgavefordeling til disse, taler for at de kommunale oppgavene, som skatteinnkreving , bør 

være en naturlig del av dette. Samtidig ønsker kommunen å beholde den kompetansen denne 



 

 

Våler kommune 

 

faggruppen har. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
1.Våler kommune leverer inn høringsuttalelse som går imot forslag om statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjon.  
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F - behandling: 

Enstemmig som forslag til vedtak. 

 

 

F - vedtak: 

Våler kommune leverer inn høringsuttalelse som går imot forslag om statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjon.  
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K - behandling: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

K - vedtak: 

Våler kommune leverer inn høringsuttalelse som går imot forslag om statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjon.  

 

 

 

 

 

 

 


