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1. Andøy formannskap går mot flertallets innstilling i NOU 2007:12 om at alle
statlige innfordringsoppgaver og innfordringsoppgaver knyttet til skatte- og
avgiftskrav som hører under fellesinnkrevingen (les; skatteinnfordring som
foretas av skatteoppkreverne i kommunene i dag), samles i en statlig
innfordringsetat.

2. En statlig overtakelse av den kommunale skatte- og avgiftsinnfordringen vil
medføre at;

Innfordringsprosenten sannsynligvis vil bli redusert fra dagens nivå på
99,7%, noe som vil redusere kommunens inntektsgrunnlag
Det blir mer bruk av tvang i innfordringen ved at kommunikasjon og
dialog som kommunene bruker i dag blir redusert som følge av
manglende nærhet, mulighet for oppmøte og lokal kunnskap
Synergieffekter av et godt fagmiljø på innkrevingsområdet blir borte og
vil medføre lavere løsningsgrad på kommunale krav, noe som også vil
redusere kommunens inntektsgrunnlag
Rettssikkerheten for skattyterne blir redusert ved at fastsetting og
innkreving av skatt samles på ett forvaltningsnivå.
Personvernhensyn ikke blir godt nok ivaretatt og skattytere vil kunne bli
stigmatisert
Brukerservicen blir dårligere i form av dårligere tilgjengelighet,
kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i
saksbehandlingen
Svekket kommunalt økonomisk selvstyre ved at kommunens mulighet
til å påvirke sitt inntektsfundament blir borte på dette området



Svekket folkevalgt kontroll og innsyn
Distriktspolitiske hensyn svekkes ved at arbeidsplasser sentraliseres,
samt at lokalt næringsliv blir skadelidende ved at det blir lengre avstand
til en av de viktigste offentlige samarbeidspartnere
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3. Andøy formannskap går mot flertallets innstilling i NOU 2007:12 om at alle
statlige innfordringsoppgaver og innfordringsoppgaver knyttet til skatte- og
avgiftskrav som hører under fellesinnkrevingen (les; skatteinnfordring som
foretas av skatteoppkreverne i kommunene i dag), samles i en statlig
innfordringsetat.

4. En statlig overtakelse av den kommunale skatte- og avgiftsinnfordringen vil
medføre at;

Innfordringsprosenten sannsynligvis vil bli redusert fra dagens nivå på
99,7%, noe som vil redusere kommunens inntektsgrunnlag
Det blir mer bruk av tvang i innfordringen ved at kommunikasjon og
dialog som kommunene bruker i dag blir redusert som følge av
manglende nærhet, mulighet for oppmøte og lokal kunnskap
Synergieffekter av et godt fagmiljø på innkrevingsområdet blir borte og
vil medføre lavere løsningsgrad på kommunale krav, noe som også vil
redusere kommunens inntektsgrunnlag
Rettssikkerheten for skattyterne blir redusert ved at fastsetting og
innkreving av skatt samles på ett forvaltningsnivå.
Personvernhensyn ikke blir godt nok ivaretatt og skattytere vil kunne bli
stigmatisert
Brukerservicen blir dårligere i form av dårligere tilgjengelighet,
kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i
saksbehandlingen
Svekket kommunalt økonomisk selvstyre ved at kommunens mulighet
til å påvirke sitt inntektsfundament blir borte på dette området

Svekket folkevalgt kontroll og innsyn
Distriktspolitiske hensyn svekkes ved at arbeidsplasser sentraliseres,
samt at lokalt næringsliv blir skadelidende ved at det blir lengre avstand
til en av de viktigste offentlige samarbeidspartnere
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