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Andre saksdokumenter (ikke vedla

1. NOU 2007:12 Offentlig innkreving

Saksopplysninger:

Ved kongelig resolusjon av 21.09.2005 oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede den
samlede offentlige innkrevingsfunksjonen i Norge.

Hovedkonklus'on i orsla et
Forslaget fra flertallet i utvalget går ut på å samle all statlig innkreving i en egen etat. Når det
gjelder dagens skatteoppkreverfunksjon, vil oppgavene bli redusert til å kun behandle selve
skatteregnskapet, foreta skatteavregninger, sende ut krav + 1. gangs purring, samt foreta
kontroll av arbeidsgiverne. Kommunen skal i forslaget fortsatt kunne drive med innfordring
av kommunale krav.

Innfordringsetaten vil bli sentralisert. Det foreslås i 5 regioner.

Flertallet mener at brukeren vil få det enklere ved å forholde seg til en innkrever, samt at man
kan redusere antall ressurser og it-kostnader. Mindretallet mener at kommunene bruker
kommunikasjon og dialog for å finne gode løsninger i innkrevingsarbeidet og at dette gir gode
resultater med mindre bruk av tvang. De mener nærhet og mulighet til oppmøte hos innkrever
er viktig.

Vurderinger

Etter rådmannens mening vil utvalgets flertallsforslag slå meget uheldig ut for brukeren.
Fordelen med dagens kommunale skatteoppkreverfunksjon er bla følgende:
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• Har gode innfordringsresultater
• Har nærhet til skattebetaleren og arbeidsgiveren
• Har lokalkunnskaper som ofte kommer brukeren til gode
• Yter god service, kort saksbehandlingstid og riktig veiledning
• Har god kontakt med kommunal innkreving, namsmann, gjeldsrådgiver, sosialkontor

og lokale banker.
• Er en del av de kommunale tjenestene
• Har god kontakt med andre skatteoppkreverkontorer.

Til tross for dette mener rådmannen at også den kommunale skatteoppkreverfunksjonen har
noen forbedringspotensialer. Dette er bla arbeidet med å redusere sårbarheten ved små
kontorer. Dette kan reduseres ved å kjøpe tjenester fra andre kontorer. Fordelen med det nye
skatteregnskapet er at det gir nye muligheter for samarbeid.

Ny skattebetalingslov gir også et mer samordnet regelverk for innfordring av alle skatter og
avgifter.

Etter rådmannens mening vil konsekvenser for brukeren ved en statliggjøring av offentlig
innkreving bli:

• Lokalkunnskapen vil forsvinne
• Avstanden mellom innkrever og skyldner vil øke.
• Det kommunale tilbudet til brukeren blir dårligere (veiledning og trygghet)
• Avstanden mellom innkreveren, sosialkontor, gjeldsrådgiver, namsmannen, lokale

banker, arbeidsgivere vil øke.

Konsekvenser for kommunene ved en statliggjøring av offentlig innkreving vil kunne bli:
• Sæmamsmannsfunksjonen forsvinner
• Gebyrinntektene forsvinner
• Innkrevings- og fagmiljøet innenfor skatt i kommunen blir svekket
• Mulighetene til å påvirke skatteinntektene blir borte.

Andre kommentarer til forslaget:
• Utvalget har ingen representanter fra dagens skatteoppkreverfunksjon.

økonomiske vurderinger:

Dersom vedtaket blir foreslått er rådmannen bekymret for både innbyggernes oppfølging i
forhold til denne type saker, samt at fagmiljøet på vår skatteavdeling vil kunne bli oppløst.

Vi har i dag bygd opp en skatteavdeling med høy kompetanse og effektivitet og som har en
meget god dialog med brukerne.

I tillegg kan en eventuell endring medføre økte utgifter for kommunen, samt reduserte
inntekter.
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Konllus jola:

Rådmannen er meget skeptisk til at skatteinnfordringen sentraliseres i regioner vekk fra
brukeren. Dette vil etter vår mening redusere fleksibilitet og dialog. Vi ser i dag at
sentraliseringen av ligningskontoret for mange brukere har slått meget uheldig ut.

Aurskog-Høland kommune mener at dagens ordning med innfordring av skatt skal ligge til
kommunene og er derfor uenig med flertallets innstilling om at denne funksjonen skal
sentraliseres. Det vises for øvrig til rådmannens kommentarer.

Aurskog-Høland kommune mener at dagens ordning med innfordring av skatt skal ligge til
kommunene og er derfor uenig med flertallets innstilling om at denne funksjonen skal
sentraliseres. Det vises for øvrig til rådmannens kommentarer.

Utskrift til: Ragnhild Lien til oppfølging
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