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HØRINGSUTTALELSE  NOU 2007:12  OFFENTLIG  INNKKtVING

Det vises til høringsbrev NOU 2007:12 Offentlig innkreving av 20.02.08.

Formannskapet i Bardu behandlet denne saken i møte 04.06.08, og avga slik enstemmige
høringsuttalelse:

"Bardu kommune slutter seg til høringsuttalelsen avgitt av KS, men vil for egen del
understreke følgende:

1. Bardu kommune vil på det sterkeste gå imot at staten skal overta noe av den
skatteinnfordringen som i dag utføres av kommunene:

a) Kommunene har følgende fortrinn:
• Større grad av direkte henvendelse til skatteyter
• Nærhet til skatteyter - tilpasset innfordring
• Informasjon og servicefunksjoner er nærmere brukerne
• Den kommunale skatteinnkrevingen er effektiv
• Resultatene er i dag svært gode

b) Andre forhold:
• Den faglige innfordringskompetansen i kommunene må ikke

svekkes
• Det er i dag en sterk sammenheng mellom skatteinnfordring og

arbeidsgiverkontroll
• Den kommunale skatteinnkrevingen har betydelige positive

distriktspolitiske virkninger
• Det er viktig å opprettholde det kommunale selvstyret

2. Bardu kommune vil be om at spørsmålet om den kommunale skatteinnkrevingen
legges fram for Stortinget til behandling/avgjørelse, slik at det kan bli tatt "endelig"
stilling til hvem som skal stå for skatteinnkrevingen. Det er brukt, og brukes stadig
store ressurser på utredninger av dette spørsmålet. I tillegg skaper det unødig stor
uro ute i kommunene.
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3. Bardu kommune vil påpeke at sentral innkreving av skatt ikke stemmer overens med
regjeringens ønske om overføring av oppgaver til kommunesektoren."

tein ar  Johansen
/ økonomisjef
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