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Høringsbrev  NOU 2007: 12 Offentlig innkreving

Vi viser til brev av 20. februar 2008 om ovennevnte. Saken er også forelagt våre
underliggende etater Kystverket og Fiskeridirektoratet, da disse etatene forestår en del
innkrevingsvirksomhet av gebyrer og avgifter.

Basert på dette har vi følgende kommentarer:

Innledningsvis vil vi bemerke at NOU 2007:12 er et interessant dokument da det gir en
god oversikt over et tema som i liten grad har vært belyst på en samlet måte tidligere.

I fht. til selve innholdet i NOU-en er det positivt at det ikke tas til orde for en felles
statlig reskontro, men at melding av krav fortsatt skal tilligge den enkelte etat som
kravshaver. Det er også positivt at pålagt statlig innkreving kun foreslås for
offentligrettslige krav.

Privatrettslige krav kan ifølge utvalgets innstilling følge etablert innkrevingspraksis i
den enkelte etat hvis det er ønskelig, så fremt det ikke etableres et monopol for all
statlig innkreving gjennom et eventuelt statlig innkrevingsdirektorat som utvalget
foreslår. Vi vil i utgangspunktet uttrykke sterk skepsis til en eventuell monopolisering,
bl.a. fordi enkelte typer krav (eks. årsavgift merkeregisteret) erfaringsmessig krever
mye faglig oppfølgning også i innkrevingsfasen. Mye taler derfor for at slike krav best
kan ivaretas fra den enkelte etat, ikke minst av hensyn til skyldner.

Vi støtter for øvrig at det er et behov for samordning innen statlig innkreving og vil i
den forbindelse fremheve forslaget om opprettelse av et felles gjeldsregister som et
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positivt og praktisk tiltak som vil kunne gi nyttig informasjon i forbindelse med
behandling av innkrevingssaker.

I pkt 6.2.4.4  behandling av kontantstrømmen,  omhandles alternative måter for
håndtering av kontantstrømmen. Det er viktig at det i den videre oppfølgingen av dette
punktet også tas hensyn til at det er flere virksomheter som benytter
periodiseringsprinsippet internt i sin økonomistyring, herunder Kystverket og

Fiskeridirektoratet. En løsning på regnskapssiden og i forhold til kontantprinsippet
etter den modell som i dag nyttes for Statens Innkrevingssentral, vil ikke ivareta de
behovene Kystverket og Fiskeridirektoratet har for fullstendighet også i virksomhetens
internregnskap.
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