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Fomyings- og administrasjonsdepartementet

NOU 2007:  12 -- OFFENTLIG  INNKREVING

Flatanger kommune er meget kritisk til de forslag som fremmes i utredningen.
Vi viser til  at det er gitt høringsuttalelser tidligere i lignende høringssaker som burde
tilsi hva kommunene mener.

NG.854 DØ2

Denne utredningen endrer ikke på vårt syn i saken.
Vi vil med dette understreke sammenhengen mellom vårt ansvar for tjenesteproduksjonen og
det økonomiske ansvaret som knytter seg til dette.
Kommunene har sin andel av skatteinntektene og produserer sine tjenester også på denne
økonomiske bakgrunn.

I tillegg viser all erfaring at innkrevingsfunksjonen på lokalt  nivå er effektiv  og tilpasset
brukernes evner og muligheter for betaling.  Dette er en  innkrevingsfunksjon som vi er
tilfredse med.

Vår kommune har for  øvrig funnet det hensiktsmessig å samarbeide med noen
nabokommuner om skatteinnkrevingen . Vi har  opprettet et formalisert samarbeid om dette.
Dette fungerer godt.

Vi mener videre at det er viktig  å  fastholde den nære sammenhengen mellom
tjenesteproduksjon og betalingen for denne i et velfungerende lokaldemokratisk system.
Bryter man deler av eller hele forbindelsen mellom innarbeidede sarnmenhengerr her, kan man
risikere at begrunnelsen for og oppslutningen om lokaldemokratiet forvitres gradvis.

Mindre kommuner som f eks Flatanger kommune ,  har delvis marginale ressurser faglig sett,
og vil være utsatt for kompetatlsefiukt om  oppsplittingen av den kommunale virksomheten
skal skje på en måte som blir foreslått i  NOU 2007:12 av Innkrevingsutvalget.

Denne uttalelse er behandlet og vedtatt i Flatanger formannskap den.. '3. 0 : !E?'?
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Flatanger kommune
Økonomi og administrasjon

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo
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Melding om vedtak

Vår ref :  Deres ref

2008/5619-3
Saksbehandler Dato

Gunnar Einvik 74221106 09.06.2008

Høringsuttalelse  NOU 2007:12  -  Offentlig Innkreving

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak i ovennevnte sak, behandlet i Flatanger
Formannskap 03.06.2008.

Vår ref.  2008/5619-3  bes oppgitt ved henvendelse

Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr
Postboks 24 Miljøbygget 74 22 11 00 Bank: 5081.05.48719
7770 Flatanger Telefaks Skatt: 78550517492
E-post :
postmottak @flatanger .kommune.no

74 22 11 80 Org.nr
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Flatanger kommune
Økonomi og administrasjon

Høringsuttalelse  NOU 2007:12 -  Offentlig Innkreving

Utvalg

Saksmappe: 2008/5619-2

Saksbehandler:

Gunnar Einvik

Saksframlegg

Utvalgssak Motedato

Rådmannens innstilling

Flatanger formannskap vedtar forslag til uttalelse til NOU 2007:12 Offentlig Innkreving.

Behandling i Flatanger Formannskap  -  03.06.2008

Ingen andre forslag, innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak i Flatanger Formannskap  -  03.06.2008

Flatanger formannskap vedtar forslag til uttalelse til NOU 2007:12 Offentlig Innkreving.

NOU 2007: 12 - OFFENTLIG INNKREVING
Flatanger kommune er meget kritisk til de forslag som fremmes i utredningen.
Vi viser til  at det er gitt høringsuttalelser tidligere i lignende høringssaker som burde tilsi hva
kommunene mener.

Denne utredningen endrer ikke på vårt syn i saken.
Vi vil med dette understreke sammenhengen mellom vårt ansvar for tjenesteproduksjonen og det
økonomiske ansvaret som knytter seg til dette.
Kommunene har sin andel av skatteinntektene og produserer sine tjenester også på denne
økonomiske bakgrunn.

I tillegg viser all erfaring at innkrevingsfunksjonen på lokalt nivå er effektiv og tilpasset
brukernes evner og muligheter for betaling. Dette er en innkrevingsfunksjon som vi er
tilfredse med.

Vår kommune har for øvrig funnet det hensiktsmessig å samarbeide med noen nabokommuner
om skatteinnkrevingen. Vi har opprettet et formalisert samarbeid om dette. Dette fungerer godt.
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Vi mener videre at det er viktig å fastholde den nære sammenhengen mellom tjenesteproduksjon
og betalingen for denne i et velfungerende lokaldemokratisk system. Bryter man deler av eller
hele forbindelsen mellom innarbeidede sammenhenger her, kan man risikere at begrunnelsen for
og oppslutningen om lokaldemokratiet forvitres gradvis.

Mindre kommuner som f.eks Flatanger kommune, har delvis marginale ressurser faglig sett, og
vil være utsatt for kompetanseflukt om oppsplittingen av den kommunale virksomheten skal skje
på en måte som blir foreslått i  NOU 2007:12  av Innkrevingsutvalget.

Denne uttalelse er behandlet og vedtatt i Flatanger formannskap den 03.06.2008

Med hilsen
Flatanger kommune
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Dokumenter i saken

T e Dato Tittel Adressat

I 18.04.2008 NOU 2007:12 - Offentlig innkreving
- la staten høre hva kommunene
mener

KS

S 27.05.2008 Høringsuttalelse NOU 2007:12 -
Offentlig Innkreving

U 09.06.2008 Høringsuttalelse NOU 2007:12 -
Offentlig Innkreving

KS - Kommunesektorens
interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon m.fl.

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte forslag til uttalelse fra saksbehandler.
Videre vedlegges KS brev av 18.04.2008 om saken med momentliste.

Vurdering

Temaet er velkjent i administrative og faglige kretser. Det synes som om Staten
har til hensikt å statliggjøre all innkreving etter hvert.
Kommunene har ved enhver anledning imøtegått forslag til statliggjøring men møtes
av stadig nye utredningsforslag.

Det siteres fra Kommunal Økonomi nr 5 - 2008 - Leder:
"De kommunale skatteoppkreverne er verdensmestere i innfordring. De klarer å få inn
99,5% av samlet utliknet skatt. Grunnen til at man ikke lykkes med å få inn alt skyldes
At man har et lovverk som beskytter de vanskeligstilte, og et stort antall skjønnsligninger.
Utvalget sier selv at" det er sannsynligvis verken praktisk mulig eller samfunnsøkonomisk
lønnsomt å kreve inn og innfordre 100% av utskrevne beløp", se side 62. Jeg tror alle er
enige i at en løsningsgrad på 100% verken er mulig eller ønskelig.
Til tross for dette foreslår flertallet i utvalget at alle kravene som ikke er betalt etter første
purring, skal overføres til en ny statlig innfordringsetat. Nytt er det at man ikke denne gangen
foreslår full statliggjøring, men det er utvilsomt at utredningen foreslår tiltak som kan bli et
viktig skritt mot full statliggjøring av den kommunale innkrevingen. Derfor er det nok en
gang viktig at kommunene markerer sitt syn." sitat slutt.

Kommunal Økonomi er et fagblad for kemnere og kommunekasserere (NKK)

Videre fremholdes det i Lederen flg.:
" Flertallet har ikke vurdert distriktspolitiske hensyn eller konsekvenser for kommunene og
videre har flertallet sett bort fra Stortingets standpunkt om at skatteoppkreveren skal være
kommunal.
Mandatet til utvalget var å se på offentlig innkreving, og ikke skatteinnkrevingen. Likevel har
utvalget valgt å ta med seg skatteinnkrevingen. "
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NKK har fatt  laget en motrapport . Herfra  siteres:

"Konsekvensen av forslaget er at alle krav som ikke er betalt etter første purring skal overføres til
et felles register i den nye innfordringsetaten. Alle forfalte kravene blir dermed samlet i et
elektronisk register. Utvalget har ikke behandlet spørsmålet om lovgrunnlaget for et slikt register
og evt konsesjonsplikt."

For nærmere informasjon kan man om denne saken lese  på NKK' s hjemmeside
www.nkkf.no

Miljømessig vurdering

For vår del er det lett å hevde at med dete forslaget om en ny statlig innkrevingsenhet
vil avstanden til skyldnerne øke og redusere mulighetene for god kommunikasjon i
innfordringsarbeidet. Dette kan derfor fort gi lavere løsningsgrad og derfor også færre
innfordrede kroner. Bl.a. vil man også få svekkelse av av brukerorienteringen med færre
frivillige og ønskelige avtaler om innfrielse.
Innfordringsmiljøet vil svekkes og uttynnes. I små kommuner vil denne kompetansen
dermed utarmes og sikkert snart falle bort. Arbeidsplasser forsvinner.

27.05.08

Hans Petter Haukø Gunnar Einvik
Konstituert rådmann Regnskaps- og kontorsjef


