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Jeg viser til vårt brev 27. mai 2007 med oversendelse av rådmannens innstilling til
formannskapet i sak 041/08.

Horten formannskap behandlet saken i sitt møte  9. juni 2007  og sluttet seg enstemmig til
rådmannens forslag til vedtak i saken.  Horten formannskap har således avgitt følgende
høringsuttalelse i saken:

Horten kommune mener skatteinnfordringen fortsatt
må være en kommunal oppgave.

Med hilsen

Karl Petter Wenaas
Kemner

Postadresse: Postboks 10, 3191 HORTEN Telefon: 33 08 50 00  Bank: 1594.30.31220
Besøksadresse: Apotekergata 12 Telefaks: 33 08 50 01 Org.nr.: 964 951 284
E-post: postmottak@horten.kommune.no Internett: www.horten.kommune.no
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Jeg viser til høringsbrev til NOV 2007:12 - Offentlig Innkreving, med høringsfrist 2. juni 2008.

Horten formannskap vil behandle høringsuttalelsen i sitt møte 9. juni 2008. Vedlagt følger
innstilling i saken.

Rådmannen har overfor formannskapet anbefalt følgende forslag til vedtak:

Horten kommune mener skatteinnfordringen fortsatt
må være en kommunal oppgave.

Dersom formannskapet i sitt møte den 9. juni fatter et annet vedtak, vil dette bli ettersendt.
Horten formannskap anmoder derfor om utsatt høringsfrist til 10. juni 2008.

Med hilsen

Karl Petter enaas
Kemner

Vedlegg: Formannskapets sak nr. 041/08

Postadresse: Postboks 10, 3191 HORTEN Telefon: 33 08 50 00  Bank: 1594.30.31220
Besøksadresse: Apotekergata  12 Telefaks: 33 08 50 01  Org.nr.: 964 951 284
E-post: postmottak@horten.kommune.no Internett: www.horten.kommune.no



Horten kommune

Vår ref. 08/16822
08/5009  -  3 / FE-106

Saksbehandler:
Karl Petter Wenaas

Offentlig innkreving NOU 2007:12, Høringsuttalelse

Utval
Formannska et

Møtedato Saksnummer
09.06.2008 041/08

Mangfoldiggjort vedlegg: Brev 18. april 2008 fra Kommunenes Sentralforbund.
Vedtak av 14. mai fra Kommunenes Sentralforbund

Vedlegg:
Dok.dato Dok.lD Tittel
02.05.2008 21188 Offentlig innkreving - la staten høre hva kommunene mener - NOU

200:12
19.05.2008 23956 2304_001.pdf

Administrasjonens forslag:
Horten kommune mener skatteinnfordringen fortsatt må være en kommunal oppgave.



SAKSOPPLYSNINGER

Bakgrunn
Ved kongelig resolusjon 21. september 2005 oppnevnte Regjeringen et utvalg på 7
medlemmer for å utrede de samlede offentlige innkrevingsfunksjoner. Utvalgets utredning og
anbefalinger ble avgitt 6. november 2007 i NOU 2007:12 Offentlig innkreving. Utredningen er
sendt på høring hvor høringsfristen er 2. juni 2008.

De samlede krav som tilkommer stat og kommune utgjorde for landet i 2007
ca. kr 900 milliarder. Beløpene innkreves av følgende etater:

Skatteoppkeverne: Skatt: Kr 147 mrd
Arbeidgiveravgift Kr 167 mrd

Skatteetaten Petroleumsvirksomh. Kr 216 mrd
Merverdiavgift Kr 161 mrd

Toll og avgiftsetaten Kr 157 mrd

Andre etater Kr 47 mrd

Samlet innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift i Horten i 2007 var ca. kr 2 mrd.

Faktiske forhold

Utvalget anbefaler at alle statlige innfordringsoppgaver samles i en ny etat. Men utvalget er
delt i synet på om skatteoppkrevernes innfordring skal overføres den nye etaten.

Flertallet på 6 repr. mener at det bør opprettes en ny sentralisert
tvangsinnkrevingsetat der Staten overtar innkreving av alle typer offentlige krav. Det
medfører at skatteinnkrevingen som i dag drives i kommunene overføres den nye
statlige etaten sammen med oppgaver som utføres av de 23 statlige
innkrevingsaktørene.

Mindretallet på 1 repr. som kommer fra Kommunenes Sentralforbund, ønsker ikke å
støtte forslaget om å innlemme skatteoppkrevernes virksomhet i en statlig
innfordringsetat.

Som vedlegg til denne sak følger brev av 18. april hvor KS har redegjort nærmere for
sitt syn. Videre følger vedlagt vedtaket fra hovedstyret i KS hvor saken ble behandlet
14. mai 2008.

Lover og forskrifter

Skattebetalingsloven, Ligningloven, Merverdiavgiftsloven, Folketrygdloven mv.

Vurderinger
Finansdepartementet og Skattedirektoratet har flere  ganger tidligere foreslått statliggjøring av
skatteinnkrevingen. Sist gang var dette behandlet i NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving.
Horten kommunestyre avga den gang høringsuttalelse i sak behandlet 20. september 2004.
Kommunestyret mente da at skatteinnfordringen fortsatt måtte være en kommunal eller
felleskommunal oppgave. Tilnærmet alle høringsuttalelsene gikk den  gang  imot forslaget om
statliggjøring, og Regjeringen valgte å ikke  legge forslaget om statliggjøring frem for
Stortinget.



Høringsfristen går ut 2. juni 2008. Administrasjonen har funnet det riktig å sende inn denne
høringsuttalelse til departementet med forbehold om formannskapets godkjennelse.

Økonomiske konsekvenser
Utvalget mener at samlet sett vil en organisering av en ny etat medføre innsparing på 325
årsverk samt ca kr 200 mill etter 5 år.

Miljøkonsekvenser

Konklusjon/ anbefaling

Rådmannen viser til KS sin uttalelse og anbefaler at skatteinnfordringen fortsatt er en
kommunal oppgave.


