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HØRINGSUTTALELSE NOU 2007:12 INNKREVING 
 

Rådmann på Høylandet har i dag fattet vedtak vedrørende høringsuttalelse om NOU 2007:12 

 

Vedtaket er i tråd med det Høylandet formannskap tidligere har ment i tilsvarende saker: 

 

VEDTAK:  

 

1. Høylandet kommune går sterkt imot forslaget om en delvis statliggjøring av skatteinnkrevinga.  

2. Høylandet kommune er redd for at dette er et forsøk på snikinnføring av full statliggjøringa av 

skatteinnfordringa, selv om Stortinget ganske nylig har vedtatt at skatteinnfordringa fortsatt skal 

være en kommunal oppgave.  

3. Høylandet kommune mener at den lokale skatteoppkrever er bedre i stand til å foreta en fornuftig 

debitortilpasset innfordring en regional statsetat. Innkrevingen bør skje i nærhet til brukerne. 

4. Høylandet  kommune er i alle tilfelle ikke interessert i å legge innkreving av eiendomsskatt og 

kommunale avgifter til den nye etaten.  

5. Høylandet  kommune ser det som viktig å beholde fagkompetanse på innfordring i kommunen.  

6. Høylandet  kommune ser for seg stor praktiske og tekniske problemer i forbindelse med overføring 

av krav til den foreslåtte innkrevingsetaten og likeledes tilbakeføring av innfordrede beløp. 

7. Høylandet kommune er meget betenkt over at det ved en sentralisering av innkrevingsarbeidet vil 

bli flyttet ressurser fra kommunene til en sentral etat. Det framgår ikke i NOU en hvorledes 

finansieringa av den nye innfordringsetaten skal skje, men det er nærliggende å tro at det vil bli 

foretatt trekk i rammetilskuddet til kommunene. Hvorvidt dette trekket vil samsvare med det 

kommunen sparer når en del av innfordringsarbeidet forsvinner, er meget uvisst.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Reidar Viken 

rådmann 

 

 


