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OFFENTLIG INNKREVING (NOU 2007:12 ) -HØRINGSFRIST 2. JUNI 2008

KOMMENTARER FRA ADMINISTRASJON I LENVIK KOMMUNE

Lenvik kommune har mottatt Fornyings- og administrasjonsdepartementets forslag til
samordning av den offentlige innkrevingen. Høringsfristen er satt til 2. juni 2008.

Lenvik kommune gir i det følgende synspunkter på forslaget, og vil understreke at vi er
meget bekymret dersom resultatet blir at dagens innfordringsoppgaver sentraliseres og at
innfordringsoppgavene dermed tas bort fra kommunene.

Lenvik kommune er i det vesentlige og i resultatet enig i de synspunkter som kommer frem i
særmerknad gjort av Solveig Løhaugen som utgjorde mindretallet i utvalget.

Forslaget om en statlig innfordringsetat

Utvalget legger opp til at innfordring av alle offentlige krav, bortsett fra de kommunale
kravene, skal overføres til en statlig innfordringsetat. Dette innebærer at misligholdte krav
skal overføres til innfordringsorganet dersom kravet er ubetalt etter første purring. Innkreving
av krav overfor den samme skyldner, vil derfor etter utvalgets forslag ligge i ulike
organisasjoner avhengig av hvilken innfordringsfase man befinner seg i.

Lenvik kommune anser ovennevnte løsning som klart uheldig av følgende årsaker:

• Det vil bli problematisk for skyldner å ha kjennskap til hvilket organ
vedkommende skal forholde seg til i forskjellige situasjoner

• Erfaring i innfordringsarbeidet viser at jo tidligere man oppnår kontakt med
skyldner desto større er sjansen for økt løsningsgrad. Telefonisk henvendelse
til skyldner kort tid etter forfall foretas derfor regelmessig av Lenvik
kemnerkontor. Etter utvalgets forslag vil kun "nye" krav kunne bli tatt med i
en slik henvendelse fra skatteoppkreveren og man risikerer da at eldre krav
forblir uløst. Videre vil en organisering som den foreslåtte innebære at
kommunale arbeidsplasser reduseres, noe som igjen innebærer at den
kommunale skatteoppkrever må redusere omfanget av direkte kontakt med
skyldner.
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• Nærhet og mulighet til oppmøte hos innkrever er avgjørende for å skreddersy
en effektiv innfordring i forhold til skyldneren. I motsatt fall ville det føre til
en sjablongmessig behandling.

• Informasjons- og servicefunksjoner vil bli flyttet vekk fra brukerne.

• De kommunale skatteoppkreverne får inn over 99,5 % av samlet utliknet skatt,
når man ser samtlige skattearter under ett. Det er således meget tvilsomt om en
samordning av innfordringen vil bedre resultatene.

• Den danske Riksrevisjonens rapport av 30. november 2006 vedrørende
"Restanseinndrivelsesmyndigheten", konkluderer med at de samlede restanser
har økt fra 14,8 mrd kr til 22,7 mrd kr, at man har mistet skatteinntekter på 400
mill kr og at danskenes skattegjeld har økt med 1,7 mrd kr. Alt dette etter at
staten overtok innfordringen. Det er ingen grunn til å anta at konsekvensene
skulle bli annerledes i Norge.

• Utvalgets forslag vil føre til privatisering av mye kommunal
innfordringsvirksomhet, og dermed påføre skyldnerne økte gebyrer.

• Utvalgets forslag vil føre til at fagmiljøet/kompetansen knyttet til kommunal
innfordring vil svekkes.

• Det er en nær sammenheng mellom tvangsinnfordring og arbeidsgiverkontroll,
da utplukk av kontrollobjekter ofte bygger på erfaringer gjort i
innfordringsarbeidet. Utvalget foreslår at arbeidsgiverkontrollen fremdeles
skal foretas av den kommunale skatteoppkreveren mens tvangsinnfordringen
skal foretas av den statlige innfordringsetaten. Utplukket av kontrollobjekter
vil dermed bli mindre treffsikkert enn det tilfellet er i dag.

• Det kommunale ansvaret for skatteinnkrevingen har betydelige positive
distriktspolitiske konsekvenser. Dagens desentraliserte lokalisering bidrar til at
det opprettholdes innfordringsmiljøer og arbeidsplasser i utkantstrøk.

• Kommunalt selvstyre reduseres ved at kommunene i praksis vil få reduserte
muligheter til å påvirke sitt inntektsfundament.

Det vises også til NKKs utredning som motsvar på NOU 2007:12 Offentlig innkreving.
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