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HØRINGSUTTALELSE FRA LIER KOMMUNE OM INNKREVINGSUTVALGETS
UTREDNING OM OFFENTLIG INNKREVING NOU 2007: 12

1. Lier kommune støtter ikke forslaget om etablering av en sentral tvangsinnkrevingsetat som
skal overta skatteinnkrevingen.

2. Lier kommune er enig i de vurderinger utvalgets mindretall fremfører i sin særmerknad.

Kommentarer:

De kommunale skatteoppkreverne klarer å innkreve mellom 99 og 100 % av all utlignet skatt.
Små kommuner har like gode innkrevingsresultater som store kommuner.  Dette skyldes at
skatteinnkreving grunnleggende dreier seg om kommunikasjon mellom skattyter og
skatteoppkrever.

Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen medfører god rettssikkerhet for skattyterne, blant
annet ved at det er etablert et klart organisatorisk ansvarsmessig skille mellom på den ene
siden fastsettelse av skatten og på den annen side innkreving av skatten.

Det er dokumentert i en brukerundersøkelse gjennomført av Norsk Gallup i 2002 at de
kommunale skatteoppkreverkontorene utøver god brukerservice og scorer vesentlig bedre enn
de statlige kontorene når det gjelder tilgjengelighet,  kundebehandling, saksbehandlingstid,
informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen.

Fortsatt kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen bidrar til å opprettholde det kommunale
økonomiske selvstyret.  Det er avgjørende for et levedyktig lokalt demokrati å kunne påvirke
eget inntektsgrunnlag og det skal være en positiv sammenheng mellom den økonomiske
utviklingen i lokalt næringsliv og nivået på kommunale budsjetter.
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Dersom ansvaret for innkrevingen overføres til staten og innkrevingskompetansen i
kommunene faller bort, reduseres kommunenes muligheter for å kunne påvirke sitt
inntektsfundament og fremtidige inntektsformer vil bli vanskeliggjort.

Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen gir grunnlag for folkevalgt innsyn og kontroll, blant
annet gjennom de allerede etablerte skatteutvalgene.

Kommunalt ansvar for skatteinnkrevingen medfører effektiv drift og ressursbruk ved at
skatteinnkrevingen gjennomføres i det samme miljøet som ivaretar kommunens innkreving av
kommunale avgifter og andre kommunale fordringer. Dermed blir det også mulig å
opprettholde levedyktige innkrevingsmiljøer i kommunene.

Den foreslåtte statlige organisasjonsmodellen innebærer at dagens velfungerende
skattebetalingsordning erstattes av statlig tvangsinnfordring. Man legger opp til en egen
tvangsinnfordringsinstans. Skattyterne vil oppleve stigmatisering ved at frivillig betaling og
tvangsinnfordring skilles fra hverandre og plasseres i forskjellige organisasjoner.

Når det gjelder innfordring av de rent statlige kravene, kan det synes hensiktsmessig at disse
samordnes. For som flertallet i utvalget påpeker, samme innbygger kan risikere å måtte
forholde seg til 23 forskjellige statlige innfordringsaktører.
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