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Endelig vedtak i saken fattes av kommunestyret.

SAKSORIENTERING

Fornyings- og administrasjonsdepartementet oppnevnte 21.09.05 et utvalg til utredning av
offentlig innkreving. Utvalget avgav sin innstilling 06.11.07. Departementet sendte
utredningen på alminnelig høring 20.02.08 med høringsfrist innen 02.06.08.

Utredningen med vedlegg er på ca 240 to-spalters tettskrevne sider. Vi har ikke i det hele tatt
kapasitet til å sette oss inn i en slik utredning på egen hånd. Heldigvis har vi mottatt en
høringsuttalelse fra NKK (Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring)
med oppfordring om å bruke den som grunnlag for egen høringsuttalelse. Denne
høringsuttalelsen er på i alt 40 sider og vi vedlegger derfor kun sammendraget på to sider.

Utvalgets flertall foreslår at det skal opprettes en statlig innfordringsetat for det offentliges
krav mot privatpersoner og næringsdrivende. Dette medfører i så fall at skatteinnkrevingen
overføres fra kommunene til staten, mens øvrige kommunale og fylkeskommunale krav ikke
omfattes av forslaget.

VURDERING

Dagens skatteinnkreving har bred politisk støtte i Stortinget som senest i 2007 avviste
Finansdepartementets og Riksrevisjonens forslag om omorganisering av skatteinnkrevingen.
Da NOU 2004:12 om bedre skatteinnkreving (hvor flertallet gikk inn for statliggjøring) var
ute på høring, gikk så godt som alle høringsuttalelser imot forslaget, som da heller ikke ble
behandlet.

Det er også i den foreliggende NOU lite som tyder på det er samordningsgevinster å hente
ved opprettelse av en statlig innfordringsetat. Dagens system med utstrakt samordning
allerede, fungerer nemlig svært bra og kan vanskelig forbedres i særlig grad under noen
omstendigheter. En statliggjøring av skatteinnkrevingen vil derimot svekke kommunene og
det kommunale selvstyret, samtidig som økt sentralisering etter all sannsynlighet vil bety
ytterligere redusert service og tilstedeværelse overfor skattyterne.
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Forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til følgende oppsummering:

En statliggjøring av skatteinnkrevingen vil bety
• sterkere sentralisering
• provenytap for både stat og kommuner
• innkrevingsmiljøer i kommunene svekkes
• kommunale oppgaver overføres til staten
• kommunalt selvstyre reduseres
• betydelige overgangskostnader

Kommunestyret kan på denne bakgrunn ikke anbefale at flertallets konklusjoner i NOU
2007:12 følges opp av Stortinget.

Lyngdal formannskaps behandling 06.05.2008:

Rådmannens forsalg ble enstemmig vedtatt.

Lyngdal formannskaps innstilling 06.05.2008:

Kommunestyret slutter seg til følgende oppsummering:

En statliggjøring av skatteinnkrevingen vil bety
• sterkere sentralisering
• provenytap for både stat og kommuner
• innkrevingsmiljøer i kommunene svekkes
• kommunale oppgaver overføres til staten
• kommunalt selvstyre reduseres
• betydelige overgangskostnader

Kommunestyret kan på denne bakgrunn ikke anbefale at flertallets konklusjoner i NOU
2007:12 følges opp av Stortinget.

Lyngdal kommunestyres behandling 22.05.2008:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Lyngdal kommunestyres  vedtak 22 .05.2008:

Kommunestyret slutter seg til følgende oppsummering:

En statliggjøring av skatteinnkrevingen vil bety
• sterkere sentralisering
• provenytap for både stat og kommuner
• innkrevingsmiljøer i kommunene svekkes
• kommunale oppgaver overføres til staten
• kommunalt selvstyre reduseres
• betydelige overgangskostnader

Kommunestyret kan på denne bakgrunn ikke anbefale at flertallets konklusjoner i NOU
2007:12 følges opp av Stortinget.
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Vedlegg
1 Sammendrag av merknader til NOU 2007:12

Evy-Anni Evensen
Rådmann
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