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Emne: HØRING -NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING

 
Følgende brev er sendt fra Mandal kommune 2.6.08: 
 
Fornyings-og administrasjonsdepartementet 
Postboks 8004 Dep. 
 
 
0030 Oslo 
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HØRING - FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTETS FORSLAG TIL 
SAMORDNING AV DEN OFFENTLIGE INNKREVINGEN - NOU 2007:12 
 
Mandal kommune har mottatt Fornyings- og administrasjonsdepartementets forslag til samordning av den offentlige 
innkrevingen. Innkrevingsutvalgets flertall foreslår at det skal oppretts en statlig innfordringsetat for det offentliges 
krav mot privatpersoner og næringsdrivende. 
 
Mandal kommune kan ikke se at  det i NOU 2007:12 framkommer opplysninger som gjør at bystyrets vedtak av 
09.09.04 - NOU 2004:12 BEDRE SKATTEOPPKREVING – endres. Samme begrunnelse som ble gitt i 2004 for å 
beholde skatteinnkrevingen i kommunene, legges nå til grunn for høringen i forhold til 2007:12. 
 
Mandal bystyre fattet 09.09.04 flg. enstemmige vedtak: 
 

Dagens innkrevingsordning i kommunal regi virker godt og er effektiv, med en meget høy 
innkrevingsgrad. Mandal bystyre kan ikke se noen tungtveiende grunner til å endre på denne 
organiseringen. 
 
En overføring til statlig ansvar vil tvert imot medføre sentralisering på enda et område, med fare for 
svekket brukervennlighet og rettssikkerhet for innbyggerene, redusert folkevalgt innsyn og kontroll 
og en ytterligere svekkelse av det kommunale selvstyret. 

 
I tillegg slutter Mandal kommune seg til NKK`s merknader til NOU 2007:12 Offentlig innkreving og legger her ved 
oppsummeringen. 
 
En statliggjøring av innkrevingen vil bety følgende: 
 

- Sterk sentralisering 
- Provenytap både for stat og kommuner 
- Innkrevingsmiljøer i kommunene svekkes 
- Brudd i verdikjeden fører til dårligere brukerorientering 
- Kommunale oppgaver overføres til staten 
- Kommunalt selvstyre reduseres 
- Betydelige overgangskostnader 

 
Mandal kommune vil på denne bakgrunn anbefale at flertallets konklusjoner ikke følges følges opp av Stortinget. 
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Med hilsen 
 
 
 

Åse Wetrhus 
leder tjenestetorv 

 
 
 
Kopi til: 
Alf Gottfred Møll Ordfører   
Erik Hillesund Rådmann   
Finn Lunde Skatteoppkrever   
  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Åse Wetrhus 
enhetsleder Tjenestetorvet 
Mandal kommune 
tlf. 38 27 30 64 / 38 27 30 00 
 


