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VEDLEGG 

1 Offentlig innkreving - NOU 2007:12 

 

OPPLYSNINGER 
Innkrevingsutvalgets utredning er ved brev av 20.02.08 fra Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet sendt på høring med frist 2.06.08. 

 

Bakgrunnen for utredningen er ønsket om å forenkle og samordne den offentlige 

innkrevingen. Utredningen foreslår en statliggjøring av en viktig del av skatteinnkrevingen. 

Dette har Finansdepartementet og Skattedirektoratet foreslått en rekke ganger tidligere. 

Stortinget har imidlertid både i 1994 og i 1996 avvist å statliggjøre skatteinnkrevingen i 

Norge. I NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving la flertallet også her fram et forslag om 

statliggjøring av skatteinnkrevingen. Tilnærmet alle høringsuttalelsene gikk imot forslaget, 

og forslaget ble ikke behandlet i Stortinget.  

 

Forslaget blir nå fremmet på nytt gjennom NOU 2007:12. Utredningen foreslår tiltak som 

kan bli et viktig skritt mot full statliggjøring av den kommunale innkrevingen. Kommunenes 

Sentralforbund oppfordrer i sitt brev av 18.04.08 kommunene til å avgi høringsuttalelse og 

vedlegger momentliste som støtter opp under å beholde den kommunale skatteinnkrevingen.  

 

VURDERING 
Nedre Eiker kommune har også tidligere behandlet og avgitt høringsuttalelse til forslag om 

statliggjøring av skatteinnkrevingen. Som de fleste andre kommuner har vi støttet opp under 

KS sine argumenter mot dette og avgitt høringsuttalelse som går imot en statliggjøring av 

skatteinnkrevingen. Rådmannen ser ikke at det har kommet frem nye momenter som skulle 

endre dette standpunktet. Rådmannen foreslår derfor at Nedre Eiker også denne gangen 
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støtter opp under KS sin uttalelse og momentliste og stiller seg negativ til en statliggjøring av 

skatteinnkrevingen.  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Nedre Eiker kommune støtter opp under KS sin uttalelse og momentliste og stiller seg 

negativ til en statliggjøring av skatteinnkrevingen.  

 

 

Behandling i Formannskapet   - 28.05.2008: 
 

Det ble ikke reist forslag til saken. 

 

Votering: 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Vedtak fra  Formannskapet  - 28.05.2008: 
 

Nedre Eiker kommune støtter opp under KS sin uttalelse og momentliste og stiller seg 

negativ til en statliggjøring av skatteinnkrevingen.  

 

 

 


