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Følgende vedtak ble fattet:

Os kommune slutter seg ikke til forslaget om å etablere en statlig innfordringsetat med en
statliggjøring av dagens kommunale skatteoppkreverfunksjon. Det vises til ovenstående
saksutredning.

Med hilsen
OS KOMMUNE

Eva Unni Stenseth
sekretær

Utskrift til:
Det kgl. fornyings- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO
Røros kommune
Holtålen kommune

Adresse E-postadresse:  Telefon Telefax Bankgiro
Rytrøa 14 postmottak@os.kommune.no 62 47 03 00 62 47 03 40 1885 06 50809
2550 OS i Ø

Foretaksregisteret
NO 943 464 723 MVA
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Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak
av denne henvendelsen.  Eventuell klage sendes skriftlig til Os kommune,  Rytrøa 14, 2550 Os i
Østerdalen, inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning
for endret saksutfall.
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SÆRUTSKRIFT
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Saksnr. Utvalg Møtedato
60/08 Formannskapet 03.06.2008

Andre dokumenter i saken:
20.02.2008 HØRINGSBREV NOU 2007:12 OFFENTLIG INNKREVING

Saksopplysninger:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har i brev 20.02.08 oversendt
NOU 2007:12 "Offentlig innkreving" til kommunene med høringsfrist 2. juni
2008.05.28

En viktig bakgrunn for NOU 2007:12 er ønsket om å opprette en statlig
innfordringsetat for det offentlige med krav mot privatpersoner og næringsdrivende.

Dette er i realiteten en ny høring på et saksforhold som allerede har vært hørt flere
ganger,  senest  NOU 2004:12 da høringen het "Bedre skatteoppkreving".  Her gjaldt
høringen forslaget om statliggjøring av skatteoppkreveren. 12004 var det 303
kommuner som avga høringsuttalelse og av disse var det 298 (98,4 %) som var mot
statliggjøring og kun 5 kommuner som var for.

Saksvurdering:
Det er sterkt beklagelig at nå igjen fremmer forslag om statliggjøring av en ordning
med lokal skatteinnkreving. Ordningen med kommunalt skatteinnkreving viser meget
gode resultater og bidrar også til å opprettholde kompetanse og faglige nettverk i
kommunene på innkreversiden. Etter rådmannens oppfatning må skatteinfordringen
fortsatt være en kommunal eller felleskommunal oppgave. Erfaringer som de aller
fleste kommuner har med dette som kommunal oppgave er gjennomgående svært
positive. Forhold som kan trekkes frem er innbyggernes rettssikkerhet.,
skatteinnkrevingens brukervennlighet, ivaretakelse av lokaldemokratiet gjennom
folkevalgt innsyn og kontroll, - og ikke minst innfordringseffektiviteten for skattekrav.

Utvalget som har utarbeidet NOU'en har ikke utredet konsekvensene av en eventuell
statliggjøring og hvordan dette skal skje. Vil det for eksempel være snakk om
virksomhetsoverdragelse. Mangel på analyse og konsekvensvurderinger er en stor
svakhet ved utredningen. Anbefalinger i utredningen bygger på utredninger som er
gjort i Danmark. Her har imidlertid ikke de endringer som er gjennomført hatt de
positive effekter som var forventet eller gitt de gevinster som var estimert.

Rådmannens merknader:
Ingen ut over ovenstående.
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Administrasjonens forslag til vedtak:
Os kommune slutter seg ikke til forslaget om å etablere en statlig innfordringsetat
med en statliggjøring av dagens kommunale skatteoppkreverfunksjon. Det vises til
ovenstående saksutredning.

Behandling i Formannskapet 03.06.2008:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 7-0

Vedtak  i Formannskapet 03.06.2008:
Os kommune slutter seg ikke til forslaget om å etablere en statlig innfordringsetat
med en statliggjøring av dagens kommunale skatteoppkreverfunksjon. Det vises til
ovenstående saksutredning.

Utskrift til:
Det kgl. fornyings- og administrasjonsdepartementet, Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO
Røros kommune
Holtålen kommune


