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Høring vedrørende offentlig innkreving (skatt) 
 
Vedtak: 
 
NOU 2007:12 
Offentlig innkreving 
 
Forslag til høringsuttalelse fra Sør-Helgeland Regionråd 
 
Mandatet til utvalget var å utrede landets samlede offentlige innkrevingssystem og fremme 
forslag til forbedringer.   
Det er i dag 23 statlige innkrevingsaktører i tillegg til den kommunale skatteinnkrevingen.  
Flertallet i utredningen går inn for en samordning av de statlige innfordringstiltakene herunder 
skatteinnkrevingen til en felles statlig innkrevingsetat. Dette vil for skatteoppkreverne bety at 
de skal sende ut vanlig purring mens alt fra betalingsordninger til innfordring av kravet skal 
overføres til den nye innkrevingsetaten. 
  
Mindretallet støtter ikke forslaget om etablering av en sentralisert tvangsinnkrevingsetat som 
skal overta skatteinnfordringen.  Begrunnelsen er at dagens ordning har høy løsningsgrad, god 
brukerservice og god rettsikkerhet. Videre vil kommunene miste kompetanse på innfordring 
noe som har betydning for innfordring av kommunale krav. 
 
Skatteoppkreverne på Sør-Helgeland støtter mindretallet som går i mot en sentralisering og 
flytting av arbeidsoppgaver og er enig i mindretallets begrunnelse. For skyldnere betyr det i 
praksis at de må forholde seg til to forskjellige instanser. Dialogen mellom skattyter og den 
enkelte skatteoppkrever for å finne den beste løsning på betalingsproblemene blir borte. Det 
er tidligere slått fast at lokal innfordring ved mindre kontor har likeså god om ikke bedre 
innkrevingsresultater enn store kontorer og i alle fall hvor dette blir sentralisert.  
 Vi har nylig fått en bekreftelse på dette fra Danmark som tidligere har innført en statlig 
tvangsinnkrevingsetat. Her gikk restansene kraftig opp.       
 
Skatteoppkreverne på Sør-Helgeland ber Sør-Helgeland regionråd avgi slik høring til NOU 
2007:12: 
”Sør-Helgeland regionråd med kommunene Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Brønnøy 
støtter mindretallets forslag om at dagens ordning med kommunal skatteinnfordring ikke 
overføres til en sentralisert statlig tvangsinnfordringsetat. 



Begrunnelsen for dette er at dagens skatteinnfordring fungerer godt, har høy løsningsgrad, 
god brukerservice og god rettssikkerhet. En flytting av arbeidsoppgavene vil også føre til tap 
av kommunale arbeidsplasser samt at innfordringskompetansen ute i kommunene vil 
forsvinne.  Dette vil igjen gå ut over innfordringen av kommunale krav. 
Enstemmig 
 
 
 
 
 
 
Utskrift sendes:  Kommunene på Sør-Helgeland 
     Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Boks 8004 Dep, 0030  Oslo 


