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Et offentlig oppnevnt utvalg har fått i mandat å utrede landets samlede offentlige

innkrevingssystem og fremme forslag til endringer. I dag er det 23 statlige aktører som driver

innkreving i tillegg til den kommunale skatteinnkrevingen.

Flertallet i utvalg foreslår at det etableres en ny statlig innfordringsetat som gis ansvar for

alle statlige i innkrevingsoppgaver, herunder kommunal skatteinnkreving, mot

privatpersoner og næringsdrivende. Kommunesektoren kan også bruke etaten. Den nye

etaten vil få 5 - 7 regionkontor og i tillegg et visst antall desentrale kontorer. Etaten blir

underlagt et nytt direktorat. For skatteoppkreverne betyr dette at de skal sende ut vanlige

purringer mens alt fra betalingsordninger til innfordring av kravet skal overføres til den nye

inn krevingsetaten.

Mindretallet i utvalget støtter ikke forslaget om etablering av en sentral

tvangsinnkrevingsetat som skal overta skatteinnkrevingen. Begrunnelsen er at dagens

ordning med kommunale skatteoppkrevere har høg løsningsgrad, god brukerservice og god

rettsikkerhet. Videre vil kommunene miste kompetanse på innfordring noe som har

betydning for innfordring av kommunale krav.

Vurderinger

Kommunene Stjørdal/Malvik/Selbu/Tydal i Værnesregionen (VR), som i dag omfatter nesten

40.000 innbyggere, har nylig etablert felles skatteoppkrevertjeneste i Malvik. Skattekontoret

inngår i et større samarbeid i VR hvor det også er etablert fellestjenester innen lønn,

regnskap og kommunal innfordring. En slik løsning bidrar til å opprettholde sterke og

robuste fagmiljø i kommunene til beste for brukerne og offentlige organer. Flytting av

oppgaver med skatteinnkreving til en sentral statlig innfordringsetat vil føre til at grunnlaget

for gode frivillige regionale løsninger forsvinner, tap av kommunal kompetanse og lite

effektive  løsninger.

Begrunnelse som mindretallet i utvalget framhever er absolutt relevante for VR. VR mener å

ha funnet den mest effektive løsningen på skatteinnkreving gjennom en frivillig regional



løsning der interessene til alle parter blir ivaretatt på en best mulig måte. Erfaringer fra

Danmark med statlig etat for tvangsinnskreving siden  2005  tilsier at restansene går kraftig

opp. En sentralisering av innkrevingsetaten vil være tilpasset de ressurssterke som befinner

seg i gruppen som betaler punktlig mens avstanden til de som har store restanser øker med

det resultat at det offentlige må bruke mer ressurser på tvangsinnfordring.

Samlet sett kan Værnesregionen ikke se noen gevinst ved etablering av ny statlig

innfordringsetat. De negative effekter av en slik organisering synes å være betydelige for

kommunene, fagmiljøet i kommunene og skattebetalerne.

Uttalelse

Værnesregionen støtter forslag til utvalgets mindretall om at dagens ordning med kommunal

skatteinnkreving ikke overføres til sentral statlig tvangsinnfordringsetat.

En kommunal skatteinnkreving gir:

Gode innkrevingsresultater med lite bruk av tvang

God service med nærhet til brukerne

God rettsikkerhet gjennom robust fagmiljø

Framtidig god kommunal kompetanse på innfordring

Værnesregionen vil påpeke at løsningen som flertallet i utvalget legger fram ikke

sannsynliggjør at det er gevinster å hente på en sentralisering av kommunal

innkrevingsansvar.

Statlig overtakelse av deler av kommunal skatteinnkreving vil lett føre til full statlig

overtakelse av skatteinnkrevingen noe som strider mot viktige prinsipper om

lokaldemokratiet og god forvaltningspolitikk.
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