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Oppfølgingspunkter fra møte 4. september 2015 
 
NKK innledet med at samarbeidet med SKD etter deres mening ikke hadde utviklet seg så godt 
som ønskelig siden forrige møte.  SKD er fortsatt interessert i et godt samarbeid.  Begge parter 
var enige om å rette blikket fremover.   
 
Når det gjelder nye betalingsløsninger er e-faktura satt i drift i forbindelse med årets skatteoppgjør.  
Stavanger har på vegne av de store kommunene prøvd å få til nettbetaling av skatt, men har 
måttet sette dette på vent.  Bergen vil nå prøve å få dette til.  SKD har også et prosjekt for dette og 
SKDs prosjektleder vil ta kontakt med Stavanger og Bergen med sikte på et mulig samarbeid. 
 
Arkivsiden av KOSS for skatteoppkreverne er en del av KOSS prosjektet.  På grunn av en stram 
budsjettsituasjon har SKD nå satt dette på vent og kan ikke si når forventet oppstartdato vil bli.   
 
Antallskravet for SKOs arbeidsgiverkontroller vil bli opprettholdt inntil videre.  Antallskravet er falt 
bort for Skatteetatens egne kontroller.  I dag må SKO lage to rapporter om samme arbeidsgiver, 
en arbeidsgiverrapport og en personallisterapport.  SKD vil se på dette.  Arbeidsgruppen som i 
2014 kom med forslag om nye resultatkrav for arbeidsgiverkontrollen vil bli startet opp igjen til 
høsten med sikte på nye resultatkrav.  NKK vil bli kontaktet i denne forbindelsen.  HCH presiserte 
at det viktigste var effekten av hva vi gjør her og trakk frem det gode samarbeidet i a-
krimsenterne. 
 
 



 

 

Behovet for et felles samarbeidsforum for SOFIE, KOSS og A-ordningen er etter SKDs mening 
ikke til stede i like stor grad som tidligere. Systemene er nå velutviklet og fungerer godt.  NKK var 
fortsatt av den oppfatning at det er behov for et sentralt samarbeidsforum.  Vi ble enige om en 
pragmatisk tilnærming, vi planlegger med et konkret møte sent på høsten i år hvor NKK kan ta opp 
problemer og utfordringer med de tre systemene som ikke kan løses regionvis.  NKK vil melde inn 
saker og ØS vil oppnevne en egen kontaktperson fra SKDs side. 
 
Formen på samarbeidet mellom Skatteetaten og NKK 
 
I begynnelsen av året fikk NKK beskjed om at SKD vurderte hvordan dialogen med NKK skulle 
«rigges».  På forespørsel om hvordan dette arbeidet forløp sa SKD at samarbeidet primært skulle 
være på regionnivå.  Det var imidlertid i noen tilfelle behov for møter med SKD hvor kompetansen 
på området var i direktoratet eller sakene dreide seg om systemer eller prosesser av 
landsdekkende betydning.  NKK ga uttrykk for at det var behov for møter med SKD både på denne 
bakgrunnen og hvor det var nødvendig for å få sentrale avklaringer slik at praksis ble lik i alle 
regionene.  Det ble avtalt at det i utgangspunktet skal være et slikt møte mellom SKD og NKK i 
løpet av 2016.  NKK kommer med forslag til saker til høsten så blir det vurdert konkret om det er 
nødvendig med et møte, 
 
Behovsanalyse fremtidens innkrevingsprosess for Skatteetaten 
 
NKK tok opp dette med bakgrunn i SKDs faglige ansvar for all skatteinnkreving og at NKK ikke har 
blitt informert om arbeidet som er startet opp eller invitert til å delta.  De tidligere 
innkrevingsstrategiene som utløp i 2015omfattet også SKOs innkreving og var utarbeidet sammen 
med NKK.  JMM orienterte om at arbeidet var startet opp primært for å sette fokus på 
integrasjonen av Statens Innkrevingssentral og Tolls innkreving i Skatteetatens innkreving.  Når en 
«løftet blikket» til det store bildet til høsten ville representanter for NKK bli invitert inn i gruppen.  
NKK ga uttrykk for at en følte at SKD var mer åpen og inkluderende tidligere hvor NKK ble tatt 
med fra starten. HCH var uenig i dette. 
 
Orientering om planlagte endringer i RAFT på grunn av a-ordningen 
 
NKK innledet med RAFT ordningens store betydning for kommunesektoren på grunn av at 
kommuner og fylkeskommuner er avhengig av rask og korrekt oppgjør av sin del av 
fellesinnkrevingen.  Av særlig viktighet er RAFTs kvalitetssikringssystem og NKK ba om å bli 
informert om dette, om hensiktsmessig i et eget møte.  JMM hadde allerede fått utarbeidet en 
skriftlig orientering om dette som han ville oversende etter møtet. 
 
Generelt 

Skattedirektoratet har i ettertid presisert at styringen og oppfølgingen av skatteoppkreverne 
foregår gjennom regionene til alle skatteoppkrevere, uavhengig av om de er medlem av NKK eller 
ikke. 

I praksis vil mange av NKKs medlemmer bli involvert, men dialogen vil foregå via regionene til 
samtlige skatteoppkrevere.  



 

 

 

En ny møtedato med skattedirektøren ble ikke avtalt, men skal vurderes i løpet av høsten 2016. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


