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Møte mellom Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund  
og Skattedirektoratet 
 
Bakgrunnen for møtet var et brev fra NKK datert 08.05.2017 hvor det ble gitt 
uttrykk for misnøye med samarbeidet mellom NKK og skatteetaten. 
 
NKK innledet med å ta utgangspunktet i referatet fra forrige møte som 24. juni 
2016. De etterlyste tilbakemelding/initiativ fra SKD på følgende forhold: 

- deltakelse fra SKO i arbeidsgruppe som skal utarbeide nye resultatkrav for 
arbeidsgiverkontroll 

- oppnevnelse av kontaktperson i SKD for å kunne ta opp problemer og 
utfordringer med IT systemene som ikke kan løses regionvis 

- deltakelse i arbeidet med ny innkrevingsprosess 
- informasjon om endringer i RAFT pga. A-ordningen   

Dessuten tok NKK opp ønske om at forespørsel om deltakelse i arbeidsgrupper o.l. 
går gjennom NKK, manglende informasjon hht. skatteoppgjøret i år, ønske om at 
regionene benytter alm. tjenestevei i kommunene og A-krimsamarbeidet.  
 
Deltakelse i arbeidsgrupper o.l. 
Samarbeidet med SKO skal primært være på regionnivå. Når skatteetaten trenger 
deltakelse fra SKO i arbeidsgrupper o.l. rettes henvendelsen vanligvis direkte til 
aktuell skatteoppkrever. NKK ønsker at oppnevning skjer gjennom forbundet da 
det gir større forankring for den aktuelle deltaker. SKD noterte seg ønsket fra NKK 
og lovet at forbundet hvert fall skal bli informert om slike oppnevnelser. Når det 
gjelder arbeidet med nye resultatkrav for arbeidsgiverkontroll vil SKD komme 
tilbake til dette. SKO vil bli invitert med i arbeidet med ny innkrevingsprosess.  
 
Utfordringer med IT systemer og utvikling 
NKK har forståelse for at trange budsjettrammer i skatteetaten medfører redusert 
aktivitet mht. utvikling av IT systemer. De ønsker derfor et statlig/kommunalt 
samarbeid på utvikling av enkelte IT løsninger som f. eks. betalingsløsninger. Det 
har vist seg vanskelig å få til et samarbeid i praksis. SKD ønsker å se på 
mulighetene til å jobbe konstruktivt sammen på dette området. NKK skal også 
rimelig raskt få svar på sine henvendelser.  
 
RAFT ordningen 
NKK ønsker et møte med SKD om dette. Det vil bli innkalt til et møte om temaet 
etter ferien. Forøvrig viste SKD til notat datert 4. juli 2016 som ble oversendt NKK 
etter forrige møte. 
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Skatteoppgjøret i år 
Det har vært mangelfull informasjon og involvering av SKO om skatteoppgjøret i år. 
Dette setter SKO i en vanskelig situasjon overfor skatteyterne. SKD lovet å se på 
prosedyrer og rutiner på dette området. 
 
Tjenestevei i kommunene 
NKK har opplevet at skatteetaten i noen tilfelle har tatt opp problemer og 
utfordringer direkte med rådmannen i kommunene uten først å ha kontaktet 
skatteoppkreveren. SKD er enig i at utgangspunktet er at slike spørsmål først tas 
opp med skatteoppkreveren og vil ta det opp med regionene. 
 
A-krimsatsningen 
Det er godt samarbeid mellom skatteetaten og SKO på de 7 A-krimsentrene. NKK 
etterlyser imdlertid bedre informasjon på nasjonalt nivå. Dessuten ønsket NKK at 
det også ble gitt styringssignaler på nasjonalt nivå for å sikre en bedre 
harmonisering av arbeidsform og prioriteringer mellom de ulike sentrene. SKD 
lovet å se på dette. 
 
Eventuelt 
NKK ønsker å bli spilt på i arbeidet med Nye skatt og få mulighet til å komme med 
sine synspunkter og erfaringer. SKD vil komme tilbake til det.  
 
 


