
LOKAL EFFEKTIVITET
Sluttresultatet er 
den beste fasiten. 
Finansdepartementet doku-
menterer selv at de kommu-
nale innkreverne har bedre 
resultat enn staten.

RISIKABEL REFORM
Norges kemner- og kom-
muneøkonomers forbund 
frykter at fellesskapet kan 
miste betydelige inntekter 
dersom regjeringen får 
flertall for å statliggjøre 
skatteinnkrevingen.

Hva var det vi sa?
Hele denne utgaven av Kommunal økonomi er viet verdens beste skatte-
oppkrevere. I dette nummeret fremfører forbundet alle sine argumenter 
på hvorfor skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen fortsatt bør være 
lokal. Kommunal økonomi november 2019 vil i fremtiden være dokumen-
tasjonen på «hva var det vi sa». Vi skal ikke bli beskyld for å være etterpå-
kloke. Vi setter nå vår lit til Stortinget og ber de snu for tredje gang.
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2.500 NASJONALE 
SKATTEKLAGESAKER 
I KØ I STAVANGER
I 2015 bestemte regjerin-
gen at et nytt, nasjonalt 
sekretariat for den nye 
Skatteklagenemnda skulle 
plasseres i Stavanger. Der 
ligger 2.500 klager nå og 
venter.



Gratulerer med 100 -årsdagen!
CONCENT Lighthouse er vårt skybaserte økosystem for innfordring.

Fra en 25-åring til en 100-åring: Vi ser tilbake på et 
flott samarbeid med dere gjennom mange år – til beste 
for NKKs medlemmer, landets kommuner og deres 
innbyggere. Med vår Procasso-programvare har vi satt 
standarden for løsninger for kommunal innfordring.  
Vi ønsker dere hjertelig til lykke med dagen! concent.no

Annonse 100 år.indd   1 22.10.2019   13:39
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Kan du høre meg? Kan du love meg at verdens beste 
skatteoppkrevere fortsatt kommer til å være like gode 
ved en eventuell sentralisering? Kan du garantere at 
kampen mot arbeidslivskriminalitet med den lokale 
innsikten som kommunens kontrollører har i dag 
blir like god? Og kan du love meg at skatteetaten vil 
være like dyktige på å gi kommunene prognoser om 
skatteinngangen og løpende informasjon gjennom 
året for å ha god økonomistyring?

På sammenlignbare skattearter er de kommunale 
kemnerne mer effektive enn de statlige innkreverne. 
Dette fremgår skatteetatens egen årsrapport per 
21.12.2018. Skatteoppkreverne har en løsningsgrad 
på 99,85 % når det gjelder innfordring av arbeidsgi-
veravgift, mens skatteetaten har en løsningsgrad på 
99,58 % på merverdiavgift. Hadde man lagt skatte-
oppkrevernes løsningsgrad til grunn hadde velferds-
kassa fått inn over en milliard mere.

Jeg hørte deg i dialog med Trygve Slagsvold Vedum 
da statsbudsjettet ble lagt fram. Sitat: «Ærlig talt, 
mener du at folk er opptatt av at kemneren er nært 
deg? Jeg tror ikke det. Jeg tror folk er opptatt av at 
kemneren er dyktig, og kan gå etter bedrifter.»

Hvem vil ha kontakt med skatteoppkreveren mv. når 
de ikke trenger ham? Det er først når du har behov 
for hjelp til å fylle ut selvangivelsen, inngå avtaler 
om nedbetaling av skatt med videre at skatteoppkre-
veren er viktig å ha lokalt. Du skal bare vite hvor 
mange som tar kontakt med skatteoppkreveren siden 
det er så vanskelig å få tak i skatteetaten. Jeg kan 
bruke meg selv som eksempel. For noen uker siden 
ringte jeg skatteetaten. Etter å ha trykket meg gjen-
nom flere valg med taster og musikk på øret fikk 
jeg vite at det var 28 minutters ventetid. Jeg la på og 
ringte en skatteoppkrever som tok telefonen før det 
var gått 20 sekunder. Her fikk jeg hjelp. Det finnes 
mange i vårt samfunn som ikke klarer disse taste-
valgene eller som bor i et «hull» i den digitale sone 
hvor selv internett ikke fungerer.

KAMPEN MOT KRIMINALITET SVEKKES
Du foreslår å overføre skatteoppkrevingen til 
Skatteetaten og begrunner dette med at det styrker 

arbeidsgiverkontrollen og skjerper kampen mot 
arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Jeg kan 
fortelle deg det at det er de som ikke driver heder-
lig som ønsker å ha kemneren på lang avstand. De 
stordriftsfordelene du ser ved en sentralisering av 
de som jobber med kontroll, veier ikke opp for den 
lokale innsikten som er nødvendig for å vinne denne 
kampen. Oppdagelsesrisikoen reduseres ved sentrali-
sering. Eller er det ting jeg ikke har skjønt eller som 
jeg ikke ser, Erna? Var det så rart at kriminaliteten 
gikk ned i Oslo for noen år siden da politiet patrul-
jerte Oslos gater med skudd i magasinet da Norge 
fikk en terror trussel mot seg? 

Kjære Erna! Grunnen til at skatteoppkreverne får det 
til er at skatteoppkreverne og kontrollørene er lokale, 
og at politiet har kontoret litt lengre bort i gata. 
Skjenkebevilling til folk som er innblandet i større 
nettverk/kriminelle aktører stoppes fordi de som dri-
ver med innfordring og kontroll sitter i samme hus 
og har daglig løpende kommunikasjon. Hvitvasking 
handler om å ha lokal innsikt. Hvitvasking handler 
rett og slett om å finne sporet etter pengene. Tenk 
deg følgende case: Innfordringsavdelingen hos skat-
teoppkreveren kommer til kontrollørene som sit-
ter vegg i vegg, med kopi av en innbetaling, som 
plutselig ble mulig i en bedrift, som har latt en 
annen bedrift bruke samme adresse. Med andre ord: 
Informasjonen er lett tilgjengelig fordi kompetanse-
miljøene deler kontor med hverandre. Raskt samar-
beid er lett å organiserer når man er små og har over-
siktlige miljøer. Det kreves ikke stor organisering via 
møter osv. Mindre miljøer og felles lokasjoner gir 
mulighet til godt samarbeid, som blir borte med store 
kontorer.

Prøv å se for deg denne casen Erna! Dersom innfor-
dring hadde vært lokalisert på Lillehammer og kon-
trolløren på Hamar så hadde ikke skatteoppkreveren 
tatt kontakten med kontrolløren, eller tenkt at dette 
var en mulighet jmf. eksemplet med hvitvasking 
over.

Finansdepartementet prøver å sette dagens system i 
et dårlig lys. De peker på at det er noen enkeltkom-
muner som ikke gjennomførte kontroll i fjor, og 

Kjære Erna!leder:



november 2019 5kommunal
ØKONOMI

Kjære Erna!

Asbjørn O. Pedersen, Generalsekretær i NKK  >>>

en håndfull kommuner med færre kontroller enn staten 
ønsker. Det skatteetaten ikke nevner, er at mer enn 99,5 
% av alle arbeidstagere jobber i kommuner med god og 
effektiv arbeidsgiverkontroll. Skatteetatens bilde av et 
stort problem med manglende kontroll er basert på selek-
tiv bruk av tall. Tenk deg at det er en liten kommune, 
som har 2 næringsbedrifter; Skal de kontrolleres hvert år 
for å tilfredsstille finansdepartementets 5 % krav?

BETYDELIG EFFEKTIVISERINGSTAP
Regjeringen vil fjerne den lokale tilstedeværelsen på 
godt over 200 steder i landet vårt. Da forsvinner kunn-
skap og oversikt over lokale forhold. Sammen med stor 
fysisk avstand og lange reiseveier må kontrollene i større 
grad basere seg på de oppgavene som er innlevert, og 
de opplysningene som allerede finnes i ulike registre. I 
dag kombinerer de lokale skatteoppkreverne disse tal-
lene med den faktiske lokalkunnskapen om arbeidsgi-
verne i sin kommune. De ser det som registrene ikke 
viser! Arbeidsgivere som driver helt svart, som ikke 
leverer oppgaver eller registrerer seg i enhetsregisteret 
eller arbeidstakerregisteret, vil slippe lettere unna fra 
en statlig enhet som forgjeves leter etter manglende 
kontrollopplysninger.

Økte avstander og lengre reiseveier gir også et betydelig 
effektivitetstap. Med en statliggjøring vil mange års-
verk bli brukt til å sitte i bilen – på vei til arbeidsgivere 
langt fra det regionale kontoret. Etaten og regjeringen 
undervurderer hvilken tidskostnad økt reising medfører. 
Nærheten er en av de viktigste årsakene til at dagens, 
lokale organisering er så effektiv og oppnår så gode 
resultater.

Regjeringen hevder Stortinget må velge mellom gammel-
dags distriktspolitikk eller en moderne skatteinnkreving 
og arbeidsgiverkontroll. Dette er tom retorikk. NKK er 
ikke opptatt av distriktspolitikk. Vi brenner for faget 
vårt, og vi ser hver eneste dag at lokalkunnskap og lokal 
organisering bidrar til mindre svart arbeid, og en effektiv 
skatteinnkreving med resultater i verdensklasse Vi har til-
lit til at Stortinget vil se at faglige argumenter taler mot 
regjeringens ønske om statliggjøring.

Kontroll er ikke politikk og prestisje. Det er et effektivt 
middel for å sikre velferden vi har i Norge! Erna! Det 
er viktig at miljøene er av en slik størrelse at tverrfaglig 
kommunikasjon kan gjennomføres uten å utløse en større 
organisering av folk for å få dette til. Selvfølgelig finnes 
det stordriftsfordeler. Men i denne saken har dere glemt å 
ta i betraktning at det faktisk finnes stordriftsulemper og 
smådriftsfordeler som også må vurderes og hensyntas.

ET PENGEINNDRIVINGSKONTOR
Det kommunale skatteoppkreverkontoret er i første 
rekke et pengeinnkrevingskontor med namsmanns-
kompetanse, dvs. at det er hovedvekt på pengerett, 
dekningsrett, panterett og tvangsfullbyrdelse: Det er de 
ressurskrevende vanskeligstilte og vrangvillige skyldnere 
som skatteoppkreverne bruker sin tid på. Disse krever 
stor grad av manuell saksbehandling (kontakt med skyld-
nere, mulige løsninger, betalingsavtaler). Å tro at man 
kan sitte bak en PC-skjerm i Akersgata og drive inn skatt 
fra disse, er ikke mulig. Og dersom man tror at man kan 
drive maskinell innfordring for å behandle alle likt tar 
man fullstendig feil. Dekningsloven krever utpregete 
skjønnspregete vurderinger. (livsoppholdsvurderinger, 
dekning i hva osv).

Jeg håper du hører meg Erna, og du ber Finans-
departementet konsekvensutrede sentraliseringen før dere 
vedtar den. La oss ikke nok en gang få en reform som 
ikke vil fungere etter hensikten.



november 20196 kommunal
ØKONOMI

Regjeringen foreslår å over-
føre skatteoppkrevingen til 
Skatteetaten. Det styrker 
arbeidsgiverkontrollen og skjer-
per kampen mot arbeidslivs-
kriminalitet og svart økonomi. 
Skatteoppkreveroppgavene blir 
lagt til 56 steder i hele landet.

- Regjeringen fortsetter kampen mot 
arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. 
Vi vil ikke tillate at kriminelle og useriøse 
aktører får vokse frem. Vi skal motarbeide 
den useriøse delen av næringslivet, sier 
finansminister Siv Jensen (Frp).

Arbeidsgiverkontrollen er myndighete-
nes mulighet til å kontrollere at bedriftene 
rapporterer og betaler inn korrekt skatt 
og arbeidsgiveravgift for sine ansatte. 

Manglende eller utilstrekkelig kontroll 
øker risikoen for konkurransevridning.

- Overføringen av skatteoppkrevingen 
vil gi samordnet og styrket kontroll av 
skatt og avgift. Denne kontrollen er et av 
våre viktigste verktøy for å avsløre arbeids-
livskriminalitet, og dermed gi bedre vilkår 
for de som driver seriøst, sier Jensen.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og 
svart økonomi er en tungtveiende grunn 
til overføringen, men langt fra den eneste. 
Ved å overføre skatteoppkrevingen til 
Skatteetaten styrker vi rettsikkerheten 
for den enkelte skattebetaler og sikrer lik 
behandling av like saker.

- Det skal ikke kunne være slik at 
den enkelte skattyter risikerer forskjellig 
behandling avhengig av hvilken kommune 
vedkommende bor i, sier Jensen.

Overføringen innebærer også en klar 
forenkling for skattyterne, samtidig som 

tiltaket sparer samfunnet 370 millioner 
kroner årlig.

Regjeringen vil legge skatteoppkre-
veroppgavene til 56 steder i Norge, der 
Skatteetaten allerede har kontorer. Slik 
skaper vi sterke fagmiljøer med statlige 
kompetansearbeidsplasser over hele landet, 
også utenfor de store byene. Oslo-området 
vil få en relativt sett mindre andel av 
arbeidsplassene, og på sikt vil det kunne 
ligge til rette for en ytterligere dreining av 
ressursbruken ut i landet.

- Skatteoppkreverne gjør en god jobb i 
dag, men dagens organisering er ikke god 
nok for å bekjempe arbeidslivskriminalitet 
effektivt. Vi vil være avhengige av kompe-
tansen som sitter i kommunene i dag og vil 
legge opp til en god personalprosess, sier 
Jensen.

Kilde: www.statsbudsjettet.no

Skjerper kampen mot 
arbeidslivskriminalitet 
og svart økonomi

Foto: Rune Kongsro
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Regjeringen foreslår å overføre 
skatteoppkrevingen fra kommune-
ne til Skatteetaten fra 1. juni 2020.

Skatteoppkreving brukes i forslaget fra 
Finansdepartementet som en felles beteg-
nelse på de oppgavene som ligger inn 
under skatteoppkreverfunksjonen, herunder 
fellesinnkrevingen, arbeidsgiverkontrollen 
og føring av skatteregnskapet.

Regjeringens opplegg innebærer at skat-
teoppkrevingen løses på totalt 56 kontorer.

Organiseringen tar utgangspunkt i de 
samme prinsippene som ble lagt til grunn i 
2014, herunder at oppgavene skal legges til 
steder der Skatteetaten i dag har kontorer.

Det er lagt til grunn en modell for regio-
nal fordeling av oppgaver som gir mange 
ansatte i mange kommuner mulighet til å 
følge oppgaven over til Skatteetaten.

FORSLAGETS FORSLAG TIL LOKALISERING
For å skape gode fagmiljøer er oppgavene 
knyttet til skatteoppkrevingen lagt til steder 
der Skatteetaten i dag allerede har kontor, 
og hvor det er ansatte ved omkringliggende 
skatteoppkreverkontor til å utføre oppga-
vene etter overføringen.

Det ligger til grunn for orga-
niseringen at 5 årsverk er 

minstestørrelsen på innkrevings- eller 
arbeidsgiverkontrollmiljøer.

Forslaget innebærer at bemanningen til 
skatteoppkrevingen blir redusert med totalt 
429 årsverk sammenlignet med dagens 
situasjon (1279 årsverk i kommunene og 
68 årsverk i Skatteetaten).

Sammen med innsparing på blant annet 
kontorplasser og kostnader til IT-løsninger, 
gir dette en samlet innsparing på om lag 
370 mill. kroner årlig. Innsparingene tar 
utgangspunkt i skatteoppkrevernes ressurs-
bruk i 2018.

Finansdepartementet legger opp til 
følgende organisering i Skatteetaten av 
de ulike oppgavene skatteoppkreverne 
håndterer i dag:

Føring av skatteregnskapet blir samlet 
i Oslo. Enheten bemannes med 35 års-
verk og får et landsdekkende ansvar for 
oppgaven.

Arbeidsgiverkontrollen blir samlo-
kalisert med de andre kontrollmiljøene 
i Skatteetaten og lokalisert på 28 steder. 
Oppgaven blir bemannet med 400 årsverk. 
Dette er ti årsverk mindre enn det skat-
teoppkreverne rapporterte å ha brukt på 
oppgaven i 2018.

Innkrevingsoppgaven blir lokalisert på 
totalt 20 steder i landet. Innkreving mot 

næringsdrivende blir samlet på fire kontor-
steder hvor Skatteetaten har sine innkre-
vingsmiljø for merverdiavgift. Oppgaven 
blir i utgangspunktet bemannet med til 
sammen 401 årsverk, mot dagens 535. 

Oppgaver knyttet til rettledning, 
informasjon og arkiv for skatteoppkre-
vingen blir inkludert i Skatteetatens 
enheter for brukerdialog og fire av etatens 
dokumentsentre.

INNKREVING AV KOMMUNALE KRAV
Oppgavene som skatteoppkreverkontorene 
gjør for kommunene, inkludert innkreving 
og regnskapsføring av kommunale krav og 
kommunal inkasso, skal ikke flyttes.

Finansdepartementet foreslår også at 
kommunene skal beholde særnamskom-
petansen og motregningsadgangen for de 
kommunale kravene som i dag kan kreves 
inn av skatteoppkreveren etter reglene for 
innkreving av skatt.

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no

Statsbudsjettet 2020
Foto: Stortinget
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Innledning
Norges Kemner- og Kommuneøkonomers Forbund (NKK) viser til 
fremlegg av statsbudsjett for 2020 den 7. oktober hvor regjeringen 
foreslår statliggjøring av skatteinnkrevingen. NKK støtter ikke 
dette forslaget og mener den vil få en rekke uheldige utslag. 

NKK mener at en statliggjøring av skatteinnkrevingen: 
1. Vil føre til mindre kontroll med arbeidsgivere lokalt  

og risiko for mer arbeidslivskriminalitet
2. Vil føre til dårligere rettsikkerhet for innbyggerne  

over hele landet 
3. Ikke vil gi den forventede effektivitetsgevinsten  

som regjeringen påstår 
4. Fører til en dårlig personalhåndtering 

I tillegg stiller NKK seg undrende til at en overdragelse blir 
gjennomført uten en bredere faglig gjennomgang og vurdering av 
den strukturen som eksisterer i dag etter kommunereformen med 
en rekke endringer. Ikke bare betyr dette at en naturlig samordning 
i færre enheter, men også en rekke nye IKSer som er tilpasset ny 
kommunestruktur.  

Forslaget og planlagt prosess er slik at denne vil bli gjennom-
ført uten at instanser eller involverte vil få mulighet til en hørings-
uttalelse. Regjeringen viser på sin side i avsnitt «14.1 Innledning 
og sammendrag» til:

 «Organiseringen av skatteoppkrevingen er i all hovedsak uen-
dret siden saken var på høring i 2015. Finansdepartementet mener 
derfor at høringsinnspillene fra den gang fortsatt i stor grad kan 
legges til grunn når saken nå vurderes på nytt.»

Dette mener vi ikke er riktig. Siden 2015 har 119 kommuner 
vært i sammenslåingsprosess til 47 nye kommuner. Situasjonen 
i Kommune Norge vil få en stor forandring fra neste år. I tråd 
med begrunnelsen for hvorfor forslaget ble avvist sist det var til 
behandling. 

1. Mindre kontroll med arbeidsgivere og risiko  
for mer arbeidslivskriminalitet
Nærheten til skatte- og kontrollsubjektene er viktig i kampen mot 
svart økonomi. 

Skatteoppkrevernes lokale tilstedeværelse som kontrollinstans 
har en klar preventiv effekt. Dersom skatteoppkreveren statliggjø-
res og sentraliseres, vil avstanden mellom kontrollinstans og kon-
trollsubjekt øke og de fleste kommuner og byer vil ikke ha noen 

kontrollinstans overhodet.  
Det er skatteoppkreverne som lokalt utfører over 50% av perso-

nallistekontrollene som nå er blitt et viktig virkemiddel i kampen 
mot arbeidsmarkedskriminalitet.  I henhold til retningslinjene 
foretas det en sentral «grovsiling» av kontrollobjektene og en 
lokal detaljutvelgelse basert på nærhet og lokalkunnskap.  Dette 
siste vesentlige elementet vil falle bort ved en statliggjøring og 
sentralisering.

a) Store reiseavstander svekker arbeidslivskontrollen
Regjeringen foreslår å legge ned de 227 skatteinnkrevingskonto-
rene og legger de under 56 skattekontor fordelt over hele landet. 
Dette er noen flere kontorer enn forslaget som var på dagsorden 
tilbake i 2014-2015. Samtidig tas det heller ikke denne gangen 
hensyn til demografi, reisevei, størrelse og kompleksitet på bedrif-
ter og arbeidsliv, eller behovet for samarbeid med innfordring. 
NKK mener derfor at vurdering av behovet for arbeidsgiverkon-
troll er fattet på galt grunnlag og at kontrollfaglige vurderinger i 
større grad bør ligge til grunn. 

b) Synergien mellom innfordring og kontroll blir svekket
I dag er det et utstrakt og nyttig samarbeid mellom de som inn-
fordrer av bedriftskrav og de som kontrollerer arbeidsgiverne. 
Man deler informasjon og erfaringer, tipser hverandre om aktu-
elle saker og drar gjensidig nytte av hverandres kompetanse. 
Det komme rikke klart frem av forslaget til regjeringen hvordan 
arbeidsgiverkontrollen skal organiseres under den nye strukturen. 
Det skaper stor usikkerhet for den gode synergieffekten mellom 
kontroll og innkreving som eksisterer i dag, og ny organisering og 
større avstander vil da føre til mindre samhandling og dårligere 
resultater.

c) Arbeidsgiverkontrollen i Osloregionen svekkes
Arbeidsmarkedsregion Oslo vil få 172 færre offentlige årsverk 
med den nye lokaliseringen. Med ny organisering vil regionen ha 
i overkant av 23 pst. av årsverkene, mot 28 pst. i dag. Dette frem-
hever regjeringen at handler om å dreie ressursbruken ut av Oslo-
området. Dette understreker i hvor liten grad regjeringen kan ha 
satt seg inn i den funksjonen de nå endrer på. 

En så tydelig svekkelse av arbeidsgiverkontrollen i de mest 
komplekse arbeidsgivermassene og en kraftig voksende befolk-
ning er ikke veien å gå. I denne regionen gjennomføres mange 
av kontrollene overfor dem som ikke rapporterer overhodet, slik 
at man ikke kan finne disse gjennom søk i registre og liknende. 

Oslo, 11. oktober 2019

Til:  Finanskomiteen på Stortinget 
Fra:  Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Høringssvar til behandling  
av statsbudsjett 2020 
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Arbeidsgiverkontrollen bare i Oslo avdekker forholdsmessig langt 
større beløp av unndratt skatt og arbeidsgiveravgift enn i landet 
for øvrig. Med tanke på de meget store beløp som innberettes av 
arbeidsgiverne i hovedstadsregionen, er det uklokt å svekke inn-
satsen her. Forslaget om statliggjøring vil derfor svekke innsatsen 
der den gir størst effekt. 

2. Statliggjøring vil gi dårligere  
rettsikkerhet for innbyggerne
Regjeringen mener at dagens ordning gir dårlig rettsikkerhet og 
likebehandling. I grunnlaget sist saken var dagsorden kom det 
frem likelydende påstander uten at dette viste seg å være nærmere 
vurdert i gjennomgangen av organiseringen av innkrevingen, 
arbeidsgiverkontrollen eller veiledning. NKK kan ikke se at det er 
gjort en nærmere vurdering i dette tilfellet heller. 

NKK vil fremheve at fastsetting og innkreving av skatt er en av 
myndighetenes sterke maktutøvelser overfor borgeren og noe som 
i stor grad griper inn i deres hverdag. Dette stiller store krav til å 
ivareta rettssikkerheten.

a) Forslaget fører til sammenblanding 
av fastsetting og innkreving av skatt

Det er et grunnleggende rettssikkerhetskrav at det skal være både 
et organisatorisk skille og en arbeidsdeling mellom fastsettelse og 
innkreving av skatt. Grunnen er at man ved fastsettelse av skatten 
ikke skal ta hensyn til mulighetene for å få skatten innfordret, for 
eksempel fordi innkrevingshistorikken tyder på at riktig utlignet 
skatt vil være vanskelig å innkreve. Heller ikke skal det ved inn-
fordringen tas hensyn til den forutgående fastsettelse, for eksem-
pel ved å unnlate å kreve inn et endelig fastsatt skattekrav fordi 
ligningen anses å være for streng.

Dagens organisering, med fastsetting og innkreving på ulike 
hender bidrar til å styrke rettsikkerheten. Forslaget om statliggjø-
ring innebærer at fastsetting og innkreving skal gjøres på samme 
kontor. Det øker risikoen for at det tas innfordringsmessige hensyn 
ved fastsetting og fastsettingshensyn ved innfordring, med redu-
sert rettsikkerhet for borgerne som konsekvens. 

Et organisatorisk og administrativt skille mellom disse to funk-
sjonene er svært viktig for borgernes tillit til skattesystemet. En 
organisering der samme kontor fastsetter skatten, avregner skatten, 
tar imot betaling av skatten, tilbakebetaler skatten og tvangsinn-
fordrer skatten, vil etter NKKs mening kunne gå ut over tilliten og 
lojaliteten til skattesystemet. 

b) Nærhet, veiledning og organisering 
som rettssikkerhetsgaranti

Skatteoppkrevingens organisering og lokalisering kan ha stor 
betydning for rettssikkerheten. Det gjelder blant annet om bor-
gerne har mulighet for å komme i kontakt med riktig saksbehand-
ler for å ivareta sine interesser, får riktig veiledning i møtet med 
skatteoppkreveren og om man har rutiner som sikrer kontroll og 
klageadgang.

Dagens kommunale organisering gjør det lett for alle brukere å 
komme i kontakt med skatteoppkreveren. I møtet med skatteopp-
kreveren er denne spesialisert og kan gi målrettet og god veiled-
ning. Skatteoppkreverens nærhet til innbyggeren øker muligheten 
for et godt og riktig resultat fordi man får et bedre faktagrunnlag 
å bygge avgjørelsen på. Dette er særlig viktig for vanskeligstilte 
skattytere som ikke alltid klarer å ivareta sine egne interesser. 

NKK er bekymret for at en så kraftig sentralisering som for-
slaget innebærer vil resultere i en etat som har et for omfattende 
ansvarsområde og et for bredt nedslagsfelt. Slike store og tunge 
enheter blir ofte blinde for motforestillinger mot sine egne avgjø-
relser og evner ikke å se individet bak enkeltsakene. Det er en klar 
rettssikkerhetsgevinst å ha to forvaltningsledd i en så gjennomre-
gulert og streng forvaltningsprosess som fastsetting og innkreving 
av skatt. Man får ved dette både et alternativt syn på saker og 
et ekstra forvaltningsledd til både å kvalitetssikre og kontrollere 
avgjørelser.

c) Likebehandling
Likebehandling er viktig for rettssikkerheten. Dagens skatteopp-
kreving er strengt regulert gjennom lov, forskrift og instruks og 
alle tjenestehandlinger innenfor skatteoppkrevingen er gjenstand 
for både administrativ kontroll og domstolskontroll. Det er derfor 
stor grad av likebehandling i dagens skatteoppkreving. 

Saksbehandlingssystemet SOFIE, som er felles for hele landet, 
har et maskinelt løp for innkreving som gjør at samtlige saker 
behandles likt i den innledende fasen. Etter at det maskinelle 
løpet er ferdig, er det fremdeles et stort antall skattytere igjen med 
ubetalt restskatt. For innkreving overfor disse er en individuell 
behandling både i tråd med rettssikkerheten og en forutsetning for 
å oppnå et godt og riktig resultat. Finansdepartementets forslag om 
å redusere bemanningen med 429 årsverk vil måtte føre til at det 
maskinelle løpet overfor disse må fortsette lengre. Det vil medføre 
at man enten bruker strengere tiltak enn det som er nødvendig for 
å løse saken eller at man ikke får løst saken overhodet, med tapt 
skatteproveny som resultat.

Astri Marija 
Rosenqvist
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3. Forslaget vil ikke gi den forventede 
effektivitetsgevinsten
Regjeringen er opptatt av å hente ut effektiviseringseffekter av 
denne overdragelsen, og ser ikke ut til å ha sett nærmere på hvilke 
konsekvenser det vil ha for kommunenes økonomi – og dermed 
også den samle økonomisk effekten av dette. 

a) Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap
De kommunale skatteoppkreverne var i 2018 ansvarlige for en 
skatteinngang på nærmere 763 mrd. kroner til offentlig sektor. 
NKK mener man ikke bør risikere en av samfunnets viktigste 
inntektskilder ved å foreta en omorganisering innenfor et område 
som i dag leverer svært gode resultater. Av de totale kravene som 
dagens skatteoppkrevere har ansvaret for, er ca. 99,7 % innbetalt 
for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Om forbedringspotensialet 
synes beskjedent, er risikoen for provenytap desto større.  

Regjeringens forslag innebærer en klar risiko for provenytap. 
Den årlige kontantstrømmen på ca. 831 milliarder utgjør viktige 
deler av statens og kommunenes inntekt og likviditet. Selv små 
endringer i denne pengestrømmen vil gi store utslag på det offent-
liges inntekter.

Innenfor sammenlignbare områder som innkreving av arbeids-
giveravgift og MVA har den kommunale innkrevingen gjennom-
gående bedre resultater enn den statlige, med en kommunal løs-
ningsgrad på 99,85 % mot statlig løsningsgrad på 99,58 %. Da det 
her er snakk om meget store beløp, vil utslagene i de offentliges 
inntekter fort bli betydelige. 

Ved en sentralisering til de 56 skattekontorene er det etter 
vårt syn ikke sannsynlig å kunne opprettholde både dagens beta-
lingsgrunnlag og løsningsgrad. Hvis man først fjerner nærheten, 
synligheten og kontrollmuligheten vil det ha negativ betydning 
for beregningsgrunnlaget og dermed også for skatteprovenyet. 
Regjeringens fremlegg i statsbudsjettet belyser ikke de risikoele-
mentene en ny organisering innebærer og den effekten dette kan 
ha på inntektsprovenyet.  Med en meget betydelig kontantstrøm 
og store provenyutslag av selv små endringer, blir vurderin-
gene av risiko og etableringen av tiltak meget viktig for å unngå 
provenytap. 

b) Effekt tatt ut og ny struktur på plass
90 av landets største kommuner har over 70 % av alle Norges 
innbyggere. De aller fleste av disse kommunene er så store, eller 
samarbeider allerede om skatteinnkrevingen, at ytterligere stor-
driftsfordeler synes urealistiske. Bare fra 2013 til 2014 ble beman-
ningen hos skatteoppkreverne redusert med ca 10 % på grunn av 
frivillige samarbeid og effektiviseringer i kommunene. 

I løpet av de siste årene har det foregått en ytterligere effektivi-
sering i kommunen gjennom sammenslåing og samarbeid. Det er 
derfor rimelig grunn til å anta at den påståtte gevinsten som trek-
kes frem av regjeringen allerede er i ferd med å realiseres og at 
store ytterligere gevinster ikke er sannsynlig uten tap av proveny, 
rettssikkerhet og tjenestetilbud lokalt. 

Forslaget til Finansdepartementet innebærer en rekke negative 
konsekvenser for kommunene. NKK stiller seg kritisk til at disse 
konsekvensene ikke er utredet særskilt for kommunesektoren. 
Kommunereformen og samarbeid gjennom IKS har effektivisert 
samtidig som vi beholder nærheten til skatteytere og nærings-
drivende. NKK hadde forventet en faglig gjennomgang av en ny 
situasjon i kommune-Norge som et minimum når forslaget først 
skulle tilbake på bordet. 

Forskuddsordningen har vært brukt som eksempel på de gode 
resultatene til det norske skattesystemet. Vi vil peke på at det i stor 
grad er skatteoppkreverens arbeid som sørger for at den enkelte 
arbeidsgiver innberetter riktig grunnlag og betaler riktig beløp i 
forskuddsordningen. Nærheten til arbeidsgiveren og kunnskapen 
om lokale forhold gir resultater og tillit som det ikke er mulig å 
gjenskape i en sentralisert modell.

 
c) Kommunal skatteoppkreving er viktig for 
kommunenes styring, kompetanse og likviditet

Skatteoppkreverfunksjonen er et viktig bidrag til den kommunale 
økonomistyringen og en del av det økonomiske fagmiljøet i kom-
munen. Nærheten til kommunenes egen inntektsstrøm gjør det 
mulig å fange opp avvik fra forventet skatteinngang langt raskere 
enn man klarer på nasjonalt plan. I dag får kommunene tidlig og 
skreddersydd informasjon om skatteinngang og prognoser for egen 
kommune. Dette gir mulighet til å påvirke driften og justere sty-
ringen langt tidligere enn andre alternativer.  

Forslaget vil også få negative konsekvenser for kommunenes 
likviditet og renteinntekter i og med at det er grunn til å tro at for-
skuddsoverføringer til kommunene vil skje senere og sjeldnere. I 
dag forskuddsfordeler de aller fleste skatteoppkreverne langt over 
90 % av skatteinngangen og på den måten sikrer kommunene både 
god likviditet og renteinntekter.

d) Se til Danmark 
Danmark statliggjorde sin skatteinnkreving i 2005 og hadde 
restanser på 50,1 milliarder danske kroner i 2006. Siden da har 
restansene økt hvert eneste år. Ifølge den danske riksrevisjonen var 
restansene ved utgangen av 2012 på 81,8 milliarder danske kroner 
og ifølge siste rapport fra september i år utgjorde restansene ca 
118 milliarder danske kroner i 2018. Det kan ikke sies at det har 
vært en vellykket reform i Danmark å statliggjøre skatteinnkrevin-
gen. Tvert imot har det kostet danske skattebetalere veldig mye. 

4. Fører til en dårlig personalhåndtering  
NKK registrere at overdragelsen er satt til 1. juni 2020 av regje-
ringen. Dette til tross for at dette først ble kjent for berørte kom-
muner og ansatte 7. oktober 2019, og det er en rekke prosesser 
lokalt knyttet til endringer i kommunestrukturen som først er på 
plass i forbindelse med ny organisering fra 1.1.2020. 

Ser vi nærmere på «Utredning 2014: Overføring av skatteopp-
kreverfunksjonen til Skatteetaten –Oppdatert vurdering per juni 
2019» kommer det frem flere beskrivelser som utfordrer både den 
stramme tidslinjen og hvor formålstjenlig det er å foreta over-
dragelsen midt i et regnskapsår. I tillegg til problematikken som 
vil oppstå med ny struktur 1.1.2020. i mange kommuner som er 
berørt av denne statliggjøringen av oppgavene. 

Den oppdaterte vurderingen fra Skatteetaten viser under «9 
Skisse til tidsplan for personalløp» til en fremdrift på 8 måneder 
med et konservativt blikk på hva som er gjennomførbart. Tar man 
høyde for at det er en rekke forhold som lokalstruktur som må på 
plass før prosess starter fremstår 1. juni 2020 som svært usannsyn-
lig.  I tillegg trekker Skatteetaten frem at overføringstidspunkt for 
skatteregnskap på sikreste måte bør gjennomføres ved årsskiftet. 

Det er vanskelig å se at underlaget til saken og prosessen slik 
den nå foreligger ikke er tjent med å gi dette bedre tid, legge til 
rette for en høring basert på dagens situasjon og legge til rette for 
en ryddigere prosess for ansatte og oppgaver.  
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Avslutningsvis 
Når forslaget sist ble stemt ned var en del av debatten at en 
slik prosess burde ses i sammenheng med kommunereformen. 
Reformen ble ikke så omfattende som først tiltenkt, men i det 
arbeidet det legges opp til nå er det verken gjort en vurdering 
av resultatet av reformen. En ny runde med sammenslåing av 
kommuner er heller ikke noe vi skal se bort fra gitt signaler fra 
ledende politikkere. 

Departementet beskriver med følgende ord skatteoppkreving: 
«Skatteoppkreving er ikke en naturlig kommunal oppgave der 

lokalpolitiske forhold har innvirkning, men en regelstyrt oppgave 
som i liten grad er preget av skjønn og hvor behovet for nærhet til 
publikum er lite». 

NKK mener at nettopp muligheten til å utøve lokalt skjønn 
innenfor lovens rammer er et viktig bidrag til dagens gode 
resultater og ivaretagelse av rettssikkerheten for landets inn-
byggere. Dagens fellesinnkreving er basert på en arbeidsdeling 
mellom skattekreditorene og omfatter at kommunene krever inn 
bl.a. de skattene hvert kommunestyre utskriver gjennom årlige 
budsjettvedtak. 

Forslag om statliggjøring av skatteinnkrevingen er ikke nye 
tanker. Siden etableringen av kommunene med formannskapslove-
ne i 1837 har det kommet jevnlige forslag om statliggjøring. Det 
er en godt kjent hemmelighet at det sentrale embetsverket alltid 
har ønsket en slik endring. Vi i NKK har vanskelig for å se hvor-
dan regjeringen mener at den effektiviteten, nærheten og synergi-
ene som dagens organisering gir i sterke og robuste lokalenheter 
skal løses bedre i en statlig mastodont. En statliggjøring av skat-
teinnkrevingen er ikke noen liten sak. Det vil være en irreversibel 
reform.

Med vennlig hilsen
Astri Marija Rosenqvist
Leder fagutvalg skatt og innfordring
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Innledning
Norges kemner- og kommuneøkonomers Forbund (NKK) viser til 
fremlegg av statsbudsjett for 2020 den 7. oktober hvor regjeringen 
foreslår statliggjøring av skatteinnkrevingen. NKK støtter ikke 
dette forslaget. 

1. Forslaget vil ikke gi den  
forventede effektivitetsgevinsten
Regjeringen vil hente ut effektiviseringseffekter av denne overdra-
gelsen, og ser ikke ut til å ha sett nærmere på hvilke konsekvenser 
det vil ha for kommunenes økonomi – og dermed også den sam-
lede økonomiske effekten. Fjerner man nærheten, synligheten og 
kontrollmuligheten vil det ha negativ betydning for beregnings-
grunnlaget og dermed også for skatteprovenyet. Regjeringens 
fremlegg i statsbudsjettet belyser ikke de risikoelementene en ny 
organisering innebærer. Med en meget betydelig kontantstrøm og 
store provenyutslag av selv små endringer, blir vurderingene av 
risiko og etableringen av tiltak meget viktig. 

Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap. De kom-
munale skatteoppkreverne var i 2018 ansvarlige for en skatteinn-
gang på nærmere 763 mrd. kroner til offentlig sektor. Av de totale 
kravene som dagens skatteoppkrevere har ansvaret for, er 99, 85 
innbetalt for arbeidsgiveravgiften og 99,95 for skattetrekk. Om 
forbedringspotensialet synes beskjedent innebærer forslaget en 
klar risiko for provenytap. Den årlige skatteinngangen er på 763 
mrd.  utgjør viktige deler av statens og kommunenes inntekt og 
likviditet. Selv små endringer vil gi store utslag på det offentliges 
inntekter. Forslaget vil gjøre det usannsynlig å opprettholde både 
dagens betalingsgrunnlag og løsningsgrad. Innenfor helt sammen-
lignbare områder som kommunal innkreving av arbeidsgiveravgift 
og statlig MVA har den kommunale innkrevingen gjennomgående 
bedre resultater enn den statlige, med en kommunal løsningsgrad 
på 99,85 % mot statlig løsningsgrad på 99,58 %. Da det her er 
snakk om meget store beløp, vil utslagene i de offentliges inntek-
ter fort bli betydelige. 

Effekt tatt ut og ny struktur på plass. 90 av landets største 
kommuner har over 70 % av alle Norges innbyggere. De aller 
fleste av disse kommunene er så store, eller samarbeider allerede 
om skatteinnkrevingen, at ytterligere stordriftsfordeler synes urea-
listiske. Bare fra 2013 til 2014 ble bemanningen hos skatteoppkre-
verne redusert med ca 10 % på grunn av frivillige samarbeid og 
effektiviseringer i kommunene. Fra 2015 til 2018 ble antall ansatte 
redusert med 135. Med de siste sammenslåingene og samarbeidene 

er det rimelig å anta at store ytterligere gevinster ikke er sannsyn-
lig uten tap av proveny, rettssikkerhet og tjenestetilbud lokalt. 
Nærheten til arbeidsgiveren og kunnskapen om lokale forhold gir 
resultater og tillit som det ikke er mulig å gjenskape i en sentrali-
sert modell.

Viktig for kommunenes styring, kompetanse og likviditet. 
Skatteoppkreverfunksjonen er et viktig bidrag til den kommunale 
økonomistyringen og en del av det økonomiske fagmiljøet i kom-
munen. Nærheten til kommunenes egen inntektsstrøm gjør det 
mulig å fange opp avvik fra forventet skatteinngang langt raskere 
enn man klarer på nasjonalt plan.

Dette gir mulighet til å påvirke driften og justere styringen 
langt tidligere enn andre alternativer. I dag forskuddsfordeles langt 
over 90 % av skatteinngangen og på den måten sikrer kommunene 
både god likviditet og renteinntekter. Forslaget vil få negative 
konsekvenser for kommunenes likviditet og renteinntekter pga. 
at forskuddsoverføringer til kommunene vil skje senere og sjeld-
nere. Konsekvensen vil være at kommunene i større grad vil måtte 
trekke på dyr kassakreditt.

Se til Danmark. Danmark statliggjorde sin skatteinnkreving i 
2005 og hadde restanser på 50,1 milliarder danske kroner i 2006. 
Siden da har restansene økt hvert eneste år. Ifølge den danske riks-
revisjonen var restansene ved utgangen av 2012 på 81,8 milliarder 
danske kroner og ifølge siste rapport fra september i år utgjorde 
restansene ca 118 milliarder danske kroner i 2018. Til tross for at 
man tidlig erkjente problemet har de likevel ikke klart å bygge et 
system og en organisasjon som håndterer mengden og kompleksi-
teten av samtlige krav.

2. Mindre kontroll med arbeidsgivere og risiko  
for mer arbeidslivskriminalitet
Nærheten til skatte- og kontrollsubjektene er viktig i kampen mot 
svart økonomi. Skatteoppkrevernes lokale tilstedeværelse som 
kontrollinstans har en klar preventiv effekt, og regjeringens forslag 
vil føre til økt sentralisering og avstand mellom kontrollinstans og 
kontrollsubjekt. De fleste kommuner og byer vil stå helt uten en 
kontrollinstans.  

Store reiseavstander svekker arbeidslivskontrollen. 
Forslaget tar ikke hensyn til demografi, reisevei, størrelse og kom-
pleksitet på bedrifter og arbeidsliv, eller behovet for samarbeid 
med innfordring. NKK mener at Finansdepartementets vurdering 
av behovet for arbeidsgiverkontroll er fattet på galt grunnlag og at 
kontrollfaglige vurderinger må ligge til grunn. 

Synergien mellom innfordring og kontroll blir svekket. I 

Oslo, 18. oktober 2019

Til:  Kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget
Fra:  Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Høringssvar til behandling  
av statsbudsjett 2020 



november 2019 13kommunal
ØKONOMI

dag er det et utstrakt og nyttig samarbeid mellom de som innfor-
drer bedriftskrav og de som kontrollerer arbeidsgiverne. Man deler 
informasjon og erfaringer, tipser hverandre om aktuelle saker og 
drar gjensidig nytte av hverandres kompetanse. Forslaget svekker 
dette arbeidet.

Arbeidsgiverkontrollen i Osloregionen svekkes. Eksempelvis 
vil denne arbeidsmarkedsregionen få 172 færre offentlige års-
verk med den nye lokaliseringen, selv om det er her risikoen for 
arbeidslivskriminalitet er størst.  Med ny organisering vil regionen 
ha i overkant av 23% av årsverkene, mot 28% i dag. Dette frem-
hever regjeringen handler om å dreie ressursbruken ut av Oslo-
området. Dette understreker i hvor liten grad regjeringen kan ha 
satt seg inn i den funksjonen de nå endrer på. 

3. Statliggjøring vil gi dårligere  
rettsikkerhet for innbyggerne
NKK vil fremheve at fastsetting og innkreving av skatt er en av 
myndighetenes sterke maktutøvelser overfor borgeren og noe som 
i stor grad griper inn i deres hverdag. Dette stiller store krav til å 
ivareta rettssikkerheten.

Nærhet, veiledning og organisering som rettssikkerhetsga-
ranti. Dagens kommunale organisering gjør det lett for alle bruke-
re å komme i kontakt med skatteoppkreveren. Skatteoppkreverens 
nærhet til innbyggeren øker muligheten for et godt og riktig resul-
tat. Dette er særlig viktig for vanskeligstilte skattytere som ikke 
alltid klarer å ivareta sine egne interesser. 

Likebehandling er viktig for rettssikkerheten. Dagens skat-
teoppkreving er strengt lovregulert, og bidrar til å sikre stor grad 
av likebehandling. Saksbehandlingssystemet SOFIE, som er felles 
for hele landet, har et maskinelt løp for innkreving som gjør at 
samtlige saker behandles likt i den innledende fasen. Men det er 
det lokalet leddet, og ikke de store kontorene, som i dag sørger for 
å få inn de siste kronene og fordringene. Dette pga ressurser nær-
mest mulig folk, god lokal kunnskap og lav besøksterskel.

4. Fører til en dårlig personalhåndtering  
NKK registrerer at regjeringen har foreslått overføring av skat-
teoppkreverne allerede 1. juni 2020. I Skatteetatens utredning 
beskrives dette som utfordrende, både den stramme tidslinjen og 
at det skjer midt i et regnskapsår. I tillegg har mange kommuner 
som er berørt av denne statliggjøringen ny struktur fra 01.01.2020. 
Prosessen slik den nå foreligger vil være tjent med bedre tid, at 
det legges til rette for en høring basert på dagens situasjon og for 
en ryddigere prosess for ansatte og oppgaver.  

Avslutningsvis vil vi påpeke at forslaget og prosessen videre er 
planlagt gjennomført uten at berørte instanser blir hørt eller nær-
mere vurdering av konsekvensene av forslaget. NKK er svært kri-
tisk til at regjeringen legger opp til en overdragelse uten at det er 
gjennomført en bredere faglig gjennomgang og vurdering av den 
strukturen som eksisterer i dag. Siden 2015 har 119 kommuner 
blitt til 47 nye kommuner. Situasjonen i Kommune-Norge vil få en 
ytterligere stor forandring fra neste år, i tråd med begrunnelsen for 
hvorfor forslaget ble avvist sist det var til behandling. 

Forslag om statliggjøring av skatteinnkrevingen er ikke nye 
tanker. Siden etableringen av kommunene med formannskapslove-
ne i 1837 har det kommet jevnlige forslag om statliggjøring. Det 
er en godt kjent hemmelighet at det sentrale embetsverket alltid 
har ønsket en slik endring. Vi i NKK har vanskelig for å se hvor-
dan regjeringen mener at den effektiviteten, nærheten og synergi-
ene som dagens organisering gir i sterke og robuste lokalenheter 
skal løses bedre i en statlig mastodont. En statliggjøring av skat-
teinnkrevingen er ikke noen liten sak. Det vil være en irreversibel 
reform.

Med vennlig hilsen
Astri Marija Rosenqvist
Leder fagutvalg skatt og innfordring

Astri Marija 
Rosenqvist
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Norges kemner- og kom-
muneøkonomers forbund 
frykter at fellesskapet kan 
miste betydelige inntek-
ter dersom regjeringen får 
flertall for å statliggjøre 
skatteinnkrevingen.
Regjeringen har som kjent foreslått å 
statliggjøre og sentralisere skatteinnkre-
vingen nok en gang, fra dagens system 
med lokale kemnere. Norges kemner- og 
kommuneøkonomers forbund (NKK) har 
over lang tid engasjert seg i debatten om 
organisering av skatteinnkrevingen. For oss 
er ikke dette et spørsmål om kemnernes og 
skatteoppkrevernes framtid. Våre medlem-
mer er dyktige fagfolk som vil være sikret 
arbeid uansett organisering. Derimot er vi 
opptatt av at skatteinnkrevingen skal være 
så effektiv som mulig, til det beste for det 
norske fellesskapet. NKK ønsker å dele vår 

erfaring og kunnskap før politikerne fatter 
sin beslutning.

Hva er de viktigste årsakene til at skat-
teinnkrevingen fortsatt bør være en kom-
munal oppgave?
• Dagens innkreving er svært effektiv, 

og de lokale kemnerne har bedre 
resultater enn staten.

• Det er høy risiko for dårligere resultat 
etter statliggjøring (etaten står midt i 
andre kompliserte omstillingsproses-
ser, negative erfaringer fra Danmark, 
uavhengige beregninger av tapsrisiko).

• Kemnerne er viktige for lokal 
økonomistyring.

DAGENS INNKREVING ER EFFEKTIV
Norge er i verdenstoppen i skatteopp-

kreving. På sammenlignbare skattearter er 
de kommunale kemnerne mer effektive enn 
de statlige innkreverne. Fra skatteetatens 
egen årsrapport per 21.12.2018 kan vi lese 
følgende (se tabellen under):

Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift 
innkreves hos de samme skattesubjektene, 

hvorfor er det da en markert forskjell? 
Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er 
vesentlig for de gode, lokale resultatene. 
Nærhet gir rett og slett bedre oppfølg-
ning av og økt betalingsmotivasjon for 
skyldnere.

DÅRLIGE ERFARINGER FRA DANMARK
Danmark statliggjorde sin skatteoppkreving 
i 2005. Siden da har restansene økt hvert 
eneste år, og de forespeilede effektivise-
ringene er ikke gjennomført. I følge den 
den danske riksrevisjonen har de samlede 
restansene etter sentraliseringen i 2005, 
økt fra 14,8 mrd. kroner (NOK 19,9) til 
118 milliarder kroner (NOK 158,8 mrd) i 
2018. Viktige årsaker har ifølge riksrevi-
sjonen vært massive problemer i utvikling 
av IT-systemer, utfordringer i planlegging 
av ny organisasjonsstruktur samt personell-
mangel (for få medarbeidere ble overført 
fra kommunene). 

KEMNEREN ER VIKTIG FOR KOMMUNEN
Organisering av skatteinnkrevingen hand-
ler ikke utelukkende om effektivitet og 

Risikabel reform
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provenyeffekt. Det er også et spørsmål om 
oppgavefordeling og lokal kompetanse. 
De kommunale kemnere er viktige for god 
lokal økonomistyring. Kemneren inngår i 
det totale økonomiske fagmiljøet i kom-
munen, og bidrar med viktig ekspertise. 
Erfaringen viser at man lokalt, gjennom 
kemnerne, fanger opp avvik fra forventet 
skatteinngang langt raskere enn man klarer 
på nasjonalt plan. Dette gir kommunene 
mulighet for å justere driften tidligere 
enn dersom man skulle ventet på statens 
offisielle justerte skattetall. Dette er særlig 
viktig for kommunene i perioder med svik-
tende skatteinngang. Ved en statliggjøring 

forventer vi at kommunenes tilgang til 
økonomiske plandata om skatteinngang og 
skattefordeling vil bli sterkt redusert – og 
dermed vil også lokal styringsevne bli 
svekket.

Den kommunale skatteinnkrevingen 
bidrar i dag positivt til kommunenes likvi-
ditet ved at den enkelte kommune kan ta 
ut løpende (forskuddsfordele) skatteinntek-
ter gjennom måneden. Ordinært oppgjør 
til skattekreditorene skjer pr avsluttet 
måned. Med statliggjøring er det grunn til 
å tro at forskuddsfordelingen faller bort, 
eller som et minimum blir sterkt redusert.

NKK mener statliggjøring vil være 

er et sjansespill. Dagens system er svært 
effektivt, og de kommunale kemnere og 
skatteoppkrevere er viktige for god lokal 
økonomistyring. Ørsmå endringer i innfor-
dringsprosenten vil medføre at den høyst 
usikre gevinsten ved å spare noen hundre 
årsverk vil være borte. 

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no
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Sluttresultatet er den beste 
fasiten. Finansdepartementet 
dokumenterer selv at de 
kommunale innkreverne har 
bedre resultat enn staten. 
Kemnerne hadde et resultat 
på 99,5% allerede før dagens 
IT-systemer. Kemnerne arbei-
der ikke bare med tvangsinn-
fordring, men også med å 
sørge for at folk og bedrifter 
betaler til rett tid.

I NOU 2004:12 dokumenteres det nemlig 
at de lokale kemnerne hadde svært gode 
resultatet også før innføringen av dagens 
IT-systemer, med en samlet løsningsgrad 
på 99,5%.

Finansminister Siv Jensen ser ut til å 
mene at gode resultater fra forskuddstrekk 
er noe som «kommer inn på konto av seg 
selv» fordi arbeidsgivere trekker lønn. 
Her viser Jensen liten innsikt i hva skatte-
oppkreverens ansvar og arbeid faktisk går 
ut på. Skatteoppkreverne er ikke passive 
mottakere av terminoppgaver og lønns- og 
trekkoppgaver. Deres kontorkontroll inne-
bærer aktiv handling overfor arbeidsgiver-
ne, de purrer når vi ikke mottar oppgaver, 
de kontakter dem pr telefon når de ser at 
de har innberettet feil, de oppsøker dem 
fysisk og etterspør oppgaver, og gjennom 
deres arbeidsgiverkontroll avdekker de 
beløp som skulle vært innberettet. De gjør 
altså svært viktig preventivt arbeid som 
bidrar til at arbeidsgiverne innberetter rik-
tig grunnlag og trekker riktige summer.

Prosentene Jensen viser til gir heller 
ingen mening. Fagfolk har vært tydelige på 
at restskatt og MVA er så ulike skattearter 
at det ikke gir mening å sammenligne dem. 

Det er ryddigst å forholde seg til de tallene 
Skatteetaten selv oppgir i sin årsrapport for 
2018. Skatteetaten har selv dokumentert 
at kommunenes desentraliserte innkreving 
av arbeidsgiveravgift har et sluttresultat på 
99,85 %, mens statens sentraliserte innkre-
ving av merverdiavgift er mindre effektiv 
med et sluttresultat på 99,58 %. Og husk 
at skatteetaten holder «restkrav» utenfor 
statistikken vedrørende merverdiavgift. Her 
betyr små desimaler store summer:

Det er for øvrig ikke noe mål i seg selv 
med en høyest mulig tvangsinnkrevings-
prosent. Det beste er frivillige betalinger 
og vi tror at kemnernes tette og raske opp-
følging i tillegg til det IT systemet gjør, 
bidrar til at flere velger å betale frivillig 
ved neste forfall.

DANMARK SOM CASE
Det finnes ikke i dag noe felles IT-system 
for moms, særavgifter, statens innkreving 
og skatteoppkreving i Norge. En statlig-
gjøring vil altså kreve utvikling av et nytt 
IT-system dersom man skal hente gevinster 
av en sentralisering. Skattedirektoratet 
klarer ikke i sin rapport å anslå hvor mye 
tid og penger som trengs for å utvikle en 
ny løsning, men at det ligger minst 6-10 år 
frem i tid er alle enige om. Direktoratet har 
foreslått at man ved en statliggjøring skal 
fortsette som i dag, med en rekke paral-
lelle IT-systemer, dvs at mva og arbeids-
giveravgift ikke innfordres sammen, men 
av forskjellige personer, med forskjellige 
datasystemer til hjelp.. Hvordan man skal 
utløse innsparinger med systemer som ikke 
snakker sammen, har ingen enda svart på.

Vi mener det er all grunn til å ta proble-
mene Danmark har opplevd på alvor. Det 
er 14 år siden Danmarks reform, og de er 
enda ikke i mål med å lage sitt nye system. 
Det er heller ikke riktig som Jensen hev-
der, at det er dagens IT-systemer som har 
skapt de gode resultatene kemnerne i dag 
produserer. 

DE SMÅ ER DYKTIGST
Byråkratene i Finansdepartementet prøver 
med overfladisk bruk av statistikk å skape 
et problem som ikke finnes ved at det er 
for mange små kontorer. Kommunene har 
all interesse av en fungerende skatteopp-
kreving. De sitter nærmest oppgaven, og 
har dermed selv best kompetanse til å vite 
hva som er klok organisering lokalt. Noen 
kommuner velger å gjøre jobben selv, med 
kemneren integrert i kommunens totale 
økonomiske fagmiljø. Andre samarbeider i 
interkommunale selskaper.

Det beste målet på om organiseringen 
fungerer, er resultatene og effekten av 
arbeidet. Et godt og robust fagmiljø er 
et miljø som lykkes i å gjøre jobben sin. 
Finansdepartementet har dokumentert at 
kommunenes desentraliserte innkreving 
av arbeidsgiveravgift har en bedre inn-
krevingsprosent enn det staten selv har på 
merverdiavgift.

LOKALKUNNSKAP OG NÆRHET
Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne 
er tvert imot vesentlig for de gode, lokale 
resultatene som kommunene har i dag. Ved 
tvangsinnfordring har Stortinget faktisk 
pålagt kemneren å bruke skjønn i enkelte 
spørsmål. Mao.: alt lar seg derfor ikke 
innkreve.

Skjønn i skatteoppkrevingen handler 
ikke om at det skal være forskjeller mel-
lom kommuner, men om en forsvarlig 
individuell behandling. Dette er også skre-
vet inn i lovverket. Ved tvangsinnfordring 
har Stortinget faktisk pålagt kemneren å 
bruke skjønn i ulike spørsmål; blant annet 
i vurdering av skyldnerens eierforhold, 
familiens økonomiske situasjon, rimelighet 
i innfordringen med mer.

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no

Lokal effektivitet
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At NKK er imot statliggjøring 
har blant annet falt VG tungt 
for brystet. Avisen mener at 
de som er mot statliggjøring 
av skatteoppkreveren vegrer 
seg mot endring, og sier iro-
nisk omsorgsfullt at avisen 
forstår at «endring gjør vondt 
for noen». 
NKK sitt arbeid med regjeringens sen-
traliseringsforsalg har sitt utgangspunkt i 
hva vi mener det store fellesskapet er tjent 
med. Og ikke at vi snakker for vår syke 
mor.

Regjeringen og flere av de store riksa-
visene finner hverandre. Og ingen av dem 
fremmer ett eneste kritisk ord til reformen. 
Det nærmeste regjeringen og en rekke 
journaliser kommer med av argumentasjon, 
er påstanden om at det er arbeidsgiver-
nes forskuddstrekk og gode IT-systemer 
som forklarer at kommunene har gode 

innkrevingsresultater. Her avslører de at de 
ikke har satt seg inn i hva skatteinnkrever-
ne egentlig arbeider med og hvilket ansvar 
de faktisk har. 

Kemnernes ansvar og arbeid strekker 
seg langt utover å være passive mottakere 
av terminoppgaver og lønns- og trekk-
oppgaver. Deres kontorkontroll innebærer 
aktiv handling overfor arbeidsgiverne: 

Oslo kommune er et godt eksempel på 
hvordan den lokale forankringen gjør det 
lettere å samarbeide på tvers av fagmil-
jøer, blant annet med tanke på kontrol-
ler: Oslo kommune er sterkt opptatt av å 
utvikle gode virkemidler i kampen mot 
arbeidslivskriminalitet. Kemnerkontoret 
har en viktig rolle i dette og samarbeider 
med bl.a. byggetilsynet i Plan- og byg-
ningsetaten, Arbeidstilsynet, politiet og 
Skatt øst, bla. gjennom A-krim senteret. 
Oslo kemnerkontor har et nært samarbeid 
med Næringsetaten i Oslo kommune om 
kontrollen av bevertnings- og skjenkeste-
der og har også et eget utelivsteam rettet 
mot den samme bransjen. Kemnerkontoret 
samarbeider også med de kommunale 
eiendomsforetakene og andre kommunale 

virksomheter som har investeringsoppga-
ver, etaten bidrar gjennom sin fagkompe-
tanse og kontrollvirksomhet til at aktivi-
teten på kommunens byggeplasser drives 
i samsvar med lover og regler samt Oslo 
kommunes krav. Det kan neppe forventes 
at en statlig enhet kan gi Oslo kommune 
like omfattende bistand på disse områdene.

Både erfaringene fra nabolandet vårt 
Danmark og innvendingene fra skat-
teoppkreverne landet over burde vekke 
bekymring. God kritisk journalistikk burde 
innebære å gjøre research på dette og andre 
momenter som vi og andre kritikere har 
løftet inn i debatten. Uavhengig av hvordan 
riksmedia følger opp saken, har vi tillitt til 
at flertallet på Stortinget er opptatt av sak-
lige argumenter og faktisk kunnskap når 
beslutningen skal fattes.

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no

Argumenter 
eller stempling?
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Da saken var oppe sist gang var sentrali-
seringsspørsmålet ikke godt nok utredet. 
Jeg kan ikke se at Finansdepartementet 
har gjort noe mere utover å foreslå en viss 
økning i antall kontorer og at kommunene 
skal få beholde særnamsmyndigheten, eller 
at staten kan påta seg innfordringen av de 
kommunale kravene.

Finansdepartementet reviderte i 2014 
rundskriv med prinsipper og krav ved utar-
beidelse av samfunnsøkonomiske analyser. 
Rundskrivet er en oppfølging av anbefalin-
gene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske 
analyser.

På Regjeringens egne sider står det 
følgende angående samfunnsøkonomiske 
analyser:

«Det er et mål at samfunnsøkonomiske 
analyser skal bidra til å bedre beslutnings-
grunnlaget for offentlige tiltak og reformer. 
Formålet med rundskrivet er å gi føringer 
for hvordan slike analyser utformes for 
å bidra til kvalitet på analysene, sam-
menlignbarhet mellom analysene og god 
informasjon om forutsetningene som er 
lagt til grunn. Direktoratet for økonomi-
styring skal bidra til å heve kompetansen 
og gi råd til statlige virksomheter om 
hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør 
gjennomføres. Basert på rundskrivet vil 
de utarbeide en veileder i samfunnsøkono-
miske analyser. 

Gjennom sitt overordnede ansvar 
for effektiv ressursutnyttelse skal 
Finansdepartementet bidra til at samfunns-
økonomiske analyser utarbeides og utgjør 
en sentral del av beslutningsgrunnlaget 

når beslutninger om nye offentlige tiltak, 
prosjekter, regelverk og reformer skal 
fattes.

Utredningsinstruksen stiller formali-
serte krav om å beregne de økonomiske og 
administrative konsekvenser av tiltak som 
planlegges og krever at det skal utarbeides 
grundige og realistiske samfunnsøkono-
miske analyser i nødvendig utstrekning.

Formålet med analysene er å klarlegge 
og synliggjøre konsekvensene av offentlige 
tiltak gjennom å få fram systematisk og 
mest mulig sammenlignbar informasjon om 
fordeler og ulemper av tiltak for samfunnet 
som helhet og enkeltgrupper.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 
har opprettet en enhet som bl.a. skal bidra 
til å heve kompetansen til departementer 
og statlige virksomheter på gjennomfø-
ringen av samfunnsøkonomiske analyser. 
DFØ kan tilby veiledningsmateriell, arran-
gerer kurs og seminarer, bidrar med meto-
derådgiving og koordinerer et nettverk for 
de som jobber med samfunnsøkonomiske 
analyser i staten.

NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske 
analyser, som ble overlevert til finans-
ministeren 3. oktober 2012, tilrår ulike 
endringer av rammeverket for samfunnsø-
konomiske analyser. Utredningen ble sendt 
på høring i oktober 2012, og det kom inn 
50 høringsuttalelser. Høringsrunden viste 
at hovedprinsippene som utvalget redegjør 
for i NOU 2012: 16 har bred tilslutning.

Finansdepartementets rundskriv 
R-109/2014 Prinsipper og krav ved utar-
beidelse av samfunnsøkonomiske analyser 

mv. følger opp disse anbefalingene. Dette 
rundskrivet erstatter tidligere rundskriv 
R-109 Behandling av kalkulasjonsrente, 
risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad 
i samfunnsøkonomiske analyser. DFØ har 
utarbeidet en veileder som bygger på dette 
rundskrivet. Siste versjon ble revidert i 
2018. DFØs nettsider med veilednings-
materiell er tilgjengelig fra lenken til 
nedenfor.»

Når Finansdepartementet ikke følger 
opp med en konsekvensutredning om 
skatteoppkreveren skal sentraliseres bør 
Stortinget be om at saken utsettes til at 
dette er gjort.

Vi har også eksempel på annen sentra-
lisering, nærmere bestemt klagebehandlin-
gen på skattefastsettelser (tidligere lokale 
ligningsnemd/overligningsnemder) som 
ikke har fungert etter intensjonen. Det var 
regjeringen som i Prop. 1 LS (2014–2015) 
Skatter, avgifter og toll 2015 foreslo en 
sentral klagenemndsordning for skatt og 
merverdiavgift. Jf. Prop. 1 S (2015-2016). 
Stortinget sluttet seg til regjeringens 
framlegg. Formålet med den nye skatte-
klagenemnda er å styrke klageordningen 
på skatteområdet, bedre rettsikkerheten og 
å styrke de skatte- og avgiftspliktiges tillit 
til at klagesakene blir behandlet på en god 
måte.

Bør man gjøre den samme feilen igjen?

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no

Følger ikke sine 
egne påbud
Finansdepartementet følger ikke opp Stortingets vedtak om samfunnsøkonomiske  
analyser når de nå vil sentralisere skatteoppkreveren. Det eneste som er nytt fra sist gang  
er at departementet har sukret pillen med å opprette litt flere kontorer og at kommunene 
fortsatt skal få beholde særnamsmyndigheten ved innkreving av kommunale krav.
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I 2015 bestemte regjerin-
gen at et nytt, nasjonalt 
sekretariat for den nye 
Skatteklagenemnda skulle 
plasseres i Stavanger.  
Der ligger 2.500 klager  
og venter nå.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil det kreve 
20 nye årsverk – og likevel ta tre år – å få 
bukt med alle klagene som har hopet seg 
opp. Etaten får bevilget nok til syv nye stil-
linger i neste års budsjett.

Ifølge direktør Øyvind Eskeland var det 
allerede fra oppstart 1. juli 2016 forventet 
at sekretariatet for Skatteklagenemnda 
skulle ta unna alle klager hvor det var 
uenighet mellom skattekontor og skattyter.

– Så før vi på noen måte var fulltallige, 
ramlet det inn hundrevis av klager hver 
måned. Halvannet år senere var køen på 
nesten 2.500 saker, sier han til avisen.

– Vi prøver å holde ting i sjakk, og vi 
klarer det nesten, men restansen går ikke 
nevneverdig ned, sier han.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa ved 
etableringen at den nye nemnden skulle 
sikre en effektiv behandling av klagesa-
kene, og at det var viktig at det ikke tok for 
lang tid.

Aftenbladet har ikke lyktes i å få kom-
mentarer fra Jensen eller Skattedirektoratet 
innen artikkelen ble ferdigstilt.

NKK var kritisk til reformen som ble 
vedtatt å overføre skatteklagenemnda fra 
kommunene til skatteetaten. 

LANDSDEKKENDE SKATTEKLAGENEMD
1. juli 2016 kunne finansminister Siv 
Jensen erklære den nye landsomdekkende 
Skatteklagenemnda for åpnet. Etter mye 
kritikk mot den gamle ordningen, blant 
annet fra Skattebetalerforeningen, valgte 
regjeringen i statsbudsjettet for 2015 å 
styrke klagebehandlingen på skatteområdet 
ved å opprette en ny landsdekkende skatte-
klagenemnd. Den nye Skatteklagenemnda 
erstattet daværende fem regionale skatte-
klagenemnder, Klagenemnda for utenlands 
saker, Klagenemnda for storbedrifter og 

Klagenemnda for merverdiavgift. Den nye 
skatteklagenemnda er landsdekkende og 
behandler klager på skatt og merverdiav-
gift. Det er lovfestet at nemnda skal være 
uavhengig og ikke skal kunne instrueres 
generelt eller i enkeltsaker. Det ble innført 
strengere krav til kompetanse og arbeidser-
faring for medlemmene som utnevnes, og 
i tillegg ble det opprettet et eget sekretariat 
for å sikre at nemnda er uavhengig av 
skattemyndighetene.

TRANG FØDSEL
Men bare et halvt år etter den høytidelige 
åpningen viste det seg at sekretariatet var 
altfor dårlig bemannet til at de klarte å ta 
unna sakene. På det tidspunktet viser kom-
munikasjon mellom Finansdepartementet 
og Skattedirektoratet at departementet har 
bedt direktoratet om å «beskrive mulige 
regelendringer som kan bidra til å redusere 
antallet klager til Skatteklagenemnda». 
Bakgrunnen for kommunikasjonen er 
blant annet Skattebetalerforeningens 
bekymring i media vedrørende kapasite-
ten til sekretariatet. Denne bekymringen, 
og flere andres bekymring, ble snappet 
opp av Finansdepartementet, som ba 
Skattedirektoratet om oversikt over situa-
sjonen i mars 2017.

Ifølge Skattedirektoratet er det to 
hovedgrunner til at det nå hoper seg 
opp med saker i skatteklagenemnda. 
Det skriver direktoratet i et notat til 
Finansdepartementet.

«Det å etablere en ny klageordning på 
en løpende produksjon av klagesaker vil 
alltid medføre en utfordring i forhold til 
opphopning av saker. Dette er først og 
fremst knyttet til etableringen av det nye 
sekretariatet (SSK). Det å rekruttere høyt 
kvalifiserte medarbeidere på kort tid har 
vært utfordrende. De fleste saksbehand-
lerne var på plass i juli 2016, men det har 
vært krevende å få et fulltallig sekretariatet 
på plass. For tiden er det to stillinger som 
fortsatt ikke er besatt. For å ikke å så tvil 
om sekretariatets uavhengige stilling, var 
det nødvendig å ikke kun rekruttere fra 
skattekontorene i regionene.».

UNDERBEMANNET
Helt fra oppstarten av har flere enn NKK 
ment at sekretariatet til Skatteklagenemnda 

har vært sterkt underbemannet. Videre har 
forutsetningen om uavhengig saksbehand-
ling blitt brutt flere ganger. Stikk si strid 
med forutsetningen om uavhengig klage-
behandling ble det høsten 2018 bestemt 
å overføre en del av de «mindre» klage-
sakene til Skattedirektoratet. Det betyr at 
klager får saken behandlet av samme etat 
som har fattet det vedtaket som det klages 
på. Det sier seg selv at dette ikke er heldig. 
I tillegg er ordningen diskriminerende i 
disfavør av de mindre skatteyterne. Alle 
bør ha samme rettsikkerhet og få samme 
uavhengige behandling, enten de er store 
eller små skatteytere.

– Det er jo sånn at man av og til opple-
ver at man ikke får rettferdig behandling 
fra skattemyndighetenes side, at man 
mener at de har gjort en feil. Det å kunne 
ha et uavhengig organ som objektivt vurde-
rer saken din, styrker rettssikkerheten, og 
det styrker tilliten til skattemyndighetene 
generelt, sa finansministeren til NRK.

Ja, det er langt mellom slik man 
ønsker seg det og slik virkeligheten blir. 
Rettsikkerhet er så viktig.

SAKENE HOPER SEG OPP
Av Skatteetatens tildelingsbrev for 2018 
framgår at det har vært en økning i 
restanser hos Skatteklagenemnda, og 
at det i løpet av 2017 har bygget seg opp 
ytterligere restanser i Skatteklagenemndas 
sekretariat. Skatteetatens statistikk viser at 
restansene i sekretariatet økte fra 1142 per 
januar 2017 til 2899 per desember 2017. 
Restansene nådde en foreløpig topp per 
mars 2018 med 3486 saker i restanse. Per 
oktober 2018 er antall ubehandlede saker i 
nemndas sekretariat oppgitt til 2419 saker. 
Cirka 53 prosent av disse sakene er over 1 
år gamle, og nesten 12 prosent av sakene 
er over 2 år gamle. Nedgangen i restansene 
i SSK har sammenheng med overføringen 
av 2-2500 «enklere saker» fra nemnda til 
SKD. Sivilombudsmannen har undersøkt 
saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda 
på generelt grunnlag og av eget tiltak, og 
konkluderte med at saksbehandlingstiden i 
nemnda var bekymringsfull lang.

Det avsluttende brevet fra sivilombuds-
mannen til Skattedirektoratet er gjengitt 
her:

«Høsten 2017 mottok ombudsmannen 

2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger
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2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger
noen klager på lang saksbehandlingstid i 
Skatteklagenemnda. I to artikler publisert 
på skatt.no og i Revisjon og Regnskap 
nr. 6 for 2017 var saksbehandlingstiden 
generelt i Skatteklagenemnda omtalt som 
svært lang. På denne bakgrunn undersøkte 
ombudsmannen saksbehandlingstiden 
i Skatteklagenemnda av eget tiltak og 
på generelt grunnlag. Det ble også stilt 
spørsmål om prioriteringen av enkelte 
sakstyper, samt saker der ombudsmannen 
har avgitt en uttalelse med kritikk og bedt 
Skatteetaten om å behandle saken på nytt.

Skattedirektoratet har gitt sin redegjø-
relse i brevene 12. desember 2017 og 31. 
januar 2018.

Innad i Skatteetaten er det krav om 
at 90 prosent av klagene skal behandles 
innen åtte måneder fra klagen ble mot-
tatt. Denne saksbehandlingstiden omfatter 
behandlingen av klagen ved skattekontoret, 
i sekretariatet og i Skatteklagenemnda. 
Skattedirektoratet antok imidlertid at 
saksbehandlingstiden for klagesaker i 
Skatteklagenemnda i desember 2017 var 
rundt 12 måneder. Grunnen til dette var 
sammensatt og skyldtes blant annet at det 
hadde tatt lengre tid enn forventet å eta-
blere gode arbeidsprosesser i sekretariatet 
og å få sekretariatet fullt bemannet.

For å redusere saksbehandlingstiden 
og antall restanser har det blitt satt inn 
flere tiltak. Det er foretatt endringer i 
retningslinjene, forbedring av saksbehand-
lingsprosessen både i sekretariatet og på 
skattekontorene og forbedringer i maler 
og kompetansetiltak i sekretariatet knyttet 
til saksbehandlingsverktøyet. Våren 2017 
ble det satt inn fem «ressurser» fra skat-
tekontorene for å bistå sekretariatet, og fra 
januar 2018 ble tiltaket fulgt opp videre 
med midlertidig innlån av elleve «ressur-
ser» fra skattekontorene. Skattedirektoratet 
viste til en markant økning i antall saker 
behandlet i Skatteklagenemnda høsten 
2017, og mente derfor at tiltakene som var 
igangsatt hadde effekt. Sekretariatet hadde 
utarbeidet planer for å sikre stabil produk-
sjon samtidig som restansene ble bygget 
ned. På denne bakgrunn ble det antatt at 
målet om gjennomsnittlig saksbehand-
lingstid på åtte måneder vil bli nådd innen 
utgangen av 2018.

Etter skatteforvaltningsloven § 13-6 jf. § 

5-2 skal Skatteetaten forberede og avgjøre 
saken uten ugrunnet opphold. Lang saks-
behandlingstid er en belastning for kla-
geren. Så lenge lang saksbehandlingstid 
skyldes arbeids- og ressurssituasjonen og 
sakene undergis en forsvarlig priorite-
ring, kan imidlertid ikke ombudsmannen 
påskynde behandlingen av enkeltsaker. 
Ombudsmannen har merket seg tiltakene 
som er igangsatt, og at direktoratet mener 
å se en positiv utvikling som gir grunn til 
å forvente at målsettingen skal nås i inne-
værende år.

Når det gjelder prioritering av enkelte 
saker, har Skattedirektoratet opplyst at 
som hovedregel behandles de eldste sakene 
først. Imidlertid gjøres det unntak fra dette 
for å sikre likebehandling og for å etablere 
en effektiv saksflyt i sekretariatet ved at 
like saker behandles samtidig. Det gjøres 
også unntak for saker som av ulike årsaker 
haster å få avgjort, som for eksempel i 
saker der politiet avventer å ta ut tiltale til 
klagesaken er avgjort. Skatteklagenemnda 
prioriterer klager over bindende forhånds-
uttalelser for å sikre at klagene normalt 
behandles innen tre måneder, jf. skattefor-
valtningsforskriften § 6-2-1 annet ledd. Det 
ble opplyst at noen saker tok lengre tid å 
behandle og at dette skyldes at skattekon-
toret hadde behov for mer tid enn forutsatt 
før de kunne oversendes sekretariatet.

Skattedirektoratet var kjent med den 
lange saksbehandlingstiden for klager som 
behandles i Tolldirektoratet for å få fastsatt 
tollverdi før de oversendes Skatteetaten, 
enten for behandling i Skattedirektoratet 
(fastsetting av særavgift) eller til 
Skatteklagenemnda (saker om innfør-
selsmerverdiavgift, inkludert administrativt 
tillegg). Det ble opplyst at Skatteetaten 
ikke så hen til behandlingstiden av klagen i 
Tolldirektoratet. Imidlertid arbeidet sekre-
tariatet med å utarbeide retningslinjer for 
hvilke saker som skal prioriteres. Det vil 
da bli vurdert om klagens alder og den for-
utgående behandlingen i Tolldirektoratet 
skal tas hensyn til ved prioriteringen.

I ombudsmannssak 2017/3392 ble 
saksbehandlingstiden av klagesaker i 
Tolldirektoratet undersøkt. Tolldirektoratet 
opplyste at det var igangsatt flere tiltak 
for å bygge ned restansene og korte ned 
saksbehandlingstiden, som i enkelte saker 

hadde overskredet to år. For klagesaker 
som kun behandles i Skatteetaten, er det 
en målsetting om samlet behandlingstid 
innenfor åtte måneder. Ombudsmannen 
mener det er gode grunner til at det bør 
være en målsetting for total saksbehand-
lingstid også i saker som er delt mellom 
Tolldirektoratet og Skatteetaten, og at 
sekretariatet for Skatteklagenemnda skal se 
hen til forutgående behandlingstid av kla-
gen i Tolldirektoratet ved prioriteringen av 
saker. Skattedirektoratet bes videreformidle 
ombudsmannens syn til sekretariatet for 
Skatteklagenemnda.

Skattedirektoratet har opplyst at skat-
tekontoret sender en skriftlig bekreftelse 
på mottatt klage der det informeres om 
en total saksbehandlingstid i klagesaker 
på åtte måneder. Som direktoratet har 
redegjort for, samsvarer dette ikke i dag 
med reell forventet saksbehandlingstid. 
Ombudsmannen har merket seg at sekre-
tariatet ved mottak av klagesaken skriftlig 
informerer om at svar kan ventes innen 
seks måneder, og at det sendes ut forsinkel-
sesmelding der det tar lenger tid enn det 
som først ble opplyst. Det er likevel uhel-
dig at det ikke i den første orienteringen 
fra Skatteetaten opplyses om en forventet 
saksbehandlingstid som bedre samsvarer 
med realiteten. Ombudsmannen ber derfor 
Skattedirektoratet sørge for at skattekonto-
rene tilstreber å oppgi reell forventet saks-
behandlingstid i den første orienteringen 
der klagen bekreftes mottatt.

Det generelle inntrykket som undersø-
kelsen herfra etterlater er at saksbehand-
lingstiden i Skatteklagenemnda er bekym-
ringsfull lang, men at Skattedirektoratet nå 
er seg utfordringene bevisst og iverksetter 
avhjelpende tiltak.

Avslutningsvis har ombudsmannen mer-
ket seg at Skatteetaten prioriterer saker 
der ombudsmannen har avgitt uttalelse 
med kritikk og bedt Skatteetaten om å 
behandle saken på nytt. Det berodde der-
for på en feil at dette ikke var blitt gjort i 
en konkret sak. Prioriteringen er nedfelt 
i retningslinjer for etaten. I tillegg ville 
Skattedirektoratet vurdere om det også 
skal fremgå av «Retningslinje for klager 
til Skatteklagenemnda», at slike saker skal 
prioriteres. Det er grunn til å tro at en 
omtale av prioriteringen i retningslinjen 
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for klager til Skatteklagenemnda vil 
medvirke til å hindre at feil skjer igjen. 
Ombudsmannen vil derfor anbefale at dette 
gjøres.»

HVA VAR DET VI SA?
Det har ikke manglet på advarsler. Før den 
nye landsomdekkende Skatteklagenemnda 
fra 1. juli 2016 var landet delt inn i regio-
nale nemnder. Og før det var det et skat-
teutvalg i enhver kommune. I juli 2008 
avgav NKK følgende høringssvar til 
Finansdepartementet:

«I høringsnotat av 24. april 2008 
foreslår Finansdepartementet en for-
skrift om oppnevning og organisering av 
skatteutvalgene.

For NKK har det alltid vært viktig å 
beholde ordningen med lokalt forankrede 
skatteutvalg bestående av politisk oppnevn-
te medlemmer. Skatteutvalgene har fungert 
som en viktig sikkerhetsventil for vanske-
ligstilte skatteytere, som ikke faller inn 
under andre lempingsordninger, noe også 
Stortinget la vekt på ved behandlingen av 
ny skattebetalingslov i 2005. Stortinget 
vedtok den gang et kompromissforslag om 
at det skulle være 99 skatteutvalg i landet.

Vi registrerer at Stortinget ved behand-
lingen av Ot.prp 1 (2007-2008) vedtok å 
endre skattebetalingsloven slik at organise-
ringen av skatteutvalgene f.o.m. 2009 skal 
følge organiseringen av skattekontorene – 
noe som innebærer at det kun blir 5 regio-
nale skatteutvalg i Norge. 

De folkevalgte i nemndene vil gjennom 
sin deltakelse være med å øke fokus på 
skatt som inntektskilde for kommunene. 
Selv om de fleste kommunene er minsteinn-
tektskommuner, er det av avgjørende betyd-
ning for alle skattekreditorene hvor stor 
den totale skatteinngangen som er til for-
deling blir. Dette ansvaret må være bredt 
politisk forankret, da et godt fungerende 
skattesystem er avhengig av legitimitet på 
alle nivåer i politikken.

NKK beklager at departementet ikke 
har tatt inn og drøftet de innsigelser 
som kom ved behandlingen av ny skat-
tebetalingslov i Ot. Prp 1 (2007-2008). 
Stortingsrepresentantene var svært opptatt 
av fortsatt ivaretakelse av lokalpolitisk 

innsyn og kontroll. Det er forstemmende å 
se konturene av en ny ordning i lys av refe-
ratet fra stortingsdebatten. Se link: http://
www.stortinget.no/otid/2004/o050614-01.
html 

Selv om vi er dypt uenig i den vedtatte 
sentralisering av skatteutvalgene – som vi 
for øvrig mener skjedde i stillhet og burde 
vært gjenstand for en bredere debatt og 
evt. egen høringsrunde – så er temaet i 
dette høringsnotatet organiseringen av 
skatteutvalgene ut i fra loven slik den nå 
foreligger. 

Til det foreliggende forslag mener NKK 
at det bør presiseres at den innstillende 
skatteoppkrever bør ha møte- og talerett i 
skatteutvalgene ved behandling av ”sine” 
saker. Dette fremgår for øvrig av SKD 
nr.3/08 hvor det i pkt 4.5.1 er skrevet: 
”Skatteoppkreveren bør være represen-
tert på skatteutvalgets møter.”.  I SKD 
nr.12/02 pkt 4.4.1 var det i tillegg anbefalt 
at likningssjefen var representert på skat-
teutvalgets møter.”. Dette selvfølgelig for 
å sikre at enhver sak blir så godt opplyst 
som mulig.

NKK er derfor overrasket og betenkt 
over at departementet nå legger opp til 
saksbehandling der sakene sendes på 
sirkulasjon og at det ikke er nødvendig 
at medlemmene behandler sakene i møte. 
Med knappe ressurser og stort arbeids-
press vil et slikt opplegg lett føre til en 
risiko for en overflatisk vurdering av den 
enkelte sak og dermed en ulik saksbehand-
ling for den enkelte skatteyter. Lojaliteten 
til et skattesystem er avhengig av legitimi-
tet på alle nivåer i samfunnet.

Når det fra 2009 kun blir 5 skatteutvalg 
i Norge mener vi at Skatteoppkrevernes 
fullmakter i saker om lemping med fordel 
kan utvides betraktelig. Slik det er i dag 
kan skatteoppkrever lempe renter og geby-
rer med inntil kr. 50.000. Hovedstol kan 
overhodet ikke lempes av skatteoppkrever. 
Satsene har stått uendret i en årrekke. Ved 
å gi fullmakt om lemping av hovedstol 
inntil eksempelvis 1/2G og 1 G på renter 
og gebyrer, så vil mindre saker raskt kunne 
avgjøres av skatteoppkrever. Samtidig bør 
den øvre beløpsgrensene for avgjørelse i 
skatteutvalgene vurderes hevet vesentlig. 

Vi ber departementet vurdere hensiktsmes-
sige beløpsgrenser gjerne knyttet opp mot 
grunnbeløpet i folketrygden, slik at videre 
justeringer av beløpsgrensene justeres 
årlig uten ytterligere vedtak.

Når det gjelder utpeking av medlemmer 
til skatteutvalgene mener NKK at det bør 
stilles visse kvalifikasjonskrav spesielt til 
leder. Det vises her til de krav som stilles 
til medlemmer av ligningsnemdene. NKK 
mener at det også bør stilles kvalifika-
sjonskrav til skatteutvalgenes medlemmer.

Videre mener NKK at fylkestinget i den 
regionen som regionskontoret er etablert i 
bør få seg forelagt til uttalelse forslag til 
bl.a. hvor mange medlemmer det enkelte 
skatteutvalg skal ha, sammensetningen og 
organiseringen av skatteutvalgene.

Når det gjelder de økonomiske kon-
sekvensene så mener NKK at de merut-
giftene som departementet påfører seg 
selv ved å innføre et ekstra byråkratisk 
ledd i behandlingen av sakene må de selv 
finansiere og ikke belaste kommunene. 
Skatteoppkreverne skal fortsatt ha arbeidet 
med å forberede sakene. Det som kommu-
nene sparer står ikke i forhold til det som 
departementet legger opp til i økte admi-
nistrative kostnader og reduksjon i ram-
metilskuddet til kommunene. Kommunenes 
besparelser består av kun av reduserte 
møtegodtgjørelser for skatteutvalgets med-
lemmer, som anslagsvis utgjør en tredjedel 
av det beløpet som departementet foreslår.»

DROPP DEN NYE REFORMEN
Vår bønn til Stortinget er nå å droppe den 
nye reformen om sentralisering av skat-
teoppkreverfunksjonen. Denne artikkelen 
bare dokumentere som alle de andre arti-
klene i dette nummeret av Kommunal øko-
nomi at dette er en risikabel reform. Sier 
Stortinget ja er ikke reformen reversibel.

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no
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I boka «utvikling av Formandskabsloven 
for Landet» av 1840 finner vi endel forkla-
ringer og kommentarer til de bestemmelser 
som berører kassereren. Vi gjengir følgen-
de fra «Fjortende Afdeling, Om Casserer 
og Revisorer og deres Retsforhold»:

 
§43
«Formandskabet antager til Casserer og 
Regnskabsfører for Skole og Fattigcasserne 
en hertil skikket vederheftig mand, som 
efter Omstændighederne kan tilstaaes en 
aarlig Løn for sit Arbeide. At her menes 
det ordinaire og ei det combinerede 
Formandskab, er formentlig ligefrem, 
da kun de Forretninger som ti/forn hørte 
under Skole- og Fattigcommisionerne, hen-
føre under det combinerede Formandskab, 
medens det og at§ 23 infino er klart, at 
de i§ 22 litra a nævnte Mænd ei heller 
deltage i Rengskabernes Decision. Det 
er derimot intet bestemt om hvorlænge 
Cassere,funktionen, efter en engang sted-
funden Udnærmelse, skal vedvare, - men 
om Nogen maatte erklære sig villig til 
at overtage denne Funktion på billigere 
Vilkaar end de engang stipulerede, må 
Formandskabet stedse tage samme under 
Overveielse.»

Formannskapet var altså pålagt å skaffe 
en «skikket vederheftig Mand» til å ta seg 
av regnskapene. Vedkommende kunne 
«efter Omstændighedeme» få litt lønn. 
Men fant man senere noen annen som var 
villig til å ta på seg oppgaven for lavere 
lønn, burde formannskapet vurdere å skifte 
ut kassereren!

Den bestemmelsen som er gjengitt 
ovenfor, og andre, som kom inn i formann-
skapslovene ble knapt endret i de neste 
hundre år. 

Ved lovendring 14. juni 1849 kom 
det inn en bestemmelse i§ 21 om at 

formannskapet skulle påse at regnskapet 
for kasse og kommunale anliggender ble 
avlagt i rett tid. Og i en lovendring 12. juni 
1906 kom det i § 9 inn bestemmelser om 
de som ikke var valgbare til formannska-
pet. «Formann kan heller ikke den være, 
der har regnskap å avlegge for de kommu-
ners tilhørende kasser», het det blant annet.

Heller ikke ved lovendringer i 1921 
ble det vesentlige endringer. I forarbei-
dene sies det til § 43 at det skal ansettes 
en herredskasserer i hver kommune, og 
at dette lovfestes fordi ordningen allerede 
er gjennomført i alle kommuner. I noten 
til selve lovparagrafen sies det at herreds-
styret vil kunne organisere denne stillin-
gen etter behovet i hver kommune, og vil 
kunne kombinere den med andre stillinger, 
for eksempel herredssekretærstillingen. 
Stillingen har tydeligvis funnet sin plass 
og stadig blitt utvidet fra sitt utgangspunkt 
i 1837, uten at spesielle lovendringer har 
funnet sted.

Lovendringen i 1938 var i stor grad ret-
tet nettopp mot økonomibestemmelsene.

Kommunenes problemer i perioden før 
det var selvsagt bakgrunnen. Her drøftes 
forhold rundt kommunekassererstillingen 
mye mer grundig. Selve lovteksten fra 
«Lov om kommunestyre på landet» lød 
slik:

 
§43
«I hvert herred skal det ansettes en her-
redskasserer. Ansettelsen trenger godkjen-
ning av fylkesutvalget; det samme gjelder 
kassererens lønns- og arbeidsvilkår, 
herunder ordningen av kommunens for-
valtning så langt den har betydning for 
herredskassererstillingen. 

Fylkesutvalgets vedtak kan herredsstyret 
eller et mindretall i utvalget bringe inn for 
vedkommende departement.

Herredskassereren kan ikke opsies uten 
samtykke av fylkesutvalget. 

Fylkesutvalgets vedtak kan herredstyret, 
en av mindretallet i utvalget eller herreds-
kassereren bringe inn for vedkommende 
departement.

Fylkesutvalget kan henstille til herreds-
styret å suspendere eller opsi herredskas-
sereren. Herredsstyrets vedtak kan fylkesut-
valget bringe inn for vedkommende depar-
tement; det samme kan herredskassereren 
gjøre når vedtaket går ut på opsigelse. 

Departementet kan enten godkjenne 
eller forkaste det vedtak som bringes inn 
for det. Vedkommende departement fastset-
ter instruks for herredskassereren»

I Bykommuneloven er bestemmel-
sene om ansettelse av bykasserer lik som 
for landkommunene. I lovinnstillingen 
ble det bare vist til merknadene som 
var gitt til de samme bestemmelsene i 
landkommuneloven.

I 1954 ble kommuneloven på nytt 
undergitt en større revisjon. Bestemmelsen 
om kommunekasserer ble flyttet til § 41.

1938-lovene hadde gitt fylkesutvalget 
en godkjenningsfunksjon ved ansettelse 
av herredskasserer, men fylkesmannen 
hadde fått samme myndighet for bykas-
serere (kemnere). I forslaget til 1954-lov 
argumenterte departementet for at det var 
fylkesmannen som burde ha denne kon-
trollfunksjonen både i forhold til land- og 
bykommunene.

Siden er det foretatt bare en lovendring, 
nemlig ved vedtakelse av ny Kommunelov 
som trådte i kraft 1.1.1993. I forslaget til 
denne loven argumenterte både kommu-
nelovutvalget og Kommunaldepartementet 
for at kommunene generelt ikke burde 

Kommunekassererstillingen
– den eldste kommunale stilling
Kommunekassererstillingen er den eldste kommunale stillingen i Norge. Bestemmelser om 
kassererfunksjonen kom inn allerede i Formannskapslovene av 14. januar 1837. Gjennom  
182 år har vedkommende forsvart sin plass. Som ved 75 års jubileet fører nå Norges kemner- 
og kommuneøkonomers forbund en ny kamp for at skatteoppkreveren skal forbli lokal.
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pålegges gjennom lov å ha bestemte typer 
administrative stillinger utenom adminis-
trasjonssjef og revisor. Som følge av dette 
ble bestemmelsen om kommunekasserer 
foreslått tatt ut av loven. Norges kemner- 
og kommunekassererforbund argumenterte 
overfor stortingskomiteen for at stillingen 
fortsatt burde lovfestes i Kommuneloven. 
Subsidiært foreslo forbundet at kommu-
neloven satte krav om en faglig ansvarlig 
for de kommunale regnskapene, og at det i 
Skattebetalingsloven ble satt krav til kom-
munens skatteoppkrever.

Forbundet fikk gjennomslag. I 
Kommunelovens § 24.2 ble det bestemt at 
alle kommuner skulle ansette en regnskap-
skyndig person med faglig ansvar for regn-
skapet. Departementet har stadfestet at råd-
mannen (administrasjonssjefen) ikke har 
faglig instruksjonsrett overfor den faglig 
regnskapsansvarlige i kommunen. Dette er 
den eneste administrative stilling utenom 
revisor der rådmannens instruksjonsmyn-
dighet er beskåret. 

Stortinget vedtok dessuten å opprett-
holde en bestemmelse om at den regn-
skapsansvarlige ikke var valgbar til kom-
munestyret. En konklusjon må kunne være 
at herredskassereren/den regnskapsansvar-
lige kom inn i lovverket allerede i de første 
formannskapslovene i 1837, og senere har 
forsvart sin plass gjennom 182 år.

UTPANTINGSRETTEN
Også denne saken ble tatt opp på det 
konstituerende møte i 1919. Landsstyret 
ble da pålagt å innhente opplysninger og 
uttalelser om saken, og forelegge resultatet 
for neste landsmøte. Styret arbeidet raskt 
og effektivt, (som vanlig!) og på grunnlag 
av innhentede uttalelser ble saken forelagt 
landsmøtet i Oslo 1920 der følgende for-
slag ble vedtatt:

«Statsmyndighetene andras om snarest 
mulig å tillegge herredskassererne utpan-
tingsforretningene for kommunale skatter, 
derunder også for fremmede kommuner. 
Da foranstående formentlig er avhengig av 
lovforandringer og vil kreve lengre tid for 
gjennomførelse, så finner landsforbundet å 
ville henstille til landets herredsstyrer sna-
rest mulig, etter någjeldende bestemmelser, 
å overføre utpantingsforretningene for 
kommunale skatter til herredskassererne.»

Vedtaket ble sendt samtlige herredssty-
rer i landet.

Under landsmøtet i Trondheim 1921 
var saken oppe på nytt. Vedtaket fra 1920 
ble da gjentatt – og forsterket - med sterkt 
kritiske merknader til lensmennenes 

manglende interesse for å gjennomføre 
utpantingene, og for urimelig gebyrbereg-
ning. Forbundet kom dermed inn i en åpen 
kamp med lensmannsstanden, og det ble 
hevdet at lensmennene «ikke kunne, og vel 
heller ikke ville, forstå det saklige grunnlag 
som forelå.» Men lensmennene ga svar! 
De syntes at herredskassererne «forberedte 
et innhugg i en annen stands gjøremål og 
inntekter.»

Saken kom etter hvert inn i en uendelig 
saksgang mellom organisasjonene og sta-
ten. Under landsmøtet i Skien 1931 ble det 
referert at forbundets formann til og med 
hadde hatt foretrede for statsministeren og 
for fylkesmannen i Akershus for å prøve 
å framtvinge en løsning. Men heller ikke 
dette førte fram, og saken ble lagt død i 
flere år.

INNKREVING AV STATSSKATT OG SKATT FRA 
ANDRE KOMMUNER
En annen sak, der lensmennene også var 
sterkt involvert som vår «motpart», var 
spørsmålet om ikke herredskassererne 
burde overta all skatteinnfordring, inklu-
dert statsskatt og skatt til andre kommuner 
som lensmennene nå hadde innkrevingen 
av. Spørsmålet ble drøftet på flere lands-
møter i 20-årene, men forbundet kunne 
ikke bli enig om en konklusjon. Men så, 
etter at saken var utredet av en departe-
mental komite, og denne komiteen hadde 
kommet til at en overføring av innkre-
vingsansvaret burde gjennomføres, ble det 
mer fart i saken. På landsmøtet i Bergen 
i 1933 foreslo styret overfor landsmøtet 
å godta utredningen. Det ble stemt over 
saken, men overraskende nok fikk ikke 
forslaget flertall! Dette førte til en hektisk 
«korridoraktivitet» i forbundets ledelse, 
og i all hast ble det nedsatt en redaksjons-
komite som på rekordtid kom med et nytt 
forslag. Etter endel drøftinger ble dette for-
slaget enstemmig vedtatt. Forslaget lød:

«Landsmøtet finner stort sett i prinsip-
pet å kunne slutte seg til den foreliggende 
innstilling.

M.h.t. detaljene finner man å burde 
bemerke:

1. Man går ut fra at regnskapsordnin-
gen for de minste kommuner søkes gjen-
nomført på den mest enkle og oversiktlige 
måte.

2. At det i det kommunale regnskaps-
vesen på en praktisk og oversiktlig måte 
søkes gjennomført kontantprinsipp for 
skatteregnskapet.

3. Man er enig i innstillingens prinsipp 
om at all skatteinnfordring bør tillegges en 
og samme institusjon - herredskassereren. 
Med hensyn til innfordring av statsskatten 
var det dog dissens.

4. Angående pantegebyrene bør disse 
disponeres for herredskassererne på 
samme måte som for lensmennene. Dette 
av hensyn til at den ene stand bør behand-
les på samme måte som den annen. Som 
sluttbemerkning vil man på det kraftigste 
henstille til statsmaktene snarest mulig å 
få brakt den nye ordning i stand, da den 
menes å være til gavn for kommunene og 
samfunnet i det hele.”

Men, denne litt tidlige lansering av en 
slags «skatt av årets inntekt» nådde ikke 
mål. Det viste seg at «motparten» ble for 
sterk. Lensmennene ble ikke fritatt for inn-
fordringen, og herredskassererne fikk ikke 
utvidet sine grenser. Men lensmannsbetjen-
tene ble statsfunksjonærer!

FORVARSEL OM ROSA-PROSJEKTET
I «Kommunal økonomi» nr. 3/ 1990 tok 
redaktøren opp en sak som var omtalt 
i statsbudsjettet for 1990, nemlig om 
organiseringen av offentlige innkrevings-
oppgaver. Regjeringen skrev der at «det 
pågår et arbeid i finansdepartementet 
når det gjelder organiseringen av skatte-, 
avgifts- og tolladministrasjonen med sikte 
på å avklare om det kan være gevinster ved 
organisatoriske omlegginger.»

 
Våren 1990 ble forbundets leder innkalt 
til Finansdepartementet for å ta del i disse 
drøftelser. Dette var starten på en sak som 
siden har engasjert forbundet sterkt.

ROSA-PROSJEKTET
Ingen sak har engasjert forbundet sterkere 
i 1990-årene enn ROSA-prosjektet. Og 
det gjelder alle nivåer, i sentralstyret og i 
fylkeslagene, på landsmøter og rådsmøter 
(landsstyremøter), ROSA-prosjektet har 
alltid stått på dagsorden. Dette prosjektet 
har ført til en ganske enestående mobili-
sering i forbundet, og uansett utfallet av 
prosjektet, har det på mange måter virket 
samlende og styrkende på forbundet, 
bevisstgjort forbundet - og ført til et nært 
samarbeid med KS.

HVA GJELDER SÅ PROSJEKTET?
ROSA står for «Reorganisering av skatte 
og avgiftsadministrasjonen». Prosjektet 
gjelder altså spørsmålet om en omorgani-
sering av skatte- og tolletaten, inklusive 
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kommunekassereretaten, forsåvidt gjelder 
oppgaver denne har på skattesektoren. 
Oppgaven ble gitt til en styringsgruppe 
som ble oppnevnt i Statsråd 8. februar 
1991, med administrerende direktør i 
Televerket, Tormod Hermansen som leder. 
Som vårt forbunds representant var Egil 
Bjørgum oppnevnt, mens KS var represen-
tert med direktør Dagfinn Høybråten. LO 
hadde to representanter i gruppen, hvorav 
den ene var fra kommunekassereretaten, 
nemlig økonomisjef Arnfinn T. Ihle, Fitjar. 
Ellers var det 19 personer med i gruppen. 
De andre var fra departementer og forskjel-
lige grener innen skatte- og tolletaten, alle 
på et høyt nivå.

Styringsgruppen fikk spesielt i opp-
drag å utrede fordeler og ulemper ved 
en sammenslåing av skatteetaten og tol-
letaten, samt å vurdere tiltak for å styrke 
innkrevings- og kontrollfunksjonen. I 
begynnelsen var det, iallfall i kommu-
nesektoren, en utbredt oppfatning at 
Finansdepartementet hadde så sterke opp-
fatninger om resultatet at det nærmest var 
gitt på forhånd. På denne bakgrunn ba KS 
Finansdepartementet bekrefte hva som 
var tilfelle. Finansdepartementet uttalte 
da i klartekst at det skulle være en «åpen» 
utredning, og det ble det. 

En annen side av saken vårt forbund var 
opptatt av, var måten utredningsarbeidet 
ble lagt opp på. Fra forbundets side ble det 
anført at en aller først burde klarlegge hva 
som fungerte godt og hva som fungerte 
mindre godt. Deretter burde man vurdere 
hva som kunne gjøres for å forbedre det 
som ikke fungerte bra. Dette synet fikk 
imidlertid ikke gjennomslag i styringsgrup-
ppen. Arbeidet ble lagt opp slik at en tok 
utgangspunkt i hvordan en ville reorganise-
re skatte- og tolletaten på fritt grunnlag, det 
vil si at en startet opp med «blanke ark», 
som det ble sagt.

Styringsgruppen valgte et arbeidsutvalg, 
hvor blant annet KS sin representant var 
med, derimot ikke vårt forbund, og det ble 
i Finansdepartementet opprettet et prosjekt-
sekretariat bestående av fire heltidsarbei-
dende sekretærer. Videre ble det oppnevnt 
en rekke arbeidsgrupper med representan-
ter utenfor styringsgruppen, blant annet 
med representanter fra vår etat.

Prosjektarbeidet kom igang for alvor 
høsten 1991. Hva resultatet ville bli, var 
helt uvisst fram til juni 1992 da det ble 
holdt foreløpig «votering» over noen 
hovedspørsmål. Det ble da klart at det 
var flertall for å slå sammen skatte- og 
tolletaten, samt at kommunene skulle 
beholde ansvaret for skatteinnkrevingen. 
Arbeidsgiverkontrollen derimot, var det 

flertall for at staten skulle overta ansvaret 
for. Forut for «avstemningen» var det nok 
atskillig «korridorpolitikk», hvor Dagfinn 
Høybråten spilte en viktig rolle. Lettelsen 
var stor i forbundet da det ble kjent i hvil-
ken retning resultatet ville gå.

Styringsgruppen avga innstilling 7. 
januar 1993 (NOU 1993: 1) - og stort 
sett var gruppens forslag i samsvar med 
de foreløpige standpunkter som er nevnt 
foran.

Forslaget gikk i korthet ut på følgende
- Sammenslåing av skatte- og tolletaten 

på direktoratsnivå.
- Overføring av ansvaret for skattefog-

detaten fra Finansdepartementet til det 
foreslåtte Skatte- og tolldirektorat.

- Sammenslåing av fylkesskattekontoret, 
skattefogdkontoret og tolldistriktskontoret 
på regionsnivå, det vil si på fylkesnivå.

- Ingen endringer på kommunenivå, det 
vil si opprettholdelse av et likningskon-
tor og et kommunekassererkontor i hver 
kommune.

- Fortsatt kommunalt ansvar for skat-
teinnfordringen, føring av skatteregnskapet, 
skatteavregningen, samt for mottak, regis-
tering og avstemming av terminoppgaver, 
årsoppgaver og lønns- og trekkoppgaver.

- Statlig overtakelse av ansvaret for 
arbeidsgiverkontrollen, men slik at kom-
munekassererne fortsatt skal ha et kon-
trollapparat for en effektiv innfordring og 
for å løse de oppgaver som er nevnt under 
foregående strekpunkt.

- Ingen overføring av ressurser fra kom-
munesektoren til staten.

Det var imidlertid tre mindretallsforslag. 
Av disse skal nevnes at skattedirektør Willy 
Ovesen og fylkesskattesjef Odd Hagen 
gikk imot sammenslåing av skatte- og tol-
letaten, men gikk inn for at kommunene 
beholder ansvaret for skatteinnkrevingen. 
Et annet mindretall, bestående av avde-
lingsdirektør Peder Berg og skattefogd Per 
Magnus gikk inn for statlig overtakelse av 
skatteinnfordringen.

Selv om det knyttet seg uvisshet til 
hvilken kontrollfunksjon kommunekas-
sererne skulle ha, var det stor tilfredshet i 
forbundet og etaten med styringsgruppens 
innstilling. Forbundets representant i grup-
pen, Bjørgum, sto bak flertallets forslag. 
Det samme gjorde KS sin representant, 
Dagfinn Høybråten, og Arnfinn T. Ihle, 
som representerte LO.

Etter at innstillingen ble avgitt, arbei-
det Finansdepartementet med den inntil 
saken ble lagt fram for Stortinget ved 
beslutning i Statsråd 6. mai 1994, St. prp. 

nr. 14 (1993- 94). Regjeringen, det vil si 
Finansdepartementet, arbeidet med inn-
stillingen i over ett år. Men det ble gjort 
et grundig arbeid, blant annet ble det 
engasjert et konsulentfirma til å vurdere 
hvilke gevinster flertallets forslag ville 
gi. Konsulentfirmaet kom fram til at de 
var relativt beskjedne, iallfall på kort sikt, 
men firmaet uttalte at størst gevinst ville 
det bli ved statlig overtakelse av skatte-
innfordringen. Sammen med KS ble kon-
sulentens anslag på dette punkt tilbakevist 
langt på vei, og formodentlig hadde det 
betydning, fordi Regjeringen tok ikke opp 
spørsmålet om statlig overtakelse av skat-
teinnkrevingen i proposisjonen. Tvert imot, 
Regjeringen fulgte stort sett forslaget fra 
flertallet i styringsgruppen.

Det er mange å takke for den innsats 
som ble gjort fra forbundets og etatens side 
i forbindelse med prosjektet. Uten å gjøre 
noen urett må det være grunn til spesielt å 
takke økonomisjef Arnfinn T. Ihle, Fitjar, 
kontrollssjef Bjarne Isaksen, Oslo, og 
kontrollsjef Magne Langeland, Stavanger. 
Det er også spesiell grunn til å takke davæ-
rende direktør i KS, Dagfinn Høybråten, nå 
rådmann i Oppegård.

SKATT AV ÅRETS INNTEKT
Våre gjeldende skattelover er av 18. august 
1911. De er senere endret en rekke ganger, 
men opprinnelig var ordningen slik at lik-
ningskontorene (som var kommunale fram 
til 1.1.1965) foretok utlikning av statsskatt 
og kommuneskatt på grunnlag av innlevert 
selvangivelse. Ferdig likning ble så utlagt 
på høsten, og hele skattebeløpet forfalt til 
betaling i terminer. Innkrevingen foregikk 
på den måten at statsskatten ble betalt til 
lensmannen og kommuneskatten til her-
redskassereren/ kemneren.

Da skattene etter dette system ble utlik-
net i ettertid, var det ikke til å unngå at det 
oppsto store restanser, ordinært ca. 10 %, 
som for en stor del var uerholdelige. De 
store skatterestansene ble snart en belast-
ning for det offentlige. Derfor begynte en 
å vurdere om det ikke burde innføres en ny 
skattebetalingsordning som var mer rettfer-
dig, og som ville gi større inntekter til det 
offentlige og samtidig frata skattebetalerne 
byrden med de store restansene i ettertid.

Allerede i 1920-årene foreslo en komite 
nedsatt av Justisdepartementet en omleg-
ging av innkrevingsansvaret, slik at både 
stats- og kommuneskatt burde ligge hos 
herredskassererne. Vårt forbund fulgte 
opp med forslag om å få gjennomført et 
kontantprinsipp for skatteregnskapet. Men 
saken strandet på grunn av stor motstand 
fra lensmennene.
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Diskusjonen fortsatte imidlertid, og i 
1936 nedsatte Finansdepartementet den 
store «Skattekomiteen» som blant annet 
skulle se på en omlegging av skattesyste-
met slik at skatten kunne betales etter hvert 
som inntektene ble opptjent. Dessuten skul-
le komiteen utrede en omlegging av innkre-
vingen med tanke på en felles innkreving 
av statsskatten og kommuneskatten.

Vårt forbund ga sin fulle tilslutning til 
begge disse spørsmål, idet styret den 29. 
juli 1940 vedtok følgende uttalelse:

«Styret er prinsipielt av den oppfatning 
at skatten bør kreves inn etterhvert som 
pengene tjenes, og vil anbefale at en sådan 
ordning søkes gjennomført.» En reform 
som bør gjennomføres straks er felles inn-
betaling av stats- og kommuneskatter slik 
som skattekomiteen også har anbefalt i sin 
innstilling kap. VIII 3 b side 111. En slik 
ordning vil være et skritt i riktig retning 
ved overgang til direkte skattebetaling. 
Fordelene ved en slik ordning er opplagte 
og betyr både forenkling og besparelse. 
Skatteyterne vil kunne betale stats- og kom-
muneskatten på ett sted og til samme tid. 
På samme måte som nå med alderstrygd-
avgiften. Dobbeltutskriving av skattesed-
ler spares. Skattetrekket blir enklere idet 
arbeidsgiverne får pålegg bare fra ett sted, 
likesom arbeidsgiveren får bare ett sted å 
sende melding til. Mange skatteytere blir 
spart for dobbelt utpantingsgebyr, særlig 
vil det bli stor besparelse for de innfor-
dringer som sendes utenbygds. Utgiftene 
ved skatteinnfordringen vil på denne måte 
kunne reduseres betydelig. Styret vil forså-
vidt angår dette avsnitt slutte seg til skatte-
komiteen og anbefale at denne reform blir 
gjennomført snarest. »

Etter at Skattekomiteen hadde avgitt sin 
innstilling, førte den politiske behandling 
til at Stortinget vedtok lov av 21. novem-
ber 1952 om betaling og innkreving av 
skatt. (Skattebetalingsloven) Loven var 
meget spesifisert for sitt virkeområde, men 
gav likevel Finansdepartementet fullmakt 
til å vedta en rekke utfyllende regler og 
forskrifter.

Til å foreta den praktiske gjennomførin-
gen av loven ble «Direktoratet for skatt av 
årets inntekt» opprettet i mai 1953. Der ble 
skattejurister og andre med innblikk i skat-
teadministrasjon engasjert. Bemanningen 
besto av 18 midlertidige stillinger, hvorav 
en direktør og to kontorsjefer.

Som leder for innfordringsavdelingen, 
og så absolutt «vår» mann i systemet, ble 
tidligere byråsjef i Finansdepartementet 

Harald Glenne ansatt. I de kommende 
15-20 år ble han meget sentral i utfor-
mingen av den nye skatteordningen. Han 
trakk også vårt forbund med i arbeidet idet 
han fikk etablert en kontaktordning der 
kontorsjef (senere kemner) Mesel, Oslo og 
herredskasserer Lund, Vang, ble rådgivere 
for henholdsvis byene og landdistrik-
tene. Mesel ble i 1961 avløst av kemner 
Gamaas, Tønsberg.

Den nye skattebetalingsordningen ble 
vedtatt satt i verk fra 1. januar 1957, og 
det ble straks igangsatt en omfattende 
informasjonskampanje overfor publikum. I 
dagspressen og radio ble «Skatte-Eriksen» 
en gjennomgangsfigur med slagord som: 
«Skatten er betalt, du vet hva du har igjen». 
Nå skulle det nok vise seg at slagordene 
ikke løste alle problemer. Det var fremde-
les mange som måtte slite med forholdsvis 
store restskatter.

Det ble vedtatt at utgiftene i forbindelse 
med den nye skatteadministrasjonen skulle 
deles mellom staten og kommunene. Alle 
omkostningene ved utlikning skulle over-
føres til staten ved at likningskontorene ble 
statlige. Dette skjedde imidlertid ikke før 
i 1965. På den annen side ble ansvaret for 
innfordring av all skatt (personlige skat-
teytere, næringsdrivende og selskaper) lagt 
til kommunene ved kommunekassereren. 
«Kommunekasserer» ble også den nye fel-
lesbetegnelsen på alle herredskasserere, 
bykasserere og kemnere når det gjaldt 
skatteinnfordring.

Direktoratet for skatt av årets inntekt 
bygget etterhvert opp regelverket for den 
nye skattebetalingsordningen, og skat-
tefogdene, ligningskontorene, kommune-
kassererne og kommunerevisorene fikk 
tilsendt stadig nye rundskriv og sirkulærer 
som nøye beskrev alle de tiltak som var 
nødvendige for å gjøre ordningen effektiv. 
De nye arbeidsoppgavene som ble pålagt 
kommunekassererne ble svært omfattende, 
og det ble snart klart at det var nødvendig 
å bygge ut kontorene både når det gjaldt 
bemanning og teknisk utstyr. Staten bevil-
get tilskudd til engangsinvestering i maski-
ner og kontorutstyr. 

Foruten innfordring av skattene, skulle 
kommunekassereren føre kontroll med at 
arbeidsgiverne gjennomførte forskudd-
strekk av sine ansatte, og betalte dette 
til rett tid. Kommunekassereren ble også 
pålagt å gjennomføre trekkettersyn i 
arbeidsgivernes regnskaper.

Før den nye skattebetalingsordnin-
gen ble satt i verk, ble det gjennomført 
en betydelig instruksjonsvirksomhet i 
form av møter og kurs for ansatte ved 

kommunekassererkontorene og ved kom-
munerevisjonen. Direktoratet utdannet 30 
instruktører som ble rekruttert både blant 
kommunekasserere og kommunerevisorer. 
I 1956 ble det så avholdt 30 kurs blant 
ansatte i kommunene i de forskjellige 
fylker. Administrasjonen av kursene ble 
tillagt skattefogdene. De samarbeidet med 
kommunekasserernes fylkeslag for å skaffe 
egnede møtelokaler og foredragsholdere. 
Dette samarbeidet med skattefogdene, som 
fra nå skulle være kommunekassererens 
nærmeste overordnede i skattesaker, ble 
svært vellykket, idet alle ansatte ved kom-
munekassererkontorene ble kjent med skat-
tefogden. De kunne dermed benytte han 
som konsulent i for eksempel problema-
tiske innfordringssaker.

I «Direktoratet for skatt av årets inntekt» 
begynte man allerede i 1953 arbeidet med 
å utvikle et eget skatteregnskap. I dette 
arbeidet fant direktoratet det naturlig å søke 
bistand i kommunene. Våren 1953 ble kon-
torsjef og herredskasserer Andreas Husum 
engasjert som konsulent. Hans arbeid førte 
frem til Skatteregnskapsforskriftene av 
21. november 1956, som ble sendt ut som 
vedlegg til rundskriv nr. 16 av 12.11.1956. 
Disse forskriftene gav en detaljert beskri-
velse av hvordan skatteregnskapet skulle 
føres, og ettersom kontoplanen var bygd 
opp etter desimalsystemet var den faktisk 
svært framtidsrettet. Forskriftene forut-
satte at skatteregnskapet skulle føres etter 
kontantprinsippet. Det var et utpreget 
reskontroregnskap, idet en skulle føre 
effektiv kontroll med at alle skattepliktige 
og arbeidsgivere betalte riktig beløp til rett 
tid. Videre var det lagt vekt på å skille mel-
lom skatteartene og det enkelte år. Dette 
var nødvendig av hensyn til avregningen 
og til fordelingen mellom skattekredito-
rene. Skatteregnskapsforskriftene påla også 
kommunekassererne å gjennomføre og 
sende månedlige fordelingsoppgjør. Selve 
regnskapsavleggingen derimot skulle skje 
i form av halvårsregnskap 30. juni og 31. 
desember.

Skatteregnskapet var et manuelt regn-
skap, og alle inn- og utbetalinger skulle 
registreres over postgiro. Føringen av 
regnskapet var en krevende, men viktig 
oppgave for kommunekassererne, og i 
regnskapsforskriftene har det vært foretatt 
endringer etter behov. Den største endrin-
gen kom da kommunekassererne ble pålagt 
innfordringen av arbeidsgiveravgiften til 
folketrygden fra 1.1.1967.

Etterhvert som utviklingen av EDB 
førte til at de fleste kommunekasserer-
kontorene fikk nytt maskinelt utstyr, og 
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at Kommunedatasentralene tilbød nye 
on-line rutiner, ble det aktuelt å innføre 
maskinell behandling av skatteregnska-
pet. Skattedirektoratet fulgte utviklingen 
nøye, og i samarbeid med kommunerevi-
sorene ble nye maskinelle føringsmetoder 
skrittvis tillatt. Etter prøveperioden ble 
EDB-regnskapet i 1974 tillatt benyt-
tet av de kommunene som ønsket det. I 
Skattedirektoratets forskrift av 5.11.1987 
ble alle kommunekasserere pålagt å føre 
skatteregnskapet på kommunedatasentra-
lene. De skatteregnskapsforskriftene som 
ligger til grunn for føringen av regnskapet 
på EDB, er det manuelle regnskapet, og 
en har derfor sett behov for å utvikle nye 
forskrifter som bygges opp rundt bruken av 
EDB. Finansdepartementet har derfor satt 
ned et utvalg som skal utarbeide forslag til 
nytt EDB-skatteregnskap. Blant medlem-
mene i utvalget er økonomisjef Arve Ruud, 
økonomisjef Håvard Røyne og kemner Ole 
Jørgen Johannessen. Utvalget la frem en 
NOU høsten 1993.

I forbindelse med et ønske om å rasjo-
nalisere arbeidet med innbetaling og 
registrering av forskuddstrekk fra arbeids-
giverne, inngikk Skattedirektoratet i 1975 
en avtale med en del store arbeidsgivere 
i Oslo om at disse skulle kunne innbetale 
forskuddstrekk terminvis til kommunekas-
sereren i Oslo uten at trekkbeløpet skulle 
spesifiseres på lønnstakerne. Ved årets slutt 
var arbeidsgiverne forpliktet til å levere 
maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver til 
skattedirektørens datasenter.

Dette Oslo-prosjektet hadde en del 
startvanskeligheter idet en hadde visse 
problemer med å få til en korrekt forde-
ling av innbetalt forskuddstrekk i løpet 
av inntaksåret til lønnstakerens skatte-
kommune. En valgte imidlertid å bygge 
videre på dette systemet og i 1978 besluttet 
Skattedirektøren at ordningen skulle gjen-
nomføres i alle landets kommuner for de 
arbeidsgiverne som førte sine lønnssystem 
på EDB. Innbetaling av trekk foregikk til 
arbeidsgiverens kontorkommune.

Det videre arbeid med dette systemet 
gav etterhvert så gode resultater at alle 
arbeidsgivere ble tatt med i ordningen, og 
en fikk systemet med forenklede lønns- 
og trekkoppgaver - FLT. Fordelingen av 
innbetalt forskuddstrekk ble overtatt av 
skattedirektørens datasenter med et ende-
lig korrigert oppgjør etter at alle lønns- og 
trekkoppgaver var registrert på EDB ved 
inntektsårets utgang.

Etter at denne ordningen var kommet i 
gang ble det klart at det var mulig å inn-
føre et system med forenklet selvangivelse, 

idet det også var kommet bestemmelser om 
at alle banker og låneinstitusjoner m. v. Var 
forpliktet til å gi oppgave til skattedirektø-
ren over kundenes innskudd og gjeld. Alle 
disse data blir samlet under skatteyterens 
personnummer og kan benyttes direkte i 
ligningsarbeidet.

INNKREVING AV UNDERHOLDSBIDRAG
Dette er en sak som har skapt stor hode-
bry for alle impliserte parter i mange år. 
Administrasjonen av «bidragsordningen 
for barn født i og utenfor ekteskap» var 
fra først av tillagt bidragsfogden. På landet 
var dette normalt lensmannen, mens det 
i byene som regel var en kommunal opp-
gave. Utbetaling av bidraget var avhengig 
av hva bidragsfogden fikk krevet inn hos 
den bidragspliktige. Den bidragsberettigede 
(det vil si for det meste barnemoren) ble 
dermed den skadelidende ved manglende 
betaling.

Ved lov av 26.4.1957 ble det vedtatt 
at bidragsberettigede hadde rett til å få 
utbetalt bidragsforskudd selv om bidrags-
pliktige ikke hadde betalt pålagt bidrag. 
Bidragsfogden i bidragsberettigedes 
bostedskommune skulle fortsatt adminis-
trere ordningen, men vedkommende kom-
mune ble pålagt å stille nødvendige midler 
til disposisjon slik at alle bidrag kunne 
utbetales månedlig. Det ble nødvendig 
med et mellomregnskap med kommunen 
og bidragsfogden slik at korrekt avregning 
kunne foretas. Kommunen fikk anled-
ning til å kreve sine utlegg refundert fra 
bidragspliktige og denne innfordringen ble 
foretatt gjennom bidragsfogden.

Det viste seg etterhvert at den økono-
miske belastning på kommunene ble meget 
følbar, og kommunene fant at de ikke len-
ger kunne bære denne belastningen. Derfor 
krevde de at staten måtte komme inn i bil-
det. Dette førte til at Stortinget besluttet å 
overføre forskuddteringen til folketrygden 
fra 1.1.1976. Den store restansemassen ble 
etterhvert et merkbart problem, og en ble 
opptatt av å finne frem til en mer effektiv 
innfordringsmetode.

Etter at lensmennene fra 1.1.197 4 fikk 
en ordning med fast statslønn slik at diver-
se innfordringsgebyrer falt bort, var det 
mange lensmenn som ønsket å slippe ver-
vet som bidragsfogd. De henvendte seg til 
kommunene for å få arbeidet med bidrags-
sakene overført til kommunens administra-
sjon. En del, helst store og ressurssterke 
kommuner, gikk med på en slik overføring 
og kommunekassereren ble derved bidrags-
fogd i en del kommuner.

Restansemassen var imidlertid 

stadig økende, og våren 1976 nedsatte 
Justisdepartementeten arbeidsgruppe som 
skulle vurdere arbeidet med innkreving 
av underholdsbidrag. Som medlem av 
gruppen oppnevnte Norske Kommuners 
Sentralforbund Kjell B. Johansen som sin 
representant. Arbeidsgruppen som besto 
av seks medlemmer, avgav en delt innstil-
ling i 1977. Tre medlemmer gikk inn for å 
overføre bidragsinnkrevingen til kommu-
nekassererne, men de tre øvrige medlem-
mene, blant annet NKS og lensmennenes 
representanter gikk imot en slik overføring 
fordi man hevdet at en ikke kunne oppnå 
noe ved å skille administrasjonen og inn-
krevingen. På tross av denne delte innstil-
lingen, påla Justisdepartementet i brev av 
19.12.1977 fylkesmennene å påse at arbei-
det med bidragsinnkrevingen ble overført 
til kommunekassererne fra 1.7.1978. 
Pålegget kom uten at saken overhode var 
forelagt noen av de impliserte partene, og 
det kom umiddelbart sterke reaksjoner på 
dette, blant annet fra flere av våre fylkes-
lag. Da det i Justisdepartementets brev 
fremgikk at det ikke uten videre skulle gis 
kompensasjon for det «uvesentlige merar-
beid» som ble pålagt kommunekassererne, 
ble saken tatt opp med Justisministeren 
gjennom Norsk Kommuneforbund. I brev 
til Justisdepartementet av 26.4.1978 gikk 
også vårt forbund mot overføringen, og 
disse henvendelsene førte til at påleg-
get om overføring ble trukket tilbake. 
Departementet bestemte seg for å vurdere 
hele sakskomplekset nærmere. I 1980 
oppnevnte Regjeringen et utvalg som fikk 
i oppdrag å utrede både fastsettelse og inn-
kreving av bidrag. Forbundet var represen-
tert i utvalget ved Egil Bjørgum. Flertallet 
i utvalget foreslo at bidragsarbeidet ble lagt 
til trygdeetaten, bortsett fra innkrevingen 
av det forskuttede minstebidrag, som utval-
get foreslo ble innkrevd gjennom skatteeta-
ten. Bjørgum dissenterte idet han foreslo at 
hele bidragsarbeidet ble lagt til kemner- og 
kommunekassereretaten. Skattedirektoratet 
så nærmere på forslaget om å innkreve 
bidraget gjennom skattesystemet, og kom 
fram til et opplegg. Regjeringen la saken 
fram for Stortinget, men forslaget møtte 
så mye motstand under komitebehand-
lingen der at Regjeringen trakk forslaget 
sitt. Senere vedtok Regjeringen å overføre 
bidragsarbeidet til trygdeetaten - og det 
ble gjennomført. Fra forbundets side ble 
det oppfattet som et nederlag at etaten ikke 
fikk oppgavene til bidragsfogden.

ASBJØRN O. PEDERSEN
asbjorn.o.pedersen@nkkf.no



november 201930 kommunal
ØKONOMI

SAF-T og bruk av moderne metoder 
for kvalitetssikring av regnskapet Gardermoen 18. november
Årsavslutning nybegynnere Gardermoen 19. og 20. november
Årsavslutning av kommuneregnskap  Stavanger 20. og 21. november
Årsavslutning av kommuneregsnkap Gardermoen 26. og 27. november
Årsavslutning av kommuneregnskap  Kristiansand 28. november
Årsavslutning av kommuneregsnkap  Molde 2. og 3. desember
Årsavslutning av kommuneregnskap  Sandefjord 4. desember
Årsavslutning av kommuneregnskap  Bodø 4. og 5. desember
Årsavslutning av kommuneregsnkap  Førde 5. og 6. desember
Årsavslutning av kommuneregnskap  Hamar 5. desember
Kemner- og regnskapskonferansen  
med 100 års jubileum Oslo 9. og 10. desember
Årsavslutning av kommuneregnskap  Bø 12. og 13. november
Årsavslutning av kommuneregnskap  Tromsø 3. og 4. desember
Innføring i kommuneregnskap  Gardermoen 10. og 11. mars
INKASSODAGENE 2020 Gardermoen 24. og 25. mars
Lønnsomhetsanalyse av  
kommunale prosjekter Gardermoen 20. april
Mva grunnleggende Gardermoen 20. og 21. april
KONTROLL 2020 Gardermoen 12. og 13. mai
Komøk Oslo 26. og 27. mai
Eiendom og Merverdiavgift Gardermoen 8. juni
NKKskolen Grunnleggende kommuneregnskap  
1. samling Gardermoen 19. og 20. august
LANDSMØTE 2020 Sarpsborg 25.-27. august
NKKskolen Videregående kommuneregnskap  
1. samling Gardermoen 2. og 3. september
Kurs i Internkontroll Gardermoen 9. september
Regnskapsstandarder Gardermoen 10. september
MOMSDAGENE 2020 Gardermoen 15. og 16. september
Merverdi og Eiendom  - Praktisk kurs Gardermoen 21. september
NKKskolen Grunnleggende kommuneregnskap  
2. samling Gardermoen 30. september og 1. oktober
NKKskolen MVA 1. samling Gardermoen 21. og 22. september
NKKskolen Videregående kommuneregnskap  
2. samling Gardermoen 23. og 24. september
Innføring i kommuneregnskap  Gardermoen 6. og 7. oktober
NKKskolen Grunnleggende kommuneregnskap  
3. samling Gardermoen 13. og 14. oktober
Mva Videregående Gardermoen 13. og 14. oktober
NKKskolen Videregående kommuneregnskap  
3. samling Gardermoen 20. og 21. oktober
NKKskolen MVA 2. samling Gardermoen 26. og 27. oktober
Vedlikehold av autorisasjon Gardermoen 28. oktober
Årsavslutning nybegynnere Gardermoen 3. og 4. november
Årsavslutning av kommuneregsnkap Gardermoen 24. og 25. november
REGNSKAPSKONFERANSEN 2020 Trondheim 1. og 2. desember
  

Veien til viten

For mer info/påmelding: nkkf.no
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Vi tar forbehold om endringer.  
For oppdatert kursoversikt, se nkkf.no
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Finansminister Siv Jensen bruker 
sentraliseringen av skatteoppkrevin-
gen som sitt viktigste argumentet 
for å skjerper kampen mot arbeids-
livskriminalitet og svart økonomi. 
Sannheten er at regjeringens forslag 
til statsbudsjett vil medføre at man 
svekker denne innsatsen, og gjør det 
lettere å være kriminell i Stor-Oslo. 
Eksempelvis vil denne arbeidsmar-
kedsregionen få 172 færre offentlige 
årsverk med den nye lokaliserin-
gen, selv om det er her risikoen for 
arbeidslivskriminalitet er størst. 
Dette hevder regjeringen at handler 
om å dreie ressursbruken ut av Oslo-
området. Dette understreker i hvor 
liten grad regjeringen kan ha satt seg 
inn i den funksjonen de nå endrer 
på. Forslaget om statliggjøring vil 
derfor svekke innsatsen der den gir 
størst effekt. Nærheten til skatte- og 
kontrollsubjektene er viktig i kam-
pen mot svart økonomi. Forslaget 
vil medføre mindre kontroll med 
arbeidsgivere og risiko for mer 
arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen er opptatt av å hente 
ut effektiviseringseffekter av denne 
overdragelsen, og ser ikke ut til å 
ha sett nærmere på hvilke konse-
kvenser det vil ha for kommunenes 
økonomi – og dermed også den sam-
lete økonomiske effekten av dette. 
Regjeringens forslag innebærer en 
klar risiko for provenytap. Den årlige 
kontantstrømmen på ca. 831 milliar-
der utgjør viktige deler av statens og 
kommunenes inntekt og likviditet. 
Selv små endringer i denne penge-
strømmen vil gi store utslag på det 
offentliges inntekter. I september 
2019 la den danske Rigsrevisjonen 
fram en rapport om dem alarmerende 
utviklingen av innkrevingen av 
skatter og avgifter i Danmark etter 
liknende sentralisering der i 2005. 

Etter sentraliseringen har det vist 
seg at de samlede restansene økte fra 
14,8 mrd. kroner (NOK 19,9) til 50,2 
mrd. (NOK 67,4) i 2006. I 2014 var 
den økt til 86,8 mrd kroner (NOK 
116,8) i 2016 til 98,1 mrd kroner 
(NOK 132 mrd) i 2017 til 108,6 mrd 
kroner (NOK 146 mrd) og i 2018 er 
restansene fortsatt økt til 118 milliar-
der kroner (NOK 158,8 mrd). Årsak: 
dårlig innfordring med for få saksbe-
handlere langt fra skyldnerne.

1. juli 2002 ble skatteoppkre-
veroppgavene for krav fastsatt ved 
Sentralskattekontoret for uten-
landssaker overført fra kemneren i 
Stavanger til staten. Restansene utvi-
klet seg slik (det ble innført praksis 
med store avskrivninger):
• restanse 31.12.2002: NOK 553 

642 735 (ingenting avskrevet)
• restanse 31.12.2007: NOK 

830 567 472 (i tillegg ble det i 
perioden 2003-2007 avskrevet: 
NOK 1 056 481 720)

Statliggjøringen av innkrevingen i 
2002 medførte med andre ord ikke 
de forutsatte forbedringer.
Vi har også eksempel på annen sen-
tralisering, nærmere bestemt klage-
behandlingen på skattefastsettelser 
(tidligere lokale likningsnemder/
overlikningsnemder), som ikke har 
gitt de forutsatte forbedringer. Det 
var regjeringen, som i Prop. 1 LS 
(2014–2015) Skatter, avgifter og 
toll 2015, foreslo en sentral klage-
nemndsordning for skatt og merver-
diavgift, Jf. Prop. 1 S (2015-2016). 
Stortinget sluttet seg til regjeringens 
framlegg. Formålet med den nye 
skatteklagenemnda var å styrke kla-
geordningen på skatteområdet, bedre 
rettsikkerheten og å styrke de skatte- 
og avgiftspliktiges tillit til at klage-
sakene ble behandlet på en god måte.

Av Skatteetatens tildelings-
brev for 2018 framgikk at det har 
vært en økning i restanser hos 
Skatteklagenemnda, og at det i løpet 
av 2017 har bygget seg opp ytterli-
gere restanser i Skatteklagenemndas 
sekretariat. Skatteetatens statistikk 
viser at restansene i sekretariatet 
økte fra 1142 per januar 2017 til 
2899 per desember 2017. Restansene 
nådde en foreløpig topp per mars 
2018 med 3486 saker i restanse. 
Per oktober 2018 er antall ubehand-
lede saker i nemndas sekretariat 
oppgitt til 2419 saker. Cirka 53 
prosent av disse sakene er over 
1 år gamle, og nesten 12 prosent 
av sakene er over 2 år gamle. 
Nedgangen i restansene i SSK har 
sammenheng med overføringen av 
2-2500 «enklere saker» fra nemnda 
til SKD. Sivilombudsmannen har 
undersøkt saksbehandlingstiden 
i Skatteklagenemnda på generelt 
grunnlag og av eget tiltak, og kon-
kluderte med at saksbehandlings-
tiden i nemnda var bekymringsfull 
lang.

Forslaget til sentralisering av 
skatteoppkrevingen er et sjansespill 
med det norske folks velferdspen-
ger, og vil ikke gi den forventede 
effektiviteten som regjeringen legger 
opp til. Sjansen for provenytap er 
bare så mye større enn den mulige 
innsparingen som regjeringen legger 
opp til, og kampen mot 
arbeidslivskriminali-
tet og svart økonomi 
svekkes.

Sentralisering av skatteoppkrevingen:
– Et sjansespill med velferdsmidlene

Gerd Signe Eieland leder i NKK

For mer info/påmelding: nkkf.no
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HVEM HAR SVARENE
DU TRENGER?

STICOS HAR

NYHET!
Dynamiske sjekklister 

for årsoppgjøret!

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig 
verktøy for deg som jobber med kommunalt 
regnskap og personal. Du får hjelp med 
problemstillinger innen regnskap, lønn, 
merverdiavgift, merverdiavgiftskompensasjon, 
trygderett og arbeidsrett.

Nyhet! Praktiske sjekklister og verktøy 
for årsoppgjøret

• Nyttige verktøy som loser deg steg for steg 
 gjennom arbeidsprosesser

• Gjør kontroll og dokumentasjon enklere 

• Inkludert note- og avstemmingsverktøy


