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Manglende konsekvensutredning ved sentralisering av 
skatteoppkreverfunksjonen

Stortinget vedtok i desember 2019 at skatteoppkreveren skal overføres til 
skatteetaten fra 1. juni 2020. Tiltakene som ble satt i verk som følge av spredningen 
av Covid-19 har medført at selve overføringen av skatteoppkreveren utsettes til 1. 
november 2020. I pressemeldingen som ble sendt ut 19. mars begrunnes utsettelsen 
med at både Skatteetaten og kommunene prioriterer samfunnskritiske oppgaver. 
Videre er begrunnelsen at dette medfører utfordringer for en overføring med god 
kvalitet og uten ytterligere risiko for stabil og sikker produksjon.

NKK har ved flere anledninger påpekt at sentraliseringen ikke er skikkelig 
konsekvensutredet. Da sentraliseringen ble fremmet i 2014 ba NKK Oslo Economics 
gå gjennom tallmateriale fra Finansdepartementet og beregnet konsekvensene av 
endret innkrevingsprosent. Tallene viste endringer i innkrevingsgrad på så lite som 
0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre reformen ulønnsom for fellesskapet, selv etter en 
eventuell betydelig bemanningsreduksjon.

Beregningene viste videre at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap i 
området 0,5-1,5 milliarder kroner.

NKK mente i 2014/2015 og i 2019 at det i sum er høy risiko for at statliggjøring vil 
bety tapte skatteinntekter for det norske fellesskapet. NKK har ved alle tre 
anledninger hevdet at man ikke har konsekvensutredet provenytapet. Da saken på 
nytt ble fremmet av regjeringen i statsbudsjettet for 2020 fremgår det at saken 
bygger på framlegget fra 2014/2015. I ettertid har man sett konsekvensene ved at 
saken ikke er skikkelig utredet siden antall stillingen blir som nevnt 307 flere enn det 
som lå til grunn i statsbudsjettet for 2020. Dette innsparingspotensialet er med andre 
ord borte.



Finansdepartementet reviderte i 2014 rundskriv med prinsipper og krav ved
utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Rundskrivet er en oppfølging av
anbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. NKK kan ikke se at
Finansdepartementet har fulgt opp disse anbefalingene.

Konsekvensene av en overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra stat til kommune
er mange og sammensatte. En samfunnsøkonomisk analyse vil måtte se på hvordan
disse konsekvensene slår ut for alle interessentene i samfunnet.

Den gjennomgående svakheten da saken ble lagt fram i 2014/2015/2019 er at det
ikke har vært tatt høyde for ulik organisering av skatteoppkrevingen i den enkelte
kommune. Dette har medført at Skattedirektoratets forslag til kutt er basert på uriktige
tall og forutsetninger. Vi vil i forlengelsen av dette peke på
Produktivitetskommisjonens rapport1 hvor DIFIs vurderinger av hvilke faktorer som
har størst betydning for gode prosesser og et godt resultat for denne typen reformer
fremkommer:

”God kvalitet på analysene i forkant at prosessen, dvs. fram mot beslutning, er
avgjørende for å lykkes med reformer. Særlig viser det seg at det kan være
tendenser til å operere med for lave kostnadsanslag og for høye gevinstanslag, slik
at reformer startes opp uten å ha tilstrekkelige midler til gjennomføring. Dette kan
skyldes en undervurdering av kompleksitet, særlig i store reformer. Det er også
eksempler på at viktige suksessfaktorer ikke er identifisert ved beslutning og
iverksetting, som for eksempel behovet for gode IKT-systemer. En god prosess rundt
utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget reduserer risikoen for at viktige forutsetninger
og virkninger blir oversett.”

Da saken om sentralisering av skatteoppkreveren ble fremmet i 2015 ble det
dokumentert flere betydelige risikoer knyttet til gjennomføring av reformen. PwC
hadde den gangen  på oppdrag fra regjeringen identifisert blant annet følgende
risikopunkter2:

 En betydelig andel av gevinstene forutsetter en vellykket implementering av
nytt IT-system.

 Det er en generell oppfatning at virksomhetene fungerer godt hver for seg i
dag, noe som isolert sett medfører lavere sannsynlighet for at store
operasjonelle gevinster og synergier kan identifiseres og realiseres.

 Det er risiko forbundet med å realisere gevinstene knyttet til reduksjon av
årsverkene som har blitt identifisert av prosjektet. Dette henger spesielt
sammen med den foreslåtte overføringen av skatteoppkreverfunksjonen til
Skatteetaten. (…) kommunene kan finne det vanskelig å realisere reduksjonen
etter at årsverkene i Skatteetatens estimerte bemanningsbehov er flyttet fra
kommunene til Skatteetaten.

1 Rattsøutvalget NOU 2015:1 på s.487
2 Sitater fra PwCs rapport «Samfunnsøkonomisk analyse – Samordnet Skatte- og avgiftsforvaltning», skrevet på
bestilling fra Skatteetaten, 14.4.2015



 Det er en generell prosjektrisiko for at beregningen av omstillingskostnader er
feil og at dette beløpet kan være høyere enn det er tatt hensyn til i denne
samfunnsøkonomiske analysen.

Det er verdt å merke seg at regjeringen i presentasjonen av reformen har valgt å ikke
omtale disse delene av PwC- rapporten  fra  2015.

NKK har i brev av 30. mars tilskrevet finanskomiteen på Stortinget med gjenpart til
kontrollkomiteen om å vurdere å stoppe den pågående omorganiseringen. NKK ber
finanskomiteen å ta initiativ til at prosessen om sentralisering reverseres.
Innsparingen som det var lagt opp til er ikke realistisk siden det kommer 307 årsverk
flere enn det som var lagt inn i statsbudsjettet. Videre er ikke omorganiseringen godt
nok faglig utredet med den store risiko dette medfører.

NKK ber med dette om Riksrevisjonen kan vurdere om finansdepartementet har fulgt
gjeldende regelverk om konsekvensutredning.
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