
 

 

Statliggjøring av skatteinnkrevingen? 

Regjeringen foreslår å statliggjøre  
den kommunale skatteinnkrevingen.  Målet for 
reformen er å avbyråkratisere og spare penger. 
Norges Kemner- og Kommuneøkonomers 
Forbund (NKK) frykter derimot at fellesskapet 
kan miste betydelige inntekter på grunn av 
mindre effektiv innkreving. Spørsmålet bør 
dessuten sees i sammenheng med 
kommunereformen. 
 
En statliggjøring av skatteinnkrevingen er ikke 
noen liten sak. Det vil være en irreversibel reform. 
 
Forslag om å statliggjøre skatteinnkrevingen er 
ikke nye tanker. Siden etableringen av 
kommunene med formannskapslovene 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. 
 

DAGENS SKATTEINNKREVING ER SVÆRT EFFEKTIV 
Norge er i verdenstoppen i skatteoppkreving. 
På sammenlignbare skattearter er de kommunale 
kemnerne mer effektive enn de statlige 
innkreverne. Kommunenes desentraliserte 
innkreving av arbeidsgiveravgift har et resultat på 
99,8%. Statens sentraliserte innkreving av 
merverdiavgift er mindre effektiv: 99,4%i 
 
Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er 
vesentlig for de gode, lokale resultatene. Nærhet 
gir rett og slett bedre oppfølging av, og økt 
betalingsmotivasjon for, skyldnere. 
 

RISIKO FOR DÅRLIGERE INNKREVINGSGRAD 
NKK frykter regjeringen undervurderer 
kompleksiteten det totale omstillingsarbeidet 
skatteetaten står midt oppe i. Listen over 
endringer som allerede er vedtatt er lang. 
 

 Anskaffelse og innføring av nye, kompliserte 
datasystemer 

 Tar over flere oppgaver fra tolletaten 

 Tar over dokumentavgift fra Kartverket 

 Innlemming av Statens innkrevingssentral 

 Årsavgift på motorvogn omgjøres til 
trafikkforsikringsavgift 

 
Skatteetaten i Norge har allerede gjennomført 
omfattende digitalisering. Det er usikkert hvor 
godt effektiviseringsgevinsten av dette er tatt ut. 
 

ERFARINGER FRA DANMARK 
Danmark statliggjorde sin skatteoppkreving i 2005. 
Siden da har restansene økt hvert eneste år, og de 
ønskede effektiviseringene er ikke gjennomført. I 
følge den den danske riksrevisjonen var 
restansene ved utgangen av 2012 på 81,8 
milliarder danske kroner. I 2006 var de på 50,1. 
 
Viktige årsaker har i følge riksrevisjonen vært 
massive problemer i utvikling av IT-systemer, 
utfordringer i planlegging av ny 
organisasjonsstruktur samt personellmangel (for 
få medarbeidere ble overført fra kommunene). 
 
I Norge finnes det ikke noe felles IT-system for 
moms, særavgifter, statens innkrevingssentral og 
skatteoppkreving. Også her må det altså utvikles 
nye IT-systemer dersom man skal hente større 
gevinster av en sentralisering. Ingen vet hvor 
mange år det vil ta å utvikle, eller hvor mye det vil 
koste. Det er 10 år siden Danmarks reform, og de 
er enda ikke i mål med å lage sitt nye system. 
 

STORE VERDIER PÅ SPILL 
På oppdrag fra NKK har Oslo Economics gått 
gjennom tallmateriale fra Finansdepartementet og 
beregnet konsekvensene av endret 
innkrevingsprosent.  
 
Tallene viser at 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 viser videre at det norske 
fellesskapet risikerer et årlig provenytap i området 
0,5-1,5 milliarder kroner. 
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NKK mener at det i sum er høy risiko for at 
statliggjøring vil bety tapte skatteinntekter også 
for det norske fellesskapet. 
 

KEMNEREN ER VIKTIG FOR KOMMUNEN 
De kommunale kemnere  
er viktige for god lokal økonomistyring. Kemneren 
inngår i det totale økonomiske fagmiljøet i 
kommunen, og bidrar med viktig kompetanse. 
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 sviktende 
skatteinngang. 
 
Kommunene vil fortsatt måtte kreve inn penger 
også etter en statliggjøring. Det er høyst uklart hva 
som skjer med kompetansen og effektiviteten i 
denne innkrevingen etter en sentralisering. 
 

FORHOLDET TIL KOMMUNEREFORMEN 
Forslaget om statliggjøring kommer på et 
overraskende tidspunkt, midt i 
kommunereformen. Ett viktig mål er å «flytte 
makt og ansvar til større og mer robuste 
kommuner». Regjeringen sier den vil «vise mer 
tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer 
handlingsrom. Alternativet er fortsatt 
sentralisering.»ii Å statliggjøre skatteinnkrevingen 
er et tiltak som går motsatt vei av regjeringens 
mål for kommunereformen. 
 
Kemnerne er i dag en sentral, integrert del av det 
lokale administrative apparatet. Det er vanskelig å 
forstå hvorfor skatteinnkrevingen skal behandles 
særskilt, og før man diskuterer den totale 
oppgave- og ansvarsfordelingen. NKK kan ikke se 
at det er gjort noen faglig utredning av hvilken 
rolle kemnerne spiller i kommunenes totale 
økonomiske fagmiljø, og betydningen 
fagkompetansen har for god lokal økonomistyring. 
Hvorfor skal ikke alle oppgaver ses i 
sammenheng? Hvorfor så travelt? 
 
Regjeringen hevder skatteinnkreving ikke er en 
naturlig kommunal oppgave, blant annet fordi det 
skal utøves «liten grad av skjønn».  
 

Vi mener tvert i mot at lokalkunnskap og nærhet 
til skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale 
resultatene som vi har i dag. Det er også slik at 
Stortinget ved tvangsinnfordring faktisk har pålagt 
kemneren å bruke skjønn i enkelte spørsmål, som i 
vurdering av skyldnerens eierforhold, familiens 
økonomiske situasjon, om skattyter er 
vanskeligstilt eller gjeldsoffer. 
 

IT VIKTIGERE ENN LOKALKUNNSKAP? 
Siv Jensen hevder det er IT-systemene og 
ordningen med forskuddstrekk som er årsak til 
dagens gode, lokale innkrevingsresultater. Her må 
Jensen snakke mot bedre vitende: NOU 2004:12 
dokumenterer at de lokale kemnerne hadde svært 
gode resultatet også før innføringen av dagens IT-
systemer, med en samlet løsningsgrad på 99,5%. 
 

DAGENS KONTORER FOR SMÅ? 
Reformtilhengerne er opptatt av at 60 prosent av 
kemnerkontorene benytter to eller færre årsverk, 
og hevder dette ikke bidrar til robuste fagmiljøer. 
 
Vi mener kommunene selv har best kompetanse 
til å vite hva som er klok organisering lokalt. Et 
godt og robust fagmiljø er et miljø som lykkes i å 
gjøre jobben sin. Resultatene teller: 
Finansdepartementet dokumenterer selv at de 
kommunale innkreverne har bedre resultat enn 
staten. 
 

GOD DISTRIKTSPOLITIKK? 
Siv Jensen argumenterer for at en «god regional 
fordeling» av de nye kontorene gjør reformen til 
god distriktspolitikk. 
 
Vi mener dét er en ganske kreativ fremstilling av 
en omfattende regional sentralisering. En 
reduksjon fra 288 til 27 kontorer medfører 
selvfølgelig en massiv sentralisering, selv om ikke 
alt sluses til Oslo. Med Jensens reform vil 261 
kommuner fratas kompetanse, arbeidsplasser og 
et viktig ansvar som de i dag forvalter på en 
fremragende måte. 
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