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Statliggjøring av skatteinnkrevingen? 
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK), 20. mai 2015 

Bakgrunn og sammendrag 

Regjeringen fremmer i tilknytning til Revidert nasjonalbudsjett forslag om at den desentraliserte og 

velfungerende kommunale skatteinnkrevingen skal sentraliseres og statliggjøres fra 1. januar 2016. 

Forslaget inngår i «Prop. 120 LS - Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga» og skal behandles av 

Stortinget i tilknytning til behandlingen av RNB. Det er finanskomiteen som avgir innstilling. 

Regjeringens viktigste argumenter for forslaget er 

- En antatt effektiviseringsgevinst på 360 millioner kroner årlig 

- Styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet og arbeidsgiverkontroll 

- Bedre rettsikkerhet for og likebehandling av skatteyterne 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) har som faglig felleskap engasjert seg i saken. Vi 

er opptatt av de faglige og faktiske sidene av saken. Vi er ikke en arbeidstakerorganisasjon, og 

medlemmene våre er organisert i ulike forbund uten tilknytning til NKK. Som organisasjon tar vi ikke 

stilling til hvilken arbeidsgiver våre medlemmer vil være best tjent å være tilknyttet. Vår interesse er en 

best mulig skatteinnkreving og en effektiv kamp mot arbeidslivskriminalitet. 

På den bakgrunn er vår anbefaling til Stortinget å avvise regjeringens forslag til statliggjøring, og fortsatt 

gi kommunene ansvar for en ytterligere forbedring og effektivisering av skatteoppkreverfunksjonen. 

Våre viktigste argumenter for dette er 

 Kommunene kan dokumentere signifikant bedre innkrevingsgrad enn staten på sammenlignbare 

skattearter. Statliggjøring innebærer en betydelig risiko for tapte inntekter til fellesskapet 

 Nærhet til skatteyterne bidrar til høy innkrevingsgrad og god service. Regjeringens forslag 

innebærer en omfattende strukturendring. 288 desentraliserte kommunale kemnerkontorer 

reduseres til 33 sentraliserte statlige enheter der hovedtyngden av arbeidsplassene lokaliseres i 

de største byene. Sentraliseringseffekten vil bli ytterligere forsterket når Skatteetatens 

kontorstrukturreform skal realiseres i 2016 / 2017. 

 Nærhet og god lokalkunnskap er også viktig for effektiv og målrettet arbeidsgiverkontroll. 

Sentralisering gjennom statliggjøring vil derfor innebære risiko for at kampen mot svart arbeid 

og arbeidslivskriminalitet svekkes.   

 Kemneroppgavene er tett integrert i kommunenes økonomifunksjon. Statliggjøring vil svekke 

kommunenes fagmiljø på et område som er viktig for god og forutsigbar økonomistyring.  
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 Kommunene vil også etter en eventuell statliggjøring ha oppgaver knyttet til innkreving. I dag 

ivaretas disse i noen grad av medarbeidere som skal overføres til staten. Forslaget fra 

regjeringen svarer ikke på med hvilke ressurser og kompetanse disse oppgavene skal løses ved 

eventuell statliggjøring  

 Det er stor usikkerhet knyttet til de antatte effektiviseringsgevinstene. Regjeringen har ikke 

dokumentert hvordan reduksjonen i antall årsverk fremkommer og gir ikke informasjon om 

hvordan gevinstene skal realiseres. Med bakgrunn i proposisjonsteksten er det grunn til å tro at 

regjeringen legger opp til reduksjoner i rammetilskuddet til kommunene. Dette innebærer at 

staten skyver ansvaret for å gjøre nedbemanningen over på kommunene.  

 Det pågår en omfattende prosess rundt den framtidige kommunestrukturen. En ny og mer 

robust kommunestruktur kan legge et godt grunnlag for ytterligere forbedringer i den 

kommunale skatteoppkreverfunksjonen. Vi tror fellesskapet vil være tjent med at den nye 

kommunestrukturen er falt på plass før det gjennomføres en omfattende og irreversibel reform 

med stor risiko for tap av skatteinntekter og med svært begrenset potensial for gevinster.  

 

En statliggjøring av skatteinnkrevingen er ikke noen liten sak. Det vil være en irreversibel reform.  

NKK håper at Stortinget også denne gangen vil se at de faglige argumentene taler for fortsatt kommunal 

innkreving og kontroll. 

I fortsettelsen av dette notatet går vi mer detaljert gjennom de ulike sidene av reformen med utdyping 

av argumenter og dokumentasjon. 
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Statliggjøring innebærer en betydelig risiko for tapte inntekter til fellesskapet 

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%1 

Lokalkunnskap og nærhet til skyldnerne er vesentlig for de gode, lokale resultatene. Nærhet innebærer 

bedre oppfølgning av, og økt betalingsmotivasjon for, skyldnere. 

Regjeringen hevder at de gode kommunale resultatene kommer av seg selv gjennom automatisert 

innkreving, og av arbeidsgivers ansvar for forskuddstrekk av lønn og arbeidsgiveravgift. Det er riktig at 

det meste av skatt og avgift i Norge inndrives «automatisk» og enkelt, uavhengig av om innkrevingen er 

kommunal eller statlig. 

Men skatteoppkreverens ansvar og arbeid strekker seg langt utover å være passive mottakere av 

oppgaver og lønnsopplysninger. Vi jobber aktivt med å sikre at arbeidsgiverne innberetter riktig 

grunnlag. Vår kontorkontroll innebærer aktiv handling overfor arbeidsgiverne, vi purrer når vi ikke 

mottar oppgaver, vi kontakter dem per telefon når vi ser at de har innberettet feil, vi oppsøker dem 

fysisk og etterspør oppgaver, og gjennom vår arbeidsgiverkontroll avdekker vi det som skulle vært 

innberettet. Vi gjør altså svært viktig preventivt arbeid som bidrar til at arbeidsgiverne innberetter riktig 

grunnlag, og trekker og innbetaler riktige summer.  

Kemnernes lokale kunnskap, det nære samarbeidet med kemnernes arbeidsgiverkontroll og evne til å 

finne løsninger med skyldnerne som innebærer at restansene blir betalt er den viktigste årsaken til 

forskjellen mellom 99,8% og 99,4%. Denne forskjellen utgjør 523 millioner kroner for 

arbeidsgiveravgiften alene. 

I proposisjonen hevder regjeringen at staten lykkes bedre enn kommunene. Grunnlaget er en 

sammenligning av kemnernes resultater for tvangsinnkreving av restskatt for personer (64,6%) med 

statens tvangsinnkreving av merverdiavgift (75,3%). NKK mener at denne sammenligningen gir lite 

mening. 

Målet må selvfølgelig være høyest mulig innbetalingsgrad, og minst mulig tvangsinnkreving. Nærhet, 

lokal tilstedeværelse og kunnskap om lokale forhold bidrar til høy frivillig innbetaling til kemnerne. Det er 

sluttsummen som teller: Regjeringen bekrefter selv at kemnernes sluttresultat er 99,8% etter 

tvangsinnkreving.  

Restskatt og merverdiavgift er dessuten to svært ulike skattearter, som skal kreves inn på ulikt vis fra 

ulike rettssubjekter (privatpersoner vs bedrifter). Ingen skattearter kan sammenlignes direkte, men de 

som ligner mest er arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. 

 

                                                           
1
 Kilde: Statsbudsjettet 2015 
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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 (TAD) 

 Tar over dokumentavgift fra Kartverket 

 Innlemming av Statens innkrevingssentral (SI) 

 Årsavgift på motorvogn omgjøres til trafikkforsikringsavgift 

Det er kjent at integrasjonen av SI og funksjoner fra TAD inn i SKD ikke går smertefritt. Denne situasjonen 

vil neppe bli enklere om 1000 kommunalt ansatte skal innlemmes om et halvt år. 

Skatteetaten i Norge har allerede gjennomført omfattende omstilling og digitalisering. Det er usikkert 

hvor godt effektiviseringsgevinsten av dette er tatt ut. I 1982 var det i følge Forvaltningsdatabasen 5854 

årsverk i den statlige skatteetaten. Tilsvarende for 2014 var 5804. Årsverksutviklingen i Skatteetaten 

indikerer at etaten i begrenset grad har mestret å ta ut gevinster som resultat av digitalisering.  

Kommunene har vist evne til å effektivisere sin skatteoppkreving, og har drevet løpende strukturendring 

og omstilling av kemnerkontorene. For eksempel har kemnerkontoret i Oslo omtrent halvert sin 

bemanning i samme periode. Nasjonalt har antall årsverk til innfordring, kontroll og regnskap blitt 

redusert med 15% de siste 10 årene. Innen innfordring alene brukes det nå 32% færre ressurser enn i 

2007. Kommunene organiserer seg i interkommunale foretak der det er hensiktsmessig ut fra lokale 

forhold.  Hvis effektivisering er målet kan det se ut som kommunene er bedre i stand til å oppnå det. 

 
 

Erfaringer fra Danmark 

Danmark statliggjorde sin skatteoppkreving i 2005. Siden da har restansene økt hvert eneste år, og de 

forespeilede 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). 

Regjeringen hevder sammenligning med Danmark er lite relevant fordi Norge i dag er bedre stilt med 

tanke på IKT-systemer enn det Danmark var da de gjennomførte sin reform. 

Men det finnes ikke i dag noe felles IT-system for moms, særavgifter, statens innkrevingssentral og 

skatteoppkreving i Norge. En statliggjøring vil altså kreve utvikling av et nytt IT-system dersom man skal 

hente fullt samordningspotensial fra en sentralisering.  
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Skattedirektoratet har i sin rapport ikke klart å anslå hvor mye tid og penger som trengs for å utvikle en 

ny løsning.2 Direktoratet har inntil videre derfor foreslått at man ved en statliggjøring skal fortsette som i 

dag, med en rekke parallelle IT-systemer. Det er ikke gitt svar på hvordan man skal utløse innsparinger 

med systemer som ikke snakker sammen.  

Regjeringen peker på at Danmark innførte kortere foreldingsfrist, og at den danske skatteetaten også tok 

over innkrevingen av alle kommunale krav, mener dette kan forklare noe av problemene i Danmark og at 

de samtidig er ulikheter som gjør den danske reformen uegnet som sammenligning. Den danske 

riksrevisjonen trakk imidlertid ikke fram disse to momentene da de vurderte hvorfor de danske 

restansene hadde økt.  

Som beskrevet i forrige avsnitt, står den norske skatteetaten allerede i et betydelig omstillingsarbeid 

med store og komplekse endringer på gang – samlet sett større samtidig kompleksitet enn hva Danmark 

la opp til. At regjeringen bagatelliserer erfaringene fra Danmark, forsterker vår uro. Siste nytt fra det 

danske Skatteministeriet er at Skat nå gir opp å inndrive restanser for 34 milliarder danske kroner. 

 

Store verdier på spill 

På oppdrag fra NKK har Oslo Economics gått gjennom tallmateriale fra Finansdepartementet og beregnet 

konsekvensene av endret innkrevingsprosent.  

Tallene viser 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. 

NKK mener at det i sum er høy risiko for at statliggjøring vil bety tapte skatteinntekter.  

 

Regjeringens forslag innebærer en omfattende sentralisering 

Da RNB ble lagt frem, sa Siv Jensen blant annet at regjeringen «vil opprettholde en god regional fordeling 

av arbeidsplassene. Det skal bygges attraktive og gode kompetansemiljø mange steder i landet, og det 

blir kontorer i alle fylker. Samtidig ivaretas effektivitet, skattefaglige hensyn og publikums behov. Nye 

lokasjoner gir bedre geografisk spredning i tråd med innspill fra høringsrunden, og flere statlige 

arbeidsplasser i regioner som har få i dag». 

                                                           
2
 PwC har imidlertid på bakgrunn av opplysninger fra Skatteetaten anslått at et nytt system vil koste om lag 500 

millioner, halvparten av det det kostet å utvikle skatteregnskapssystemet Sofie. Grunnlaget for dette anslaget 
framstår som usikkert, og PwC skriver at «PwC har ikke hatt anledning til å kontrollere kvaliteten i dokumenter 
mottatt fra oppdragsgiver, berørte parter eller tredjepart, og kan ikke utelukke at det i disse finnes feil eller 
mangler som kan ha påvirket resultatet av analysen.» 
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Jensens presentasjon reflekterer ikke virkeligheten.  Det er ikke snakk om utflytting av statlige 

arbeidsplasser, men om en betydelig regional sentralisering der jobber flyttes fra en rekke kommuner til 

et fåtall statlige kontorer. 

Den foreslåtte reformen innebærer en reduksjon fra 288 kommunale kontorer til 33 statlige kontorer. 

Med statliggjøring vil 255 kommuner fratas kompetanse, arbeidsplasser og et viktig ansvar som de i dag 

forvalter med bedre resultater enn staten.  

Vedlagte tabell og kart viser hvilke kommuner som vil fratas kompetanse, og tydeliggjør hvilken 

sentralisering det er snakk om. 

Usikker kontorstruktur 

I skatteetaten arbeides det med en omfattende endring i kontorstrukturen og ytterligere sentralisering 

av arbeidsoppgaver. Skatteetaten skulle opprinnelig legge fram et forslag til ny kontorstruktur for 

departementet i en rapport 1. mai d.å. Kort tid før statliggjøringsreformen ble lagt fram for Stortinget 

fikk imidlertid etaten utsatt fristen for denne rapporten til 31.12.2015.  

Det er godt kjent at resultatet av skatteetatens interne strukturprosess vil være en ny runde med 

sentralisering og nedlegging av skattekontorer. Departementet skriver selv i RNB at det «forventer at en i 

fremtiden vil ha færre skattekontor med større fagmiljø». Det gjenstår å se hvor mange kontorer 

skattedirektøren vil foreslå å legge ned, men interne diskusjoner i etaten gjør at mange forventer mer 

enn en halvering, og nedlegging av 70-80 kontorer over hele landet. I så fall vil flere fylker til slutt stå 

igjen med kun ett kontor i hele fylket. 

Skatteetatens kontorstruktur vedtas ikke av Stortinget. Etaten står fritt til å sentralisere, også etter at 

Stortinget eventuelt har vedtatt å statliggjøre innkrevingen.  

Regional fordeling og lokalisering er derfor ikke endelig bestemt når Stortinget tar stilling til statliggjøring 

av kemnerne. En ny runde med sentralisering vil komme få måneder etter Stortingets vedtak.  

Slik prosessen nå er lagt opp, skjer beslutningen om kontorstruktur helt uavhengig av hva som blir 

resultatet av kommunereformen. 

 
 

Nærhet og god lokalkunnskap er viktig for effektiv og målrettet 

arbeidsgiverkontroll 

 
Da regjeringen lanserte forslaget om å statliggjøre den kommunale skatteinnkrevingen i fjor sommer, var 

det annonserte målet å avbyråkratisere og spare penger. Senere er det sådd tvil om potensialet for 

innsparing. Et overveldende flertall av høringsinstansene pekte på risikoen for dårligere 

innkrevingsresultat som ett av sine hovedargumenter mot reform.  
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Siden høringsrunden har skattedirektoratet og regjeringen endret sin argumentasjon. Nå sier Siv Jensen 

«Det åpenbart viktigste er likevel at dette er et krafttak mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, 

fordi det gir mer effektive kontroller og mulighet til å se flere forhold i sammenheng.»3 

NKK mener sentralisering vil føre til nøyaktig det motsatte av det Jensen hevder: Mindre effektive 

kontroller, og vanskeligere å se ting i sammenheng.  

Regjeringen vil redusere dagens tilstedeværelse på nesten 300 steder i landet til 33 sentraliserte 

enheter. Slik forsvinner kunnskap og oversikt over lokale forhold. Sammen med lange reiseveier gjør det 

at kontrollene i større grad baserer seg på den informasjonen som allerede er innlevert, og de 

opplysningene som allerede finnes i ulike registre. I dag ser de lokale skatteoppkreverne ting i 

sammenheng, og kombinerer data i registre med den faktiske lokalkunnskapen om arbeidsgiverne i sin 

kommune. På den måten blir grunnlaget for kontrollene bedre. Kemneren ser det som registrene ikke 

viser. 

Arbeidsgivere som driver helt svart, som ikke leverer opplysninger eller registrerer seg i enhetsregisteret 

eller arbeidstakerregisteret, vil slippe lettere unna fra en sentral enhet som forgjeves leter etter 

manglende kontrollopplysninger. 

Oppsplittingen av fagmiljøene vil redusere kontrolleffektiviteten ytterligere fordi dagens organisering gir 

synergieffekter ved at regnskap, kontroll og innkreving er samlet. Dette er hele verdikjeden for 

arbeidsgiverne, ved at de som tar imot opplysninger, kontrollerer informasjonen og tar i mot betaling er 

organisert sammen. Forslaget om statliggjøring splitter disse miljøene slik at de ikke lenger kan være til 

gjensidig nytte for hverandre. 

Departementet og direktoratet har problematisert at 11 kommuner ikke gjennomførte kontroller i 2014, 

og at en håndfull kommuner gjennomførte færre kontroller enn statens måltall. Det de ikke nevner, er at 

disse kommunene representerer kun 0,4% av alle arbeidstakere i landet. 99,6 % av alle arbeidstagere 

jobber i kommuner med god og effektiv arbeidsgiverkontroll.  

Regjeringen gjør i RNB også et poeng ut av at 82 kommuner i 2014 gjennomførte færre enn fem 

kontroller. Regjeringen opplyser imidlertid ikke om at 39 av de 82 faktisk har levert det antallet kontroller 

de er pålagt og dermed oppfyller statens mål, og at 19 av de resterende er mindre enn 2 kontroller unna 

å levere på målet. 

I 2014 gjennomførte de lokale skatteoppkreverne over 10 000 kontroller over hele landet, mer enn 40 

arbeidsgivere hver eneste arbeidsdag. Kommunene har økt sin innsats jevnt over tid, og antallet 

kontroller ligger nå kun en tidels prosent under statens mål om at 5% av alle arbeidsgivere skal 

kontrolleres årlig. Hvis man ønsker mer kontroll, kan man enkelt innenfor dagens system øke 

ambisjonene og prioritere flere ressurser. 

 

                                                           
3
  Dagens Næringsliv 16.3.15 
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Når skatteetaten argumenterer for at den skal overta oppgaver, er det verdt å ta med seg at 

Riksrevisjonen tidligere har rettet kritikk mot etatens evne til å realisere frigjorte ressurser etter 

omorganiseringer, og uttrykt bekymring for etatens arbeid med kontroller:  

«Undersøkelsen viser imidlertid at kontrollen av næringsdrivende og selskaper samlet sett ikke er 

styrket. Etaten har heller ikke frigjort ressurser til kontrollvirksomhet som forutsatt. (…) Undersøkelsen 

viser imidlertid at kontrollen av næringsdrivende og selskaper samlet sett ikke er styrket, noe som var et 

av de sentrale målene for reorganiseringen. Dette vil etter Riksrevisjonens vurdering kunne føre til 

mangelfull avdekking av skatte- og avgiftsunndragelser og svekke den preventive effekten av 

kontrollvirksomheten.»4 

Regjeringen argumenterer med at kontroller lettere kan samordnes i en ny etat. Men erfaringer fra 

andre store, statlige aktører er ikke entydige på at en stor og sentralisert etat med spesialister i 

linjetjeneste gir lettere samordning. I dag samordnes kontroller i en regional kontrollplan, og 

høringsinstanser trekker frem den lokale forankringen som en forutsetning for vellykket samarbeid på 

tvers. 

Ett eksempel: Oslo kommune går, som de aller fleste andre kommuner, mot reformen. De gir i sitt 

høringssvar en god beskrivelse av hvordan den lokale forankringen gjør det lettere å samarbeide på tvers 

av fagmiljøer, blant annet med tanke på kontroller:  

«Oslo kommune er sterkt opptatt av å utvikle gode virkemidler i kampen mot arbeidslivs- kriminalitet. 

Kemnerkontoret har en viktig rolle i dette og samarbeider med bl.a. byggetilsynet i Plan- og 

bygningsetaten, Arbeidstilsynet, politiet og Skatt øst. Oslo kemnerkontor har et nært samarbeid med 

Næringsetaten i Oslo kommune om kontrollen av bevertnings- og skjenkesteder og har også et eget 

utelivsteam rettet mot den samme bransjen. Kemnerkontoret samarbeider også med de kommunale 

eiendomsforetakene og andre kommunale virksomheter som har investeringsoppgaver, etaten bidrar 

gjennom sin fagkompetanse og kontrollvirksomhet til at aktiviteten 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.»5 

Det har blitt stilt spørsmål ved om lokal forankring kan være så viktig, all den tid kommunene mange 

steder allerede i dag har etablert interkommunale samarbeid og mange kommuner selv har gitt fra seg 

oppgaven med kontroll. Det er et naturlig spørsmål å stille, om man ikke har detaljert kunnskap om 

hvordan systemet i dag fungerer i praksis. Ved dagens interkommunale ordninger er det utstrakt 

samarbeid mellom kommunene og det interkommunale kontoret, for eksempel i utplukk av 

kontrollobjekter. Den kommunale lokalkunnskapen kommer til nytte og ivaretas på grunn av 

forankringen i kommunen. 

                                                           
4
 Kilde: Riksrevisjonen dokument 3:4 (2011-2012), «Riksrevisjonens undersøkelse av reorganisering av 

skatteetaten» 
5
 Kilde: Oslo kommunes høringssvar til reformen 
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Kemneroppgavene er tett integrert i kommunenes økonomifunksjon 

Organisering av skatteinnkrevingen handler ikke utelukkende om effektivitet og 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 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. Gjennom et tett samarbeid mellom 

skatteoppkreverkontoret og økonomiavdeling vil man gjennom dagens ordning ha full oversikt over 

skatteinngangen til enhver tid, man får fortløpende oversikt over resultat av de ulike klagepuljer og ikke 

minst man har en aktiv bruk av forskuddsfordeling.  Svingninger i skatteinngangen og resultat av de ulike 

klagepuljer blir i dag fort fanget opp og skatteanslaget for den enkelte kommune kan raskt justeres. 

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. 

Dersom skatteinnkrevingen statliggjøres, må kommunene likevel fortsatt kreve inn andre penger fra 

innbyggerne sine, for eksempel kommunale avgifter og eiendomsskatt. Direktorat eller departement har 

ikke gitt tilfredsstillende svar på hva som vil skje med denne innkrevingen hvis staten tar over dagens 

innkrevingskompetanse. 

Dette var en stor bekymring fra mange kommuner i høringsrunden. KS var svært tydelig og sa at 

endringen «vil medføre at innfordring av kommunale krav må forventes å bli langt mindre effektiv enn i 

dag»6.  

Også Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) uttrykte seg tydelig kritisk om dette: «Det vil bli færre 

ressurser til innkrevingsoppgavene som er igjen i kommunene. Dette vil kunne gå ut over kommunens 

innkrevingsresultat og innbyggernes rettssikkerhet.»7 

Regjeringen har ikke gjengitt NAVs innvending i sin oppsummering av høringssvar. 

 

Det er stor usikkerhet knyttet til de antatte effektiviseringsgevinstene 

Regjeringens innsparing baseres på et mål om å redusere antall årsverk til skatteinnkreving med 430, og 

flytting av de resterende 1015 årsverkene fra kommunene til staten. Finansdepartementet sier at de i 

statsbudsjettet for 2016 vil «komme tilbake med forslag til rammeoverføring fra kommunene til 

Skatteetaten og realisering av gevinster».  

Regjeringen legger opp til at skatteetaten vil «ta over» de ansatte som etaten selv mener den trenger, 

mens kommunene blir sittende igjen med reduserte bevilgninger og ansvaret for å gjennomføre den 

effektiviseringen – inkludert risikoen som følger med.  

                                                           
6
 Sitat fra KS høringsuttalelse 

7
 Sitat fra NAVs høringsuttalelse.  
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Det er dokumentert betydelige risikoer knyttet til gjennomføring av reformen. PwC har på oppdrag fra 

skatteetaten identifisert blant annet følgende risikopunkter8:  

 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. 

 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. 

PwC tar også eksplisitte forbehold når det gjelder sin egen rapport: 

PwC har «ikke utviklet alternative konsepter for samordning av skatte- og avgiftsforvaltningen. 

Dette betyr at dette dokumentet [PwC-rapporten, vår anm.] ikke gir en analyse av effekter av 

endringer i forretningsprosesser og strukturelle endringer. Dokumentet avviker derfor fra DFØs 

veileder i samfunnsøkonomisk analyse (…) I praksis innebærer dette at det kun sees på et 

alternativ basert på løsningene som er beskrevet i nevnte rapporter og arbeidsdokumenter. PwC 

har ikke hatt anledning til å kontrollere kvaliteten i dokumenter mottatt fra oppdragsgiver, 

berørte parter eller tredjepart, og kan ikke utelukke at det i disse finnes feil eller mangler som 

kan ha påvirket resultatet av analysen.»9 [vår utheving] 

I klartekst:  

 PwC har lagt regjeringens beslutning til grunn, og det er ikke utredet alternative måter for å 

effektivisere skatteinnkreving og kontroll. 

 PwC har måttet basere seg på tilsendt grunnlagsmateriale, har ikke vurdert kvaliteten på dette, 

og ser seg nødt til å påpeke at det derfor kan finnes feil i rapporten. 

Regjeringen har i presentasjonen av reformen ikke omtalt forbeholdene PwC tar, og refererer heller ikke 

de delene av PwC- rapporten som presenterer risikoer. 

 

  

                                                           
8
 Sitater fra PwCs rapport «Samfunnsøkonomisk analyse – Samordnet Skatte- og avgiftsforvaltning», skrevet på 

bestilling fra Skatteetaten, 14.4.2015 
9
 Sitat fra samme kilde som ovenfor 
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Forholdet til kommunereformen 

 
Regjeringen og Stortinget arbeider med en kommunereform og oppgavefordelingen mellom stat og 

kommune.  

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.» Å statliggjøre skatteinnkrevingen er et tiltak som går motsatt vei av regjeringens mål for 

kommunereformen. 

Kommunene har vist evne til å effektivisere sin skatteoppkreving, og har drevet løpende strukturendring 

og omstilling av kemnerkontorene. Kommunene organiserer seg i interkommunale foretak der det er 

hensiktsmessig ut fra lokale forhold. Slik beholder de den lokale forankringen, samtidig som de sikrer en 

effektiv drift av oppgavene.  Det er all grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette, og at resultatene 

av kommunereformen vil bidra til fortsatt omstilling av oppkrevingen. 

 

 

Rettssikkerhet og likebehandling 

Det har i Norge vært et viktig rettssikkerhetsprinsipp at ulike instanser skal skrive ut/fastsette og kreve 

inn skatten. Med statliggjøring går man bort fra dette prinsippet. Når regjeringen samtidig foreslår å 

legge ned skatteutvalgene, innfører man i realiteten en ett-trinns forvaltning.  

Regjeringen skriver i proposisjonen at «Dersom skatteoppkrevjinga blir overført til Skatteetaten, vil dette 

mellom anna gi større og meir kompetente fagmiljø som vil leggje til rette for at skattytarane i større 

grad blir handsama likt, uavhengig av kva kommune dei bur i.» 

Regjeringen unnlater å informere om at etaten som skal ta over oppgaven har fått jevnlig kritikk av 

Riksrevisjonen, nettopp for ulik behandling på skattekontorene, senest i 2013. 

For bare to år siden kom Riksrevisjonen med kritikk mot Skatteetaten med tanke på nettopp 

forskjellsbehandling, og uttalte blant annet at «Revisjonen viser også at skatteetatens bruk av 

tilleggsavgift der det avdekkes feil i oppgavekontrollen, ikke er i samsvar med krav om likebehandling. 

Det ilegges årlig tilleggsavgift i rundt 1000 saker. I 2012 ble det i én region ilagt tilleggsavgift i 30 prosent 

av kontrollene som avdekket feil, i en annen region skjedde det i 4 prosent.»10 

Også i 2010 fikk Skatteetaten kritikk for manglende likebehandling. I en kontroll basert på stikkprøver 

sendte Riksrevisjonen seks identiske spørsmål om skatt til 20 ulike skattekontorer over hele landet. 

Spørsmålene var formulert som konkrete og alminnelige problemstillinger om beskatning av 

                                                           
10

 Dokument 3:11 (2012-2013) Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av 
merverdiavgift 
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privatpersoner. Riksrevisjonen fikk syv forskjellige svar fra skattekontorene som ble testet, og svarene 

sprikte i alle retninger. 

Spørsmålet om likebehandling bør fra et faglig ståsted uansett nyanseres noe. «Likebehandling» er et 

unøyaktig begrep. Det som er forbudt etter alminnelig forvaltningsrett, er usaklig forskjellsbehandling. 

Dette skal ivaretas gjennom at alle kommuner forholder seg til samme lover, skatteoppkreverinstruks, 

retningslinjer fra faglig overordnet, og gjennom alle har samme saksbehandlingssystem. Fra denne 

basisen skal imidlertid saker behandles individuelt. Stortinget har ved tvangsinnfordring pålagt kemneren 

å bruke skjønn i enkelte spørsmål; blant annet i vurdering av skyldnerens eierforhold, familiens 

økonomiske situasjon, rimelighet i innfordringen, om skattyter er vanskeligstilt eller gjeldsoffer, med 

mer. Virkemidlene skal altså ikke være like for alle innkrevingssaker. Dette er i skatteoppkrevingen 

ivaretatt gjennom såkalt «debitortilpasset innfordring». Lokalkunnskap og nærhet til skyldner gjør det 

enklere å utøve klokt skjønn.  

«Skattehjelpen» er en enhet i Skatteetaten som hjelper skattebetalere som ikke er i stand til å oppfylle 

skatteforpliktelsene sine eller ivareta rettighetene sine, til å betale riktig skatt. Skattehjelpen 

samarbeider tett med de kommunale skatteoppkreverne fordi de er avhengige av den lokalkunnskapen 

som skatteetaten selv ikke har. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) uttrykte seg tydelig kritisk om rettssikkerhetsspørsmålet: «Det vil 

bli færre ressurser til innkrevingsoppgavene som er igjen i kommunene. Dette vil kunne gå ut over 

kommunens innkrevingsresultat og innbyggernes rettssikkerhet.»11  

Heller ikke denne innvendingen har regjeringen gjengitt i sin oppsummering av høringssvar. 

  

                                                           
11

 Sitat fra NAVs høringsuttalelse.  
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Vedlegg: Sentralisering av arbeidsplasser og kompetanse 

 

 Kommuner 

med skatte-

oppkrever-

kontor i 

dag*** 

Regjeringens 

forslag 

Antall årsverk 

i dag** 

Regjeringens 

forslag 

Østfold* 12 1 -11 69,7 42 -25,7 

Akershus* 11 2 -9 132,6 111 -21,6 

Oslo 1 1 0 259,2 182 -77,2 

Hedmark 20 1 -19 48,7 17 -31,7 

Oppland 12 3 -9 49,4 29 -20,4 

Buskerud 9 1 -8 71,1 33 -38,1 

Vestfold 8 1 -7 56,5 35 -21,5 

Telemark 16 1 -15 44,7 53 8,3 

Aust-Agder 4 1 -3 19,2 17 -2,2 

Vest-Agder 13 2 -11 35 31 -4 

Rogaland 17 2 -15 95,8 60 -35,8 

Hordaland 20 2 -18 130,3 95 -35,3 

Sogn og Fjordane 22 3 -19 35 35 0 

Møre og Romsdal 23 2 -21 60,5 63 2,5 

Sør-Trøndelag 8 2 -6 74,4 63 -11,4 

Nord-Trøndelag 10 1 -9 30 23 -7 

Nordland 30 2 -29 73,9 45 -28,9 

Troms 16 3 -13 57,1 51 -6,1 

Finnmark 19 2 -17 31,9 30 -1,9 

 271 33  1375 1015  

* I regjeringens tabell (Prop 120LS s 107) er Lillestrøm ført opp i Østfold. Det er rettet i denne tabellen. 

**Alle som jobber med innkreving, kontroll, skatteregnskap. 

*** I proposisjonen opereres det med 288 kontorer i dag. Det tallet er ikke helt oppdatert. Riktig tall pr 

medio mai 2015 er 271, jf statistikk publisert av skattedirektoratet på intranett for skatteoppkrevere, 

SKO-nett. 
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Vedlegg: Kommuner med skatteoppkreverkontor før og etter reformen 

 Skatteoppkreverkontor i dag Regjeringens 
forslag 

Østfold* Rømskog, Aremark, Marker, Askim, Rakkestad, Hobøl, Eidsberg, Halden, Rygge, 
Moss, Sarpsborg, Fredrikstad 

Sarpsborg 

Akershus* Gjerdrum, Aurskog-Høland, Nannestad, Nes, Nesodden, Eidsvoll, Ullensaker, 
Lørenskog, Oppegård, Skedsmo, Bærum 

Lillestrøm, Ski 

Oslo Oslo Oslo 

Hedmark Folldal, Rendalen, Os, Engerdal, Alvdal, Tolga, Tynset, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, 
Grue, Løten, Eidskog, Nord-Odal, Trysil, Åsnes, Kongsvinger, Elverum, 
Ringsaker, Hamar 

Hamar 

Oppland Søndre Land, Lesja, Dovre, Ringebu, Nordre Land, Østre Toten, Vestre Toten, 
Vågå, Nord-Aurdal, Lunner, Gjøvik, Øyer 

Lillehammer, 
Gjøvik, Leira i 
Valdres 

Buskerud Modum, Gol, Lier, Øvre Eiker, Ringerike, Kongsberg, Drammen, Sigdal, 
Krødsherad 

Drammen 

Vestfold Andebu, Holmestrand, Larvik, Tjøme, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Lardal Tønsberg 

Telemark Hjartdal, Sauherad, Siljan, Bø, Fyresdal, Tokke, Seljord ,Kviteseid, Vinje, 
Drangedal, Nome, Tinn, Notodden, Bamble, Kragerø, Skien 

Skien 

Aust-Agder Evje og Hornnes, Tvedestrand, Grimstad, Arendal Grimstad 

Vest-Agder Åseral, Audnedal, Hægebostad, Sirdal, Lindesnes, Lyngdal, Søgne, Farsund, 
Vennesla, Kvinesdal, Mandal, Kristiansand, Flekkefjord 

Kristiansand, 
Lyngdal 

Rogaland Forsand, Sokndal, Lund, Bokn, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Vindafjord, Tysvær, 
Strand, Eigersund, Sola, Haugesund, Time, Karmøy, Sandnes, Stavanger 

Stavanger, 
Haugesund 

Hordaland Samnanger, Jondal, Vaksdal, Masfjorden, Etne, Austrheim, Sveio, Fusa, Kvam, 
Ullensvang, Bømlo, Odda, Askøy, Kvinnherad, Stord, Os, Voss, Fjell, Lindås, 
Bergen 

Bergen, Voss 

Sogn og 

Fjordane 

Hornindal, Leikanger, Balestrand, Hyllestad, Jølster, Selje, Solund, Høyanger, 
Askvoll, Fjaler, Bremanger, Gulen, Årdal, Luster, Sogndal, Gloppen, Vågsøy, Eid, 
Stryn, Lærdal, Flora, Førde 

Leikanger, 
Førde, Eid 

Møre og 

Romsdal 

Eide, Tingvoll, Smøla, Hareid, Surnadal, Ørsta, Nesset, Sande, Fræna, Aure, 
Stranda, Vanylven, Herøy, Volda, Ulstein, Sykkylven, Sula, Haram, Rauma, 
Sunndal, Kristiansund, Molde, Ålesund 

Ålesund, 
Kristiansund 

Sør-

Trøndelag 

Rennebu, Holtålen, Røros, Hemne, Melhus, Orkdal, Malvik, Trondheim Trondheim, 
Røros 

Nord-

Trøndelag 

Namsskogan, Leka, Meråker, Grong, Nærøy, Vikna, Namsos, Verran, Leksvik, 
Levanger 

Steinkjer 

Nordland Vevelstad, Grane, Hattfjelldal, Nesna, Træna, Bindal, Vega, Sømna, Rødøy, 
Moskenes, Lødingen, Sørfold, Evenes, Flakstad, Hemnes, Øksnes, Meløy, 
Andøy, Brønnøy, Hadsel, Fauske, Vestvågøy, Vågan, Vefsn, Hamarøy, 
Alstahaug, Rana, Sortland, Narvik, Bodø 

Bodø, 
Vestvågøy 

Troms Ibestad, Kvænangen, Skånland, Kvæfjord, Storfjord, Karlsøy, Gáivuotna Kåfjord, 
Lyngen, Balsfjord, Skjervøy, Nordreisa, Gratangen, Lenvik, Harstad, Tranøy, 
Tromsø 

Tromsø, 
Harstad, 
Finnsnes 

Finnmark Kvalsund, Loppa, Måsøy, Berlevåg, Hasvik, Gamvik, Deatnu Tana, Vardø, Vadsø, 
Unjárga Nesseby, Nordkapp, Porsanger Porsángu Porsanki, Båtsfjord, Lebesby, 
Kárásjohka Karasjok, Guovdageaidnu Kautokeino, Sør-Varanger, Hammerfest, 
Alta 

Alta, Vadsø 
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Vedlegg: Kart over skateoppkreverkontorer nå og i regjeringens forslag 


