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Sammendrag og konklusjoner 

Med sikte på å forenkle og avbyråkratisere offentlig sektor har regjeringen fremmet forslag om en 

reform hvor skatteoppkrevingen flyttes fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Denne 

rapporten ser på mulige økonomiske effekter på skatteprovenyet av at skatteinnkrevingen overføres 

fra kommune til stat.  

Gjennomgang av tidligere dokumenter og utredninger som omhandler organiseringen av 

skatteoppkrevingen viser at det hersker uenighet om hvilken organisasjonsmodell som er den beste. 

De viktigste argumentene fra dokumentgjennomgangen er gjengitt under: 

Argumentene for kommunal organisering: 

 Høy løsningsgrad 

 Stor nærhet 

 God brukerservice og tilgjengelighet for 

skattyter  

 God rettsikkerhet 

 Synergieffekter av et godt fagmiljø og 

kompetanse 

 Styrket kommunalt selvstyre 

Argumentene for statlig organisering:   

 Mindre variasjon i innsats og resultater som 

følger av kontorstørrelse 

 Mer enhetlig organisering av faglig og 

ressursmessig ansvar 

 Enklere styring og effektivisering 

 Færre parter å forholde seg til for skattyter 

 Økt kompetanse ved spesialisering 

 Stordriftsfordeler 

Denne rapporten har kun sett på de økonomiske effektene på skatteprovenyet under ulike 

forutsetninger. Vi tar således ikke stilling til øvrige samfunnseffekter som potensielt følger av en 

endring. Våre beregninger viser et totalt provenytap på 1 560 millioner kroner hvis skatteartene 

foreslått overført til staten får endret innkrevingsprosent til 99,4 prosent, som er statens nåværende 

løsningsgrad for merverdiavgift. For arbeidsgiveravgift alene er det beregnet et provenytap på 520 

millioner kroner.  

Vi har ikke funnet entydig data som gir grunnlag for å konkludere med at skatteoppkrevingen blir 

av dårligere kvalitet ved at den flyttes fra kommune til stat, og det finnes heller ikke data som 

entydig konkludere med at skatteoppkrevingen blir av bedre kvalitet ved en statliggjøring. Det er 

ikke mulig å sammenligne innkrevingsandeler av forskjellige skattetyper direkte. Det lar seg derfor 

ikke gjøre å si noe sikkert om provenyeffekten ved en statliggjøring. 

Store endringer vil alltid medføre en risiko. Vår beregninger viser at en nedgang i 

innkrevingsprosent på 0,05-0,15 prosentpoeng1 medfører at reformen er ulønnsom for det offentlige, 

selv når det forutsettes betydelige stordriftsfordeler på bemanningssiden. Det er derfor en risiko for 

at statliggjøring av skatteoppkrevingen kan vise seg å bli en ulønnsom reform. Vi kan heller ikke 

utelukke at en statliggjøring vil gi en økt skatteinnkreving, men betydelig usikkerhet i kombinasjon 

med en reform som i liten grad er reverserbar tilsier etter vårt syn at man skal være varsom med å 

gjennomføre endringer. 

En alternativ reform hvor innkreving av merverdiavgift flyttes fra stat til kommune har en beregnet 

provenyeffekt på 830 millioner kroner. Dette forutsetter at innkrevingsprosenten for merverdiavgift 

øker med 0,4 prosentpoeng, og tilsvarer innkrevingsprosenten for arbeidsgiveravgift. Vi tar her ikke 

                                                      
1 Avhengig av hvilke skattearter som inngår i beregningen 
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stilling til hvorvidt en slik økning i innkrevingsprosenten er sannsynlig. Beregninger viser imidlertid 

at en økning på bare 0,1 prosentpoeng gir en provenyeffekt på 210 millioner kroner. Vi har ikke 

vurdert om en slik alternativ innkrevingsreform totalt sett vil være lønnsom. 

  

 



Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving 6 

 Bakgrunn for prosjektet  

Regjeringen Solberg har i regjeringserklæringen tatt 

til orde for å gjennomgå strukturen i departementene 

og direktoratene med sikte på å forenkle og 

avbyråkratisere. Ett av de foreslåtte tiltakene er å 

flytte skatteoppkrevingen fra de kommunale 

skatteoppkreverne til Skatteetaten. Dette fører til at 

ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere 

skatter og avgifter blir samlet i en etat. Regjeringen 

forventer at denne overføringen over tid kan redusere 

antall årsverk brukt på skatteinnkreving og 

skatteregnskap med 400-500.  

Flere stiller seg kritisk til denne reformen, deriblant 

Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges kemner- 

og kommuneøkonomers forbund (NKK). Det hevdes 

blant annet at en sentralisering vil bidra til en mindre 

effektiv skatteinnkreving.  

På bakgrunn av regjeringens sentraliseringsforslag 

ønsker NKK å få utredet konsekvenser av at 

skatteinnkrevingene sentraliseres. Et ledd i denne 

utredningen er å besvare følgende problemstillinger: 

1. Hvordan vil skatteprovenyet påvirkes av at 

skatteinnkrevingen som i dag gjøres av 

kommunene, flyttes fra kommune til stat slik det er 

foreslått av regjeringen?  

2. Hvordan ville skatteprovenyet blitt påvirket av en 

alternativ reform der kommunen overtar 

innkrevingen av merverdiavgift (mva) fra staten?  

Dette er komplekse spørsmål der det er svært 

krevende å konkludere innenfor et rimelig 

usikkerhetsnivå. Det kan være mange forhold som 

påvirker skatteinnkrevingen, som for eksempel skattens 

art, egenskaper hos skyldner og organiseringen av 

innkrevingen. I tillegg til de rent økonomiske følger av 

skatteinnkrevingen kan det også være andre viktige 

samfunnsverdier som knytter seg til innkrevingen, som 

for eksempel kommunalt selvstyre og kommunal 

kontroll, rettferdighet og rettssikkerhet. Vi har i denne 

utredningen fokusert på de økonomiske 

konsekvensene, og har gjennom drøfting og 

sensitivitetsanalyse vist hvordan forskjellige 

forutsetninger gir forskjellige resultater.  

Forutsetninger og metode 

En viktig del av oppdraget har vært å kartlegge 

egenskaper ved de ulike skatteartene og 

organiseringen av dagens oppkrevingssystem. På 

bakgrunn av dette har vi vurdert hva som synes å 

være rimelige forventede effekter av en statliggjøring 

av skatteinnkrevingen, og beregnet tilhørende 

provenyeffekter. 

Vi har i vårt arbeid satt oss inn i tidligere analyser på 

området, med særlig vekt på hvilke positive og 

negative effekter som er beskrevet knyttet til en 

endring av skatteinnkrevingen. Ut fra dette har vi 

dannet oss en samlet oppfatning av hvilke effekter 

man kan forvente. For å underbygge dette har vi 

benyttet data for skatteinnkreving slik dette er 

beskrevet i tidligere arbeid. Vi har således ikke 

innhentet nye kvantitative eller kvalitative data i 

denne utredningen. 

Samfunnsøkonomisk gevinst og tap 

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. I dette 

oppdraget har vi kun vurdert de direkte effektene på 

skatteprovenyet av endret kvalitet på innkreving, og 

ser således ikke på tapet/gevinsten for hele 

samfunnet. Som eksempel på samfunnseffekter som 

dermed ikke berøres i denne utredningen kan nevnes 

effekten for de ansatte som mister jobben og 

lokalsamfunnene som mister arbeidsplasser. Det er 

heller ikke blitt vurdert mulige 

organisatoriske/administrative effekter eller 

overgangskostnader som oppstår ved en endring i 

innkrevingssystemet. 

Et av regjeringens hovedargumenter for 

sentraliseringen er en forventet innsparing på 400-

500 årsverk. Dersom kvaliteten på innkrevingen, og 

dermed det innkrevde skattebeløp, endrer seg i 

negativ retning som følge av overføringen av 

oppgavene, kan dette redusere eller utligne denne 

positive effekten. Det er denne risikoen for at 

reformen viser seg å være mindre positiv for det 

offentliges kontantstrøm (skatteinntekter fratrukket 

innkrevingskostnader) som er hovedtemaet for vår 

rapport. 

All skatteinnkreving medfører et effektivtetstap for 

samfunnet, og et optimalt skattesystem minimerer 

dette tapet. Endringer i skatteoppkrevingen kan bidra 

til et mindre optimalt skattesystem. Eksempelvis vil en 

redusert innkrevingsprosent gi redusert skatteproveny 

for det offentlige. Dersom dette tapet skal dekkes 

gjennom innføringen av nye skatter eller avgifter, kan 

dette medføre samfunnskostnader grunnet negative 

vridningseffekter. Slike effekter er heller ikke medtatt 

i denne utredningen. 

1. Innledning  
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I dette kapitlet skal vi se nærmere på bakgrunnen for 

de beregninger og vurderinger vi gjør senere i 

rapporten. Vi ser da først på hvordan 

skatteinnkrevingen er organisert i dag. Deretter 

gjennomgår vi kort hva forslaget om statliggjøring 

innebærer. Til sist bruker vi en del plass på å vise 

hvilke utredninger som er gjort tidligere om dette 

temaet, og hvilke argumenter som er fremmet for og 

mot statliggjøring. Dette er for å sette våre 

beregninger i en kontekst, samtidig som vi 

understreker at vi ikke har vurdert gyldigheten av 

andre argumenter enn de som retter seg direkte mot 

kvaliteten på innkrevingsarbeidet, og dermed effekter 

på skatteprovenyet. 

 Organisering  

I Norge er skatte- og avgiftsadministrasjonen delt i to 

etater, Skatteetaten og Toll- og avgiftsdirektoratet, 

begge underlagt Finansdepartementet. Skatteetaten 

er organisert med ett hovedkontor (Skattedirektoratet) 

og fem regioner. Skatteoppkreverne i kommunen er 

underlagt Skatteetaten som har det faglige ansvaret 

for fastsettelse og innkreving av skatt og 

merverdiavgift, samt oppfølging. Etter 

skattebetalingsloven § 2-1skal den myndighet og de 

plikter som er lagt til skatteoppkreveren i 

skattebetalingslovene, utøves av den kommunale 

skatteoppkreveren. Det er den enkelte kommune som 

har det administrative ansvaret for 

skatteoppkrevingen. Skattebetalingsloven legger ikke 

føringer for hvordan kommunen internt organiserer 

oppkrevingen og oppkreverfunksjonen kan 

organiseres i et interkommunalt samarbeid.  

 Kommunens oppgaver  

Det er i dag 288 kommunale skatteoppkreverkontorer 

som bruker i overkant av 1 400 årsverk på 

skatteoppkrevingen. Skattebetalingsloven2, med 

tilhørende forskrifter og Instruks for 

skatteoppkreverne, legger føringer for 

skatteoppkreverens oppgaver og plikter i forbindelse 

med skatteoppkrevingen. Det er tre hovedoppgaver 

som inngår i skatteoppkreverfunksjonen:  

                                                      
2 Lov av 17. juni 2005 nr. 67, Lov om betaling og innkreving 
av skatte- og avgiftskrav  

 Innkreving av inntekts- og formueskatt, 

trygdeavgift og arbeidsgiveravgift 

 Arbeidsgiverkontroll  

 Føring av skatteregnskapet  

Det er verdt å merke seg at det mange av de 

kommunale skatteoppkreverkontorene i tillegg har 

ansvaret for kommunale oppgaver i form av 

innkreving av kommunale krav, håndtering av 

kommunale lønninger og regnskap og kommunal 

inkasso.  

Det er skattekontorene som har ansvar for fastsetting 

av inntekts- og formueskatt og utskriving av forskudds- 

og forhåndsskatt.  

 Skatteetatens oppgaver  

Skatteetaten forvalter tre store systemer: 

 Folkeregistersystemet  

 Skattesystemet  

 Merverdiavgiftssystemet  

Det overordnede målet til Skatteetaten er å sikre at 

pliktig skatt og avgift blir korrekt fastsatt og innbetalt. 

Over 80 prosent av de totale skatter og avgifter til 

stat og kommune kommer inn gjennom skatte- og 

avgiftssystemene som etaten forvalter.  

Skatteetaten har ansvar for å fastsette, kontrollere og 

kreve inn merverdiavgift.  I tillegg har etaten faglig 

ansvar for de kommunale skatteoppkreverne, noe som 

medfører veiledning og bistand i faglige spørsmål, 

mål- og resultatstyring, samt ettersyn og 

restansekontroll hos skatteoppkreveren. 

Merverdiavgift fastsettes og innkreves av 

skattekontoret i den regionen der den 

næringsdrivende er registrert.  

Andre oppgaver for Skatteetaten er fastsettelse og 

kontroll av folketrygdavgift, utskrift av skattekort, 

håndtering av forskuddsskatt, kontroll av 

selvangivelsene og ansvar for folkeregisteret. 

 

 

2. Dagens skatteoppkrevingssystem og forslaget om 

statliggjøring 
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 Sentralisering av 

skatteoppkrevingen  

Regjeringens fremlagte reform foreslår å overføre 

skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 

Skatteetaten. Bakgrunnen for beslutningen er ønsket 

om å effektivisere offentlig sektor og redusere bruken 

av fellesskapets ressurser.3 Regjeringen har varslet og 

igangsatt flere tiltak for å oppnå dette, deriblant er 

det foreslått innlemmelse av deler av Toll- og 

avgiftsetaten til Skatteetaten. I tillegg er det besluttet 

at Statens innkrevingssentral tas inn i Skatteetaten fra 

2015.  

Forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen 

fra kommune til stat innebærer at skatteinnkrevingen, 

føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen 

legges til Skatteetaten og koordineres med tilstøtende 

og til dels overlappende oppgaver.  

Regjeringen har i brev av 23. juni 2014 gitt 

Skattedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan 

skatteoppkreverfunksjonen skal organiseres i 

Skatteetaten.  

 Tidligere utredninger  

Det finnes en rekke offentlige dokumenter og studier 

som tar for seg organiseringen av skatteoppkrevingen. 

Temaet har vært gjenstand for samfunnsdebatt og 

engasjementet kommer fra mange hold. Sentrale 

aktører som er engasjert i ulike sammenhenger er 

Stortinget, regjeringen, Finansdepartementet, 

Riksrevisjonen, KS, NKK og kommunene.  

Det er viktig å merke seg at flere av utredningene er 

gjennomført relativt langt tilbake i tid og tar således 

ikke innover seg endringer i organiseringen av skatte 

og avgiftsadministrasjonen som er gjort i den senere 

tid. Dette bidrar til å gi utredningene begrenset verdi. 

Under følger en oversikt over sentrale 

dokumenter/utredninger, og hovedinnholdet i disse: 

 NOU 1993:1 Reorganisering av skatte- og 

avgiftsadministrasjonen: Konkluderer med at 

ansvaret for innkrevingene fortsatt bør ligge i 

kommunene, og at den faglige styringen fra 

statens side blir styrket  

 St.prp. nr. 44 (1993-94) En felles skatte-, avgifts- 

og tolletat, St.prp. nr. 41 (1995-96) Om 

organiseringen av den statlige innbetalings- og 

innfordringsfunksjonen for skatter og avgifter m.v.: 

Konkluderer med at ansvaret for innkrevingen 

fortsatt bør ligge hos kommunene. 

Arbeidsgiverkontrollen knyttet til fastsetting blir 

foreslått overført til staten.  

                                                      
3 Sundvolden-erklæring, 7. oktober 2012  

 Riksrevisjonens Dokument 3:8 (1995-96): 

Kartlegger hva kommunerevisorene og 

skattefogdene har gjort for å påvirke arbeidet 

med fellesinnkreving, samt forskjeller i metoder 

og strategier for innfordringen.  Overordnet 

styring og tiltak er vurdert.  

 Econ-rapport 69/99 (1999): Vurderer kvaliteten 

på skatteinnkrevingen ved å undersøke om 

kvaliteten på innkreving av restskatt varierer 

mellom kommuner og hvordan kvaliteten varierer 

mellom skattearter.  

 Riksrevisjonens Dokument 3:12 (1999-200): 

Undersøker effektiviteten i skatteoppkrevernes 

innfordringsarbeid. 

 NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom 

stat, region og kommune: Omhandler 

oppgavefordelingen mellom stat, region og 

kommune og anbefaler en statliggjøring av 

skatteoppkreverfunksjonen.  

 Econ-rapport 62/01(2002): Drøfter 12 kriterier 

som fremholdes som viktige for å vurdere en 

kommunal eller en statlig organisering av 

skatteoppkrevingen.  

 NOU 2004:12 Bedre skatteoppkreving: Flertallet 

anser en statlig organisering av 

skatteoppkrevingen som mest naturlig, 

oppgavenes innhold og karakter tatt i 

betraktning. 

 SNF-rapport nr. 37/05 (2005) Konsekvenser av en 

statliggjøring av skatteinnkrevingen: Tar for seg 

ulike problemstillinger knyttet til endret 

organisering av skatteoppkrevingen fra å være 

en kommunal oppgave til å integreres i 

skatteetaten.     

 Skattedirektoratet (2006): Bedre 

skatteoppkreving- videre utredning: Vurderer en 

kommunal skatteoppkreving med sterkere statlig 

styringsgrep eller en statliggjøring av 

skatteoppkrevingen.  

 NOU 2007:12 Offentlig innkreving: Det foreslås 

at det skal opprettes en statlig innfordringsetat 

for det offentliges krav mot privatpersoner og 

næringsdrivende.  

Vi henviser til vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse 

av utredningene. 
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Oppsummert ser vi at organiseringen av 

skatteoppkrevingen tidligere er blitt vurdert i henhold 

til følgende vurderingskriterier:  

1. Kvalitet og effektivitet: 

 Resultatoppnåelse/løsningsgrad 

 Styring og samordning  

 Administrativ ressursbruk  

 Utnyttelse av teknologi 

 Kompetanse  

 Nærhet 

2. Hensynet til brukerne: 

 Brukervennlighet og tilgjengelighet  

 Rettsikkerhet, herunder likebehandling  

 

3. Andre hensyn:  

 Synergieffekter  

 Distriktspolitiske hensyn  

 Folkevalgt kontroll og innsyn  

 Kommunalt selvstyre 

 Overgangskostnader  

En utfordring er at det ikke nødvendigvis er enighet 

om at dette er de relevante vurderingskriteriene. I 

tillegg er det slik at kriteriene kan tillegges ulik vekt, 

og at forskjellige interessenter kan komme frem til 

forskjellig størrelse og forskjellig fortegn på effektene 

når de vurderer statlig versus kommunal organisering. 

En annen utfordring oppstår fordi det finnes relativt 

lite data som egner seg til å analysere organisatoriske 

modeller for skatteoppkrevingen. I NOU 2004:12 

vises det til at «vurderingene av modellenes egenskaper 

baserer seg på skjønn da det i liten utstrekning finnes 

erfaringsdata som kan nyttes til en konkret analyse av 

effekten av de ulike organisasjonsmodeller og av endret 

organisering». 

Kvalitet og effektivitet i skatteoppkrevingen  

En rekke argumenter for og imot en statliggjøring av 

oppkrevingen fremkommer i utredningene. Felles for 

alle interessenter er ønsket om en høy kvalitet og 

effektivitet i innkrevingen. En utfordring oppstår ved 

at det ikke finnes noen entydig definisjon på hva som 

blir lagt i disse begrepene. På et overordnet nivå 

synes det likevel som at kvalitet omhandler det at 

fastsatt skatt faktisk blir innbetalt, mens effektivitet 

omhandler ressursinnsatsen i innkrevingsarbeidet.  

Kvaliteten og effektiviteten i skatteoppkrevingen har 

blitt analysert i flere utredninger. I NOU 2004:12 

gjennomføres en omfattende analyse av kvalitet og 

effektivitet. Analysene viser at misligholdet av 

skattekrav varierer betydelig mellom kommunene. 

Mye av forklaring på dette ligger i sosiale og 

økonomiske forskjeller blant skattyterne. Noen 

kommuner har skattytere som er mer enn 

                                                      
4 KS Saksframlegg 08/970-4 

gjennomsnittlig velstående og ressurssterke, mens det 

er motsatt for andre kommuner. Videre viser 

analysene at når man korrigerer for forskjellene i 

sammensetningen av de misligholdte kravene, samt for 

antall misligholdte krav, oppnår de større kontorene 

jevnt over bedre resultater enn de små. 

Det er i NOU 2004:12 videre blitt utført analyser der 

det er foretatt en sammenligning mellom de 

kommunale skatteoppkrevernes innkreving av 

arbeidsgiveravgift og den statlige innkrevingen av 

merverdiavgift. Resultatene fra analysen viser at de 

statlige kontorene totalt oppnår bedre resultater enn 

de kommunale både når det gjelder totalt innkrevd 

beløp og når det gjelder innfordring. Det ser ut til å 

være en tendens at merverdiavgiften misligholdes i 

større grad en arbeidsgiveravgiften. På samme tid 

innfordrer de statlige kontorene en større andel 

misligholdte krav. Når kontorstørrelse tas i betraktning 

oppnår de større kommunale skatteoppkreverne 

resultater på lik linje som de statlige 

skattefogdkontorene. Det er imidlertid viktig å 

bemerke seg at resultatene er beheftet med 

usikkerhet.  

 Argumenter for og mot 

kommunal eller statlig organisering   

Basert på de dokumenter og utredninger beskrevet 

ovenfor vil vi i det følgende gå noe nærmere inn på 

hovedargumentene for kommunal og statlig 

skatteoppkreving, slik disse fremkommer i tidligere 

utredninger. Vi tar her ikke stilling til hvorvidt det 

enkelte argument er relevant eller vektig. 

Argumenter for en videreføring av kommunal 

skatteoppkreving  

Erfaringene med skatteinnkrevingen som en kommunal 

oppgave er svært positiv. Det vises til en god kvalitet 

på innfordringsarbeidet med en innkrevingsgrad på 

nesten 99,7 %. Det argumenteres for at en av 

hovedårsakene til at skatteoppkreverne ikke klarer å 

kreve inn 100 % er det store antall skjønnsligninger 

og lovgivningens beskyttelse av skattyter.4 I NOU 

2004 :12 og NOU 2007:12 er det gitt forslag til 

forbedringsmuligheter som ytterligere kan forsterke 

skatteinnkrevingen i Norge.  

Nærhet er et av hovedargumentene for at dagens 

organisering av skatteinnkrevingen skal opprettholdes. 

Nærhet er et viktig prinsipp for både innkrever og 

bruker. Grunnleggende dreier skatteinnkreving seg om 

kommunikasjon mellom skatteoppkrever og skattyter. 

Nærhet kan bidra positivt til å styrke 

kommunikasjonen. En større avstand mellom 

skatteoppkrever og skattyter vil virke negativt inn på 
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innkrevingsresultatet hvis man mister kunnskap om 

lokale forhold og debitormassen. Lokalkunnskap har 

særlig betydning når betalingsavtaler skal 

fremforhandles, ved vurdering av 

iverksettelsesstrategier og ved arbeidsgiverkontroll. 

Synergieffekter kan oppstå mellom 

arbeidsgiverkontroll og innkreving. Ved 

arbeidsgiverkontroll vil skatteoppkreveren utføre 

kontroll ute hos skyldnerne og kan dermed tidlig 

fange opp og komme i inngrep dersom det oppstår 

utfordringer med skattebetalingen.  

Avstand mellom fastsettelse og innkreving av skatt er i 

tidligere utredninger og stortingsbehandlinger slått 

fast som et grunnleggende prinsipp for god 

rettsikkerhet. Dette prinsippet vil kunne bli svekket 

ved en statliggjøring av skatteoppkrevingen.  

Det er dokumentert god brukervennlighet hos de 

kommunale skatteoppkreverkontorene. Norsk Gallup 

gjennomførte i 2002 en landsomfattende undersøkelse 

av skattekontorene. Resultatene fra undersøkelsen 

viser at de kommunale skatteoppkreverne scoret 

vesentlig bedre enn de statlige skattekontorene på 

tilgjengelighet, kundebehandling, saksbehandling, 

informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen.  En 

statliggjøring kan på bakgrunn av dette føre til 

dårligere tilgang til offentlige tjenester i lokalmiljøet. 

Skattytere vil kunne oppleve økt avstand til 

oppkrevingskontoret ved en statliggjøring. Dette vil 

igjen redusere tilgjengeligheten for skattyter. 

Det kommunale økonomiske selvstyret kan styrkes 

av en kommunal skatteinnkreving. Dette henger 

sammen med kommunens mulighet til å påvirke 

inntektsgrunnlaget. En statliggjøring av innkrevingen 

kan føre til at innkrevingskompetansen i kommunene 

faller bort. Dette påvirker inntektsfundamentet og kan 

dermed virke negativt inn på selvstyret.  

Folkevalgt innsyn og kontroll vil kunne svekkes hvis 

en statliggjøring medfører et mer «ugjennomsiktig» 

system med store, statlige sektorkontorer og reduserte 

muligheter for folkevalgt innsyn.  

Distriktspolitiske konsekvenser av en statliggjøring 

knytter seg til tap av arbeidsplasser i utkantstrøk og 

medfører en lengre vei mellom lokalt næringsliv og 

offentlige samarbeidspartnere. Det er antatt at en 

statliggjøring av skatteinnkrevingen gir en reduksjon i 

antall årsverk i de kommunale innkrevingskontorene 

med 75 % fra dagens nivå.5  

Tap av kompetanse ved en statliggjøring av 

skatteinnkrevingen vil kunne svekke annen kommunal 

innkreving. Et godt fagmiljø på innkrevingsområdet 

gir synergieffekter og danner grunnlag for god 

                                                      
5 NKK Høringsuttalelse – NOU 2007:12 – Offentlig 
innkreving  

økonomistyring for kommunene. Denne synergieffekten 

vil kunne reduseres ved en overføring av innkrevingen 

til staten.  

En omorganisering og statliggjøring av 

skatteoppkrevingen vil antagelig medføre 

overgangskostnader. Det er ikke utredet hvor store 

disse overgangskostnadene vil kunne bli. SNF (2005) 

har i sin rapport beregnet omstillingskostnader på i 

underkant av 100 millioner kroner, men tallet bør 

tolkes med forsiktighet. Det argumenteres også for at 

årsverksreduksjonen som følger av oppgaveoverføring 

fra kommuner til stat kan bli begrenset av at de 

kommunale innkreverne fortsatt vil ha oppgaver 

knyttet til øvrig kommunal administrasjon og annet 

kommunalt innkrevingsarbeid.  

Fra NOU 1993:1, St.prp. nr. 44 (1993-94) og St.prp. 

nr. 41 (1995-96) er argumentene som veier tyngst for 

en fortsatt kommunal innkreving knyttet til:  

 Nærhetsprinsippet  

 Behovet for innfordringskompetanse og etablert 

fagmiljø.  

 Kommunenes egeninteresse i oppgaveløsningen.  

Argumenter for en statliggjøring av 

skatteoppkrevingen  

Flere utredninger identifiserer en sammenheng mellom 

innkrevingsresultat og størrelse på 

oppkrevingskontorene. Det synes som at større 

kontorer har en større innkrevingsgrad. Dette brukes 

som et motargument mot viktigheten av nærhet i 

innkrevingsarbeidet. Det faktum at flere kommuner 

velger å inngå interkommunalt samarbeid kan synes 

å styrke dette argumentet. Videre argumenteres det 

for at nærhet kan føre til forskjellbehandling og 

konflikter som virker negativt inn på 

skatteinnkrevingen. En statliggjøring vil redusere 

sannsynligheten for at slike situasjoner oppstår og 

begrenser muligheten for bruk av lokalt skjønn.  

En sentralisering av skatteoppkrevingen vil kunne øke 

kompetansen. Det legges til rette for større 

innfordrings- og kontrollenheter med større muligheter 

for faglig spesialisering og fleksibel omdisponering av 

kompetanseressurser.  

Brukervennligheten i dagens desentrale organisering 

kan oppfattes som uoversiktlig og tungvint, særlig for 

næringsdrivende som må forholde seg til en rekke 

ulike kontorer. En samlet organisering i staten vil kunne 

bedre brukervennlighetene ved at skattyteren får 

færre parter å forholde seg til.  

Prinsippet om rettsikkerhet vil fortsatt bli ivaretatt ved 

en statliggjøring av skatteoppkrevingen. Argumentet 
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bygger på at oppgavene med fastsettelse og 

innkreving av skatt ikke vil bli utført av samme ansatt. 

Det finnes i dag eksempler på skatter som både 

fastsettes og innkreves av stat eller kommune. 

Eksempler på slike skatter er merverdiavgift, 

eiendomsskatt og kommunale avgifter. Dette viser at 

det er mulig å opprettholde en god rettsikkerhet også 

ved en statliggjøring.  

En samordning av kontrollressurser og aktiviteter, 

utnyttelse av informasjonsteknologi og samordning av 

innfordringsoppgaver har et stort potensial hvis 

skatteoppkrevingen samles statlig. Færre enheter 

danner grunnlaget for en økt standardisering. Dette 

bidrar til enklere styring og effektivisering.  

Basert på spørreundersøkelsen gjengitt i NOU 

2004:12 tegnes det et bilde av betydelig variasjon 

kommunene imellom når det gjelder 

skatteoppkrevingen. Dette går dårlig sammen med et 

ideal om at skattyter bør behandles likt på tvers av 

kommuner og kan derfor tale for en statliggjøring av 

oppkrevingen.  

Faglig, styrings- og ressursmessig vil en sentralisering 

av skatteoppkrevingen kunne bidra til 

stordriftsfordeler. Regjeringen argumenter for at 

dette på sikt kan redusere den samlede ressursbruken 

med 400-500 årsverk.  

Det argumenteres for at prinsippet om styrket 

lokalforvaltning er av liten betydningen da det er lite 

eller intet rom for lokalt skjønn i skatteoppkrevingen. 

På samme måte vil ikke kommunalt økonomisk selvstyre 

avhenge av hvem som utfører innkrevingen, men av 

frihet til å påvirke eget inntektsgrunnlag gjennom å 

vedta skattenivåer.  

Oppsummering 

Tabell 1 gir en oversikt over de viktigste argumentene 

for og imot en kommunal og statlig organisering av 

oppkrevingsfunksjonen.  

 

Tabell 1 Argumenter for og imot ulik organisering 

  Kommunal oppkreving  Statliggjøring av oppkreving  

Argumenter for 

 Høy løsningsgrad (kvalitet)  Eliminerer variasjon i innsats og 

resultater mht. kontorstørrelse  

 Stor nærhet   Enhetlig organisering av faglig og 

ressursmessig ansvar  

 God brukerservice  Enklere styring og effektivisering  

 God rettsikkerhet   Skattyterne får færre parter å 

forholde seg til  

 Synergieffekter av et godt 

fagmiljø og kompetanse  

 Økt kompetanse (med mulighet for 

spesialisering) 

 Styrket kommunalt selvstyre  Stordriftsfordeler 

Argumenter mot  

 Lokalpolitisk press og inhabilitet   Dårligere tilgang for brukeren 

 Stor variasjon i ressurser og 

resultat  

 Reduserer folkevalgt innsyn og 

rettsikkerhet  

 Brukere må forholde seg til mange 

kontororer   

 Redusert kompetanse/ fagmiljø i 

kommunene  

 Ikke være rom for lokalt skjønn i 

oppkrevingen 

 Økt stigmatisering (frivillig betaling 

og tvangsinnkreving skilles) 

  Overgangskostnader  
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 Forutsetninger for beregningene  

Vår utredning tar for seg mulige effekter på 

kvaliteten i skatteinnkrevingen ved endret 

organisering. Redusert kvalitet vil medføre redusert 

innkrevingsandel. Vi beregner således mulige 

økonomiske effekter av at skatteartene som kommunen 

i dag har innkrevingsansvar for blir overført til staten. 

Vi beregner også mulige økonomiske effekter av en 

alternativ reform hvor innkreving av merverdiavgift 

overføres fra stat til kommune.  

Det er beregnet provenyeffekter for følgende 

skattetyper: 

 Forskuddstrekk  

 Forskuddsskatt  

 Restskatt 

 Arbeidsgiveravgift  

 Merverdiavgift  

Forskuddstrekk, forskuddsskatt, restskatt og 

arbeidsgiveravgift kreves i dag inn av kommunale 

skatteoppkrevere. Det er Skatteetaten (staten) som 

står for innkreving av merverdiavgift.  

Vi har i rapporten ikke vurderte hvordan føring av 

skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll blir påvirket 

av endret organisering.  

Vi har heller ikke i dette kapitlet tatt stilling til hva en 

sannsynlig endring i kvaliteten på innkrevingen vil 

være som følge av endret organisering.  

 Inndata  

Som inndata til beregningene har det tatt 

utgangspunkt i data for de ulike skatteartene fra Prop 

1 S (2013-2014). Tabell 2 viser sum krav og 

innkrevingsprosent, i perioden 2009-2011, for de 

ulike skatteartene kommunene i dag har det 

administrative innkrevingsansvaret for, samt for 

merverdiavgift med statlig innkrevingsansvar.   

 

  

3. Provenyeffekter  
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Tabell 2 Inndata for skattearter krevd inn av kommune og stat  

  2009 2010 2011 

Forskuddstrekk  Sum krav 319 651 336 991 358 556 

Innkrevingsprosent  99,9 % 99,9 % 99,9 % 

Forskuddsskatt (personlig skattyter) Sum krav 26 649 28 242 29 331 

Innkrevingsprosent  98,6 % 98,9 % 99,2 % 

Forskuddsskatt (upersonlig skattyter) Sum krav 46 366 54 373 54 863 

Innkrevingsprosent  99,8 % 99,9 % 99,9 % 

Arbeidsgiveravgift  Sum krav 119 856 123 629 130 876 

Innkrevingsprosent  99,8 % 99,8 % 99,8 % 

Restskatt (personlig skattyter) Sum krav 14 011 15 467  

Innkrevingsprosent  93,0 % 94,0 %  

Restskatt (upersonlig skattyter) Sum krav 17 782 22 941  

Innkrevingsprosent 98,2 % 98,8 %  

Merverdiavgift Sum krav 190 488 199 680 208 462 

 Innkrevingsprosent  99,2 %  99,3 % 99,4 %  

Merk: Restskatt måles per 31. desember 2 år etter inntektsåret. Omlegging til det nye skatteregnskapet SOFIE i 2007 fører til at 

innkrevingsprosenten over tid ikke nødvendigvis er sammenlignbar. Det gjelder særlig for restskatt og forskuddsskatt.  

Kilde: Prop. 1 S (2013-2014) 

Av tabellen ser vi at forskuddstrekk har den høyeste 

innkrevingsprosenten. Forskuddstrekk er den 

personskatten som trekkes fra arbeidstagernes lønn 

før lønnsutbetaling.  

Arbeidsgiveravgift har hatt en stabil og høy 

innkrevingsprosent på 99,8 %.  

Innkrevingsprosenten for merverdiavgift har økt fra 

99,2 % i 2009 til 99,4 % i 2011. I samme periode 

har antall aktive restanser blitt redusert, mens 

størrelsen på det samlede restansebeløpet har økt i 

perioden.6 

Det er en tydelig forskjell i innkrevingsprosenten for 

forskuddsskatt og restskatt avhengig av om 

innkrevingen er rettet mot personlig skattyter eller 

upersonlig skattyter. Det er en betraktelig lavere 

                                                      
6 Prop. 1S (2013-2014)  

innkrevingsprosent for personlig skattyter, særlig for 

restskatt.  

Av tabellen ser restskatt ut til å være den skattearten 

det er vanskeligst for kommunene å innkreve. Analyse 

gjort av restanseandelen7 i NOU 2004:12 viser at 

denne øker med omfanget av skjønnslignede og 

misligholdte krav. Det kan være mange grunner til at 

restskatt er en skatteart det er vanskelig å innkreve. 

Forhold som størrelse og antall krav, betalingsregler, 

egenskaper hos skyldner og organisering av 

innfordringen er av betydning. Vi har i denne 

rapporten ikke vurdert hvorfor restskatt har en lavere 

innkrevingsprosent enn øvrige skattearter.  

Figur 1 gir en grafisk fremstilling av 

innkrevingsprosenten for ulike skattegrupper. 

 

7 Antall restskatt-restanser som andel av antallet 
restskattekrav 
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Figur 1 Innkrevingsprosent for ulike skattetyper  

 

 

Den totale innkrevingsprosenten inneholder alle 

skatteartene kommunen i dag har ansvaret for å 

innkrev på vegne av staten, jf. Tabell 2. Figur 1 viser 

at total innkrevingsprosent for kommunal innkreving i 

2011 er 99,65 prosent. Ser man bort i fra restskatt 

øker denne til 99,84 prosent. Det kan argumenteres 

for at den høye innkrevingsprosenten for 

forskuddstrekk skyldes at manglende avsetning til 

skattetrekkskontoen er straffesanksjonert, samt at 

innbetaling til skattetrekkskontoen skjer hyppig (hver 

måned). Ser man bort i fra både restskatt og 

forskuddstrekk er innkrevingsprosent på 99,74 

prosent.  

Merverdiavgift kreves inn av staten fra upersonlige 

skattytere, og hadde en innkrevingsprosent på 99,4 

prosent i 2011.  

Vi ser her at statens innkrevingsandel er vesentlig 

lavere enn kommunens, men det er ikke dermed sagt 

at staten er dårligere til å innkreve. Som nevnt 

tidligere kan forskjellene skyldes ulike skattearter og 

ulike forhold hos skyldnere. 

                                                      
8 Per 31. desember 2012, fastsatt for avgiftsåret 2011 

 Overføring fra kommune til stat  

I det følgende vil vi belyse mulige effekter på 

skatteprovenyet av at skatteinnkrevingen som i dag 

gjøres av kommunene, flyttes fra kommune til stat. I 

disse beregningene antas det at innkrevingsprosenten 

for alle skatteartene settes lik innkrevingsprosenten for 

merverdiavgift. I Prop 1S (2013-2014) er denne 

opplyst til å være 99,4 prosent i 2011.8 Vi beregner 

også hvor sensitiv provenyeffekten er for andre 

endringer i innkrevingsprosenten.  

Provenyeffekt av endret innkrevingsprosent  

Figur 2 viser provenyeffekten på de ulike skatteartene 

av at innkrevingsprosenten endres til 99,4 % for årene 

2009-2011. Figur 3 viser hvordan provenyeffekten 

for 2011 (2010 for restskatt) endrer seg når man 

inkluderer forskjellige skattearter.  
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Figur 2 Provenyeffekt av endret innkrevingsprosent  

 

Merk: Forskuddsskatt og restskatt er oppgitt som total som krav av personlig og upersonlig skattyter

Figur 3 Endret proveny for skatteartene ved endre innkrevingsprosent, tall oppgitt i mill. kroner   

 

 

Merk: Beregningene er utført med innkrevingsprosent for skatteartene fra 2011 (2010 for restskatt)

Den totale provenyeffekten, ved å ta i betraktning 

alle skattearter samlet, er på -1 559 millioner kroner. 

Den totale innkrevingsprosenten for kommunen er da 

redusert med 0,25 prosentpoeng. 

For restskatt vil antagelsen om en innkrevingsprosent 

på 99,4 prosent gi en provenygevinst på 973 

millioner kroner. Det er lite som tilsier at det vil bli en 

betydelig økt innkrevingsprosent for restskatt ved en 

statliggjøring av innkrevingen. Dette kan være et 

argument for å holde denne skattearten utenfor 

beregningen. Gjør man dette vil provenytapet øke 

ytterligere til 2 533 millioner kroner.  

På samme måte kan det argumenteres for at 

forskuddstrekk bør utelates fra beregningene. Det er 

sannsynlig at den høye innkrevingsprosenten kommer 

på bakgrunn av automatisk innkreving og i liten grad 

blir påvirket av innkrevingsorganiseringen. Når dette 

tas i betraktning får vi et lavere provenytap på 740 

millioner kroner. Tapet kan fortsatt sies å være 

betydelig.  
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Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift kreves begge 

inn fra upersonlige skattytere. De aller fleste av disse 

skattyterne er betalingspliktige for begge skattene. 

Det anses derfor som mest relevant å sammenligne 

disse to skatteartene. Arbeidsgiveravgiften får en 

redusert innkrevingsprosent på 0,4 prosentpoeng når 

innkrevingsprosenten til merverdiavgiften legges til 

grunn. Dette gir et provenytap på 524 millioner 

kroner. 

Sensitiviteter i beregningene  

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan kvaliteten på 

skatteinnkrevingen blir påvirket ved en overføring av 

skatteinnkrevingen til staten. Vi har derfor sett på 

hvordan provenyeffekten påvirkes ved ulike 

innkrevingsprosenter. Figur 4 gjengir resultatene av 

sensitivitetsberegningene på total provenyeffekt. Det 

er her benyttet 2011-tall, og alle skattearter som 

innkreves kommunalt er medtatt.   

  

Figur 4 Sensitivtetsberegninger for totalt skatteproveny ved ulike innkrevingsprosenter 

 

 

Fra Figur 4 ser vi at det totale skatteprovenyet er 

følsomt for endringer i innkrevingsprosenten. En 

endring av innkrevingen på 0,1 prosentpoeng 

medfører en provenyendring på 612 millioner kroner. 

Dette gjelder uavhengig av om innkrevingsprosenten 

endres opp eller ned.  

Det er også av interesse å se hvordan total 

provenyeffekt endres når restskatt og forskuddstrekk 

ikke inkluderes. Resultatene fra disse 

sensitivtetsberegningene er vist i Figur 5. 
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Figur 5 Sensitivitetsberegninger med ulike skattearter utelatt fra total provenyeffekt  

 

Av figuren ser vi at skatteprovenyet fortsatt er følsomt 

for endringer i innkrevingsprosenten. Ved å ikke 

inkludere restskatt vil en endring av innkrevingen på 

0,1 prosentpoeng medføre en provenyendring på 574 

millioner kroner. Denne provenyendringen reduseres til 

215 millioner kroner når man i tillegg ser bort fra 

forskuddstrekk. Dette viser at den totale 

provenyeffekten er vesentlig mindre følsom for 

endringer i innkrevingsprosenten hvis man antar at 

innkrevingsprosenten på forskuddstrekk forblir 

uendret.  

For å synliggjøre betydningen av beregningene kan 

det gjøres en sammenligning opp mot mulige 

ressursbesparelser som oppstår ved en overføring  

                                                      
9 Beregnet ved bruk av gjennomsnittlig årslønn for 
kommune/fylkeskommune, SBB tabell 08702. Beregningene 

av skatteinnkrevingen til staten. I pressemelding nr. : 

32/2014 anslår regjerningen at en slik 

ressursbesparelse vil være i størrelsesorden 400-500 

årsverk. Dette utgjør om lag 30 prosent av dagens 

bemanning. Vi har beregnet at en slik effektivisering 

gir en årlig innsparing på 210-260 millioner kroner.9 

Denne besparelsen er markert med rød linje i Figur 5. 

Vi ser at en nedgang i innkrevingsandelen på 0,05-

0,15 prosentpoeng vil være nok til at reformen blir 

ulønnsom for det offentlige, selv dersom man legger til 

grunn en slik betydelig effektivisering av antall 

årsverk.  

Det er av særlig interesse å se hvor følsom 

arbeidsgiveravgiften er ovenfor endringer i 

innkrevingsandelen. Sensitivitetsberegninger av dette, 

samt for forskuddsskatt, er illustrert i Figur 6.  

inkluderer feriepenger, arbeidsgiveravgift og 
pensjonskostnader.  
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Figur 6 Sensitivitetsberegninger av provenyeffekten på arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt 

 

 

For arbeidsgiveravgiften vil en 0,1 prosentpoengs 

endring i innkrevingsprosenten medføre en 

provenyendring på 131 millioner kroner. For 

forskuddsskatten er denne endringen på 84 millioner 

kroner.  

Det kreves en nedgang i innkrevingsandelen på i 

underkant av 0,2 prosentpoeng for 

arbeidsgiveravgiften før tap av proveny veier opp 

for ressursbesparelsene. Hvis en statliggjøring av 

skatteinnkrevingen fører til at arbeidsgiveravgiftens 

innkrevingsprosent reduseres fra 99,8 prosent til 99,6 

prosent kan dette være nok at en foreslått reform om 

statliggjøring av skatteoppkrevingen ikke lenger er 

lønnsom. Det er viktig å bemerke seg at dette kun er 

mulige provenyeffekter som vurderes opp mot mulige 

ressursbesparelser. Det vil således kunne være mange 

andre faktorer som kan trekke i retning av 

gevinst/tap for denne reformen.  

                                                      
10 Per 31. desember 2012 

 Overføring av mva. fra stat til 

kommune  

Som en mulig alternativ reform er det beregnet 

provenyeffekter av at merverdiavgiften overføres fra 

stat til kommune. I disse beregningene er det tatt 

utgangspunkt i en innkrevingsprosenten lik den for 

arbeidsgiveravgift. I Prop 1S (2013-2014) er denne 

gitt til å være 99,8 prosent i 2011.10 Vi beregner på 

samme måte som tidligere hvor sensitiv 

provenyeffekten er for endringer i 

innkrevingsprosenten.  

Provenyeffekt av endret innkrevingsprosent  

Figur 7 viser provenyeffekten på merverdiavgift av at 

innkrevingsprosenten endres fra 99,4 prosent til 99,8 

prosent for årene 2009-2011.  

 

262

131

0

-131

-262

-393

-524

-654

-785

290

205

121

37

-47

-131

-216

-300

-384

100,0 %

99,9 %

99,8 %

99,7 %

99,6 %

99,5 %

99,4 %

99,3 %

99,2 %

Mill. kroner 

In
nk

re
vi

ng
sp

ro
se

nt
 e

tt
e
r 

e
nd

ri
ng

 

Forskuddsskatt Arbeidsgiveravgift



Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving 19 

Figur 7 Provenyeffekt av endret innkrevingsprosent  

 

 

Av figuren viser at det er en betydelig positiv 

provenyeffekter for alle tre år. Provenyeffekten er 

noe redusert fram til 2011, noe som skyldes at 

innkrevingsprosenten for merverdiavgift har økt i 

perioden. I 2011 er provenyeffekten på 834 millioner 

kroner.  

Sensitiviteter i beregningene  

Vi har ikke funnet data som gir oss grunnlag til å 

vurdere hva ventet effekt på innkrevingsprosent for 

merverdiavgift blir hvis den overføres fra stat til 

kommune. Et slik forslag er etter det vi kjenner heller 

ikke blitt utredet tidligere.  

Ved å beregne sensitiviteten på provenyeffekten ser 

vi mulige gevinster/tap hvis innkrevingsprosten for 

merverdiavgift endres ved overføring fra statlig til 

kommunal skatteinnkreving. Figur 8 illustrerer 

resultatene. Beløpene i figuren er oppgitt som 

endringer fra merverdiavgiftens innkrevingsprosent i 

2011.   

 

Figur 8 Sensitivtetsberegninger for skatteproveny 
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 Sammenligning av skatteartene 

og vurdering av betydningen av 

nærhet  

Det er vanskelig innenfor et rimelig usikkerhetsspenn å 

sammenligne innkrevingsprosenter på tvers av 

skattearter. Dette begrunnes med at skatteartene har 

ulike egenskaper som gjør at det kan være enkelt 

eller mer komplisert å innkreve skatten. For eksempel 

kan antall krav, størrelsen på kravet eller 

sammensetningen av kravene påvirke innkrevingen. 

Det kan også være egenskaper ved skatteskyldneren 

som påvirker innkrevingen og innkrevingens 

suksessgrad.  

Ulike betalingsregler og regelverk for skatteartene er 

et eksempel på forhold som kan påvirke 

innkrevingsprosenten. Den som unnlater å betale 

forskuddstrekk kan straffes med bøter og fengsel, og  

dette må antas å gi sterkere intensiver for skattyteren 

å betale. Derfor er det antagelig slik at ekstra høy 

innkrevingsandel av denne skattearten i hvert fall ikke 

alene skyldes godt arbeid fra den kommunale 

skatteinnkreveren. 

Når det gjelder arbeidsgiveravgift og merverdiavgift 

er det vanskeligere å se stor forskjell mellom 

skatteartene. Merverdiavgiften innkreves fra 

upersonlige skattytere. Det samme gjelder for 

arbeidsgiveravgiften. De fleste bedrifter som er 

merverdiavgiftspliktige har også plikt til å betale 

arbeidsgiveravgift. Dette bidrar at det kan synes å 

være ekstra relevant med en sammenligning av disse 

to skatteartene.  

Figur 9 viser utviklingen i innkrevingsprosenten for 

arbeidsgiveravgift og merverdiavgift over tid.  

 

Figur 9 Utvikling i innkrevingsprosent for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift  

 

 

Kilde: Tallene er hentet fra SSBs Tabell 08458, Tabell 09049 og NOU 2007:12. 

Av figuren ser vi at både merverdiavgiften og 

arbeidsgiveravgiften har hatt en relativ stabil 

innkrevingsprosent. Forskjell i innkrevingsprosent 

mellom de to skatteartene har variert mellom 0,3 og 

0,6 prosentpoeng.  

Det sentrale spørsmålet er da: Hva skyldes forskjellen 

i innkrevingsprosenten mellom de to skatteartene?  

Det kan være en rekke ulike forhold som bidrar til at 

de to skatteartene har forskjellig innkrevingsprosent. 

Som vår gjennomgang av tidligere utredninger viser 

er nærhet et av hovedargumentene for en bedre 

kvalitet i den kommunale skatteinnkrevingen. Det er 

imidlertid vanskelig å konkludere om viktigheten av 

nærhet: 

 NOU 2004:12: Analyse av merverdiavgift og 

arbeidsgiveravgift viser at de statlige kontorene 

jevnt over oppnår bedre resultater både målt i 

totalt innkrevd beløp og innfordring. Resultatet er 

beheftet med stor usikkerhet. 

 NOU 2004:12: Spørreundersøkelse blant 

skatteoppkreverne viser at 97 prosent mener at 

nærhet/lokalkunnskap er viktig for å få 

nødvendig informasjon.  

 Econ-rapport 69/99 (1999): Dokumenterer at 

desto mindre en kommune er, desto større del av 

restansene klarer kommunene å innfordre.  

 Skattedirektoratet (2006): Indikerer at det er en 

sammenheng mellom løsningsgrad og størrelsen 

på skatteoppkreverkontorene. Det synes som at 
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større kommuner har en større innkrevingsgrad, 

men at utviklingen ikke er lineær. 

 SFN (2005): Undersøkt endring i innkreving som 

følge av etablering av interkommunalt 

samarbeid, ikke funnet noen negative effekter. 

Det ser dermed ut til å finnes empiri som både 

understøtter og svekker hypotesen om at nærhet er 

viktig for kvaliteten i innkrevingen.  

Det kan tenkes at nærhet bidrar til den høye 

innkrevingsprosenten for arbeidsgiveravgift. Nærhet 

mellom skattyter og innkrever kan bidra til at 

skattyteren betaler rettmessige skatt. Sannsynligheten 

for å møte den kommunale skatteoppkreveren i 

lokalmiljøet kan tenkes å øke disse insentivene.  Da 

kan også være at skattyteren har en større 

betalingsvilje når skatten betales til egen kommune.   

Videre kan koblingen mellom arbeidsgiverkontroll og 

innkreving av arbeidsgiveravgift virke positivt inn på 

innkrevingsprosenten. Ved arbeidsgiverkontroll er 

oppkreveren ute hos skyldnerne. Dermed kan 

oppkreveren komme tidlig i inngrep dersom det 

oppstår utfordringer med betaling av 

arbeidsgiveravgiften.  
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Det synes klart at nærhet kan gi en bedre 

oppfølgning av og økt betalingsmotivasjon for 

skyldnere, og denne nærheten vil svekkes ved en 

statliggjøring av skatteinnkrevingen. Vi har likevel ikke 

funnet entydige data som gir grunnlag for å 

konkludere sikkert med at skatteoppkrevingen blir av 

dårligere kvalitet ved at den flyttes fra kommune til 

stat, og det finnes heller ikke data som entydig 

konkludere med at skatteoppkrevingen blir av bedre 

kvalitet ved en statliggjøring.  

Kommunene har i dag en god kvalitet på innkrevingen 

med en total innkrevingsgrad på nesten 99,7 prosent. 

Dette tyder på at man i dag har et velfungerende 

innkrevingssystem.  

Store endringer vil alltid medføre en risiko. Således vil 

det være en risiko for at kvaliteten på innkrevingen 

kan reduseres med den foreslåtte reformen. Hvis man 

antar endret innkrevingsprosent til 99,4 prosent for 

alle skatteartene foreslått overført til staten, viser 

våre beregninger et årlig totalt provenytap på 1 559 

millioner kroner. Ser man bort i fra restskatten i 

beregningene øker dette provenytapet til 2 533 

millioner kroner. Utelater man i tillegg forskuddstrekk 

fra beregningene er det årlige provenytapet redusert 

til 740 millioner kroner. Ser vi kun på 

arbeidsgiveravgiften vil den reduserte 

innkrevingsprosenten gi et årlig provenytap på 524 

millioner kroner.  

Det er ikke mulig å sammenligne innkrevingsandeler 

av forskjellige skattetyper direkte. Det lar seg derfor 

ikke gjøre å si noe sikkert om provenyeffekten ved en 

statliggjøring. Det er heller ikke sannsynlig at alle 

skatteartene vil påvirkes likt. Vi har derfor beregnet 

hvor følsom skatteprovenyet er ovenfor endringer i 

innkrevingsprosenten. Sensitivitetsberegningene viser 

at provenyeffekten varierer betydelig med 

innkrevingsprosenten. En nedgang i 

innkrevingsprosenten med så lite som 0,05-0,15 

prosentpoeng vil medføre at reformen er ulønnsom for 

det offentlige, selv når man forutsetter betydelig 

redusert bemanning. Risikoen for at statliggjøring kan 

være en ulønnsom reform må sies å være betydelig.  

Samtidig kan det heller ikke utelukkes at en 

statliggjøring vil kunne gi økt skatteproveny. 

Usikkerheten gjør seg gjeldende både i positiv og 

negativ retning. Det kan argumenteres for at det er 

større sannsynlighet for en negativ utvikling enn for en 

positiv utvikling, siden kommunene i dag innkrever så 

mye som 99,7 prosent av kravene. Oppsiden er langt 

mindre enn nedsiden. 

Når man gjennomfører en reform der det knytter seg 

stor usikkerhet til resultatet, vil det, alt annet likt, være 

en fordel om reformen er lett reverserbar. Muligheten 

til å reversere reformen vil redusere nedsiden, mens 

oppsiden forblir den samme. 

I dette tilfellet vil antagelig reformen være krevende 

eller kostbar å reversere. Kommunenes kompetanse 

på området kan ha blitt betydelig svekket, og de 

tidligere ansatte som er blitt overtallige er antagelig i 

stor grad i annet arbeid. Det er ikke sikkert at det vil 

være realistisk å bygge opp igjen en kommunal 

innkrevingstjeneste av samme kvalitet som dagens.  

Etter vår oppfatning er den foreslåtte statliggjøring 

av skatteoppkrevingen en reform som er krevende å 

reversere, samtidig som det knytter seg stor usikkerhet 

til hvilke effekter som vil følge av reformen. 

Provenyeffekter av en alternativ reform hvor 

merverdiavgift antas overført fra stat til kommune er 

beregnet til 834 millioner kroner årlig. Beregningene 

forutsetter at innkrevingsprosenten for merverdiavgift 

settes lik innkrevingsprosenten for arbeidsgiveravgift 

på 99,8 prosent. Vi har ikke tatt stilling til hvorvidt det 

er sannsynlig at innkrevingsprosenten endres til 99,8 

prosent ved en flytting av innkrevingen av 

merverdiavgift til kommunen. Sensitivitetsberegningene 

viser i midlertid at en økning i innkrevingsprosenten på 

0,05 prosentpoeng vil gi en provenygevinst på over 

100 millioner kroner. En slik begrenset endring ville 

kunne være en mulig følge av økt nærhet i 

innkrevingen, men samtidig ville en slik «omvendt 

reform» også gitt risiko for en redusert 

innkrevingsprosent. 

Uavhengig av hvilken endring i organiseringen som 

vurderes, ser vi at det er svært usikkert hvordan 

provenyeffekten slår ut. Dersom man med stor grad 

av sikkerhet skal kunne konkludere med at en endring 

av dagens skatteinnkreving vil gi økonomiske gevinster 

for det offentlige, vil det være nødvendig å ha et 

langt sikrere grunnlag enn det vi kan se foreligger i 

de gjennomførte utredninger. Dette er etter vårt syn et 

argument for å beholde dagens organisering. 

  

 

 

4.  Samlet vurdering  
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Tabell 3 Oversikt over sentrale utredninger som tar for seg organiseringen av skatteoppkrevingen  

Utredning  Formål                           Konklusjon  

NOU 1993:1  Utreder behovet for reorganisering av den 

samlede skatte- og avgiftsadministrasjonen 

og fremmer konkrete forslag til 

organisatoriske endringer 

Flertallet anbefaler en reorganisering av 

skatte- og avgiftsadministrasjonen til en 

samlet etat, men med fortsatt kommunal 

skattebetaling/innfordring. En viktig 

forutsetning for fortsatt kommunal 

oppgaveløsning er en styrket faglig styring 

fra staten. Flertallet foreslår en 

statliggjøring av arbeidsgiverkontroll, men 

kommunene skal fortsatt utføre 

kontrollaktiviteter for å oppnå effektiv 

innkreving.  

St.prp. nr. 44 

(1993-1994) 

Følger opp NOU 1993:1. 

Finansdepartementets forslag er i hovedsak 

basert på flertallsinnstillingen. 

Arbeidsgiverkontrollen blir foreslått 

overført til staten   

Fortsatt kommunal innkreving. 

Hovedargumentene for dette baserer seg 

på kommunenes egeninteresse i å påvirke 

skatteinngangen, et nært forhold til eget 

inntektsgrunnlag og behov for 

innfordringskompetanse. Motargumentene 

bygger på bekymring for utøvelse av 

lokalpolitisk skjønn, effektiviseringsgevinster 

og samlet ansvar.  

Stortingets flertall sluttet seg ikke til en 

statliggjøring av arbeidsgiverkontrollen.  

St.prp. nr 41 

(1995-96) 

Finansdepartementet legger til grunn at 

kommunalt ansvar for innkreving 

videreføres. Fastsettelsesdelen av 

arbeidsgiverkontrollen blir foreslått 

overført til staten mens kommunene fortsatt 

har ansvaret for selve innkrevingen. 

Påpeker viktigheten av at statens styring 

med den kommunale innkrevingen blir 

styrket for å sikre rasjonell og effektiv drift, 

samt at nødvendige tiltak blir iverksatt. 

Viser til et behov for å styrke alle sider av 

arbeidsgiverkontrollen.  

Stortingets flertall sluttet seg ikke til en 

statliggjøring av arbeidsgiverkontrollen. 

 

Riksrevisjonens 

Dokument 3:8 

(1995-96)  

Undersøker 26 store kemnerkontorer ved å 

se på ressursbruk og restanser. Formålet er 

å kartlegge kontroll og overordnet styring 

med fellesinnkreving og eventuelle 

forskjeller i vurderinger av innfordringen.  

Finner til dels stor variasjon mellom 

sammenlignbare kommuner mht. ressursbruk 

til innfordring. Det blir identifisert et behov 

for flere ressurser til innfordringsarbeidet i 

kommunene. Påpeker at det er for lite 

kontroll og styring fra overordnet hold.  

NOU 

2000:22  

Vurderer oppgave- og ansvarsfordelingen 

mellom forvaltningsnivåene, antall 

forvaltningsnivåer og forslag til 

ansvarsfordeling av oppgaver hvis antall 

forvaltningsnivåer blir redusert.  

Etablerer retningslinjer til å evaluere 

eksisterende organisering. Anbefaler at 

ansvaret for fellesinnkreving blir overført 

fra kommune til stat på bakgrunn av 

oppgavens karakter. En statliggjøring vil 

bedre legge til rette for å utnytte 

mulighetene informasjonsteknologi gir for 

en mer effektiv fellesinnkreving.  

Vedlegg 1  
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Econ-rapport  

69/99 

Vurderer kvaliteten på skatteinnkrevingen i 

Norge. Undersøker om kvaliteten på 

innfordringen av restskatt varierer mellom 

kommuner og mellom ulike skattearter.  

Finner at desto mindre en kommune er, 

desto større del av restansen klarte 

kommunene å innfordre. Restansen for 

arbeidsgiveravgift var klart lavere enn 

restansen for mva., men kan ikke fastslå om 

det skyldes kvalitetsforskjeller på 

innfordringsarbeidet.  

Riksrevisjonen 

Dokument 

3:12 (1999-

2000)  

Undersøker 14 kommuner med ulikt 

innbyggertall ved å se på restanser for 

restskatt. Analyserer effektiviteten i 

skatteoppkrevernes innfordringsarbeid.  

Fant stor variasjon mellom kommuner når 

det gjaldt ressursbruk til 

innfordringsarbeidet. Skatteoppkreverne 

iverksatte innfordringstiltak for sent og ikke 

i henhold til fastsatte krav. Til dels store 

forskjeller mellom kommuner mht. valg av 

innfordringstiltak.  

Econ-rapport 

62/01 

Drøfter en kommunal og en statlig 

organisering av skatteoppkrevingene ved 

hjelp av 12 etablerte kriterier.   

Konkluderte med at de fleste 

vurderingskriteriene trekker i retning av en 

statlig organisering av skatteoppkrevingen.  

NOU 

2004:12 

Vurderer og foreslår tiltak som skal 

forbedre skatteoppkreverfunksjonen. 

Behovet for forbedring/tiltak og 

økonomiske og administrative tiltak blir 

også vurdert.  

Flertallet anbefalte en statlig organisering 

av skatteoppkrevingen. Det ble vurdert at 

dette gir bedre ressursutnyttelse og 

resultat, samt legger til rette for en mer 

brukerorientert innretning av hele 

skatteforvaltningen.  

SNF-rapport 

nr. 37/05  

Vurderer samfunnsøkonomiske virkninger av 

å endre skatteoppkrevingen fra å være 

kommunal til å integreres i Skatteetaten. 

Informasjonsgrunnlaget ble innhentet via 

spørreskjemaer og intervjuer.  

Betydning av lokalkunnskap og 

synergieffekter i kommunal innkreving blir 

vurdert til å være stor og kommunestørrelse 

gir ikke utslag i effektene. Interkommunalt 

samarbeid ser ikke ut til å gi tap i 

lokalkunnskap av betydning. Omstillingen 

fra kommune til stat blir vurdert til å være 

moderat kompleks.  

Skatte-

direktoratet 

(2006) 

Videreføring av arbeidet som ble gjort i 

NOU 2004:12. Vurderer en videreføring 

av kommunal skatteoppkreving med 

sterkere statlig styringsgrep og en 

statliggjøring av skatteoppkrevingen.  

Det blir gitt en beskrivelse av tiltak og 

konsekvenser for de ulik organisering av 

skatteoppkrevingen. Disse er vurdert ut ifra 

samhandling, organisering, ressursinnsats, 

rekruttering, kompetanseutvikling og 

oppgaveløsning.  Det er ikke gjennomført 

nye resultatvurderinger eller 

regresjonsanalyser enn de som ble gjort i 

NOU 2004:12.   

NOU 

2007:12 

Utrede den samlede offentlige 

innkrevingsfunksjonen. Det fremmes forslag 

til forbedring. Tar utgangspunkt i 

eksisterende analyser og dokumentasjon, 

samt egen kartlegging og beregninger.  

Flertall foreslår at alle statlige 

innfordringsoppgaver inklusiv kravene i 

Fellesinnkrevingen (som kommunene i dag 

har ansvar for) skal samles i en statlig etat. 

Mindretallet sier seg enig i forslaget om at 

de statlige kravene samles i en etat men er 

uenig i at dette også skal gjelde 

skatteinnkrevingen. 
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