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1. Konsolidering av møtene mellom NKK og SKD 
Vil være en videreføring av tidligere møter mellom NKK v. Fagutvalg skatt og SKD v. RE/IN. 
SKD vil være representert med øvrige deltagere fra SKD når sakens art gjør det naturlig. Det vil bli 
skrevet korte referater fra møtene. Regionnivået er representert ved Skatt Øst, avd.dir. Odd 
Woxholt. 

2. Hjelpesystem for kontroll 
Theres Liljegren fra SKD, Regionavdelingen redegjorde kort for status i arbeidet med hjelpesystem 
for kontroll. En av utfordringene har vært å få på plass den tekniske tilgang for SKO, men dette skal 
være på plass i løpet av mai 2011 og pilot for SKO vil med all sannsynelighet ikke være aktuelt før 
høsten 2011. Pt. er det kjørt pilot ved noen skattekontorers ”bygg- og anleggsmiljø” i Steinkjer, 
Molde, Stavanger og Lillestrøm, og disse har gitt positive tilbakemeldinger. Systemet fremstår som 
intuitivt og lett å bruke. 2011 Aktuelle beslutninger vil bli behandlet på styringsgruppemøtet den 
13. januar 2011. Det er etablert et innføringsprosjekt under ledelse av Norvald Bendiksen. NKK 
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presiserte behovet for god informasjon om videre aktivitet og planer, da det synes å være grunnlag 
for endring av de planer som frem til d.d. er signalisert. 

3. SKO-konferansen i Trondheim 
NKK ønsker å gjennomføre en landsdekkende SKO-konferanse i Trondheim den 24. og 25. oktober 
2011. Det vil bli gjort en avstemming av tema på denne konferansen i fht. hva som vil bli behandlet 
på de regionale SKO-konferansene. Flere forslag til tema ble diskutert, samt enkelte forhold rundt 
teknisk gjennomføring og tilrettelegging. NKK v. Hunsrød og SKD v. Magnus vil ha videre kontakt 
for å få opp et forslag til agenda i løpet av våren. 

4. SOFIE – videreutvikling 
Tjenesteeier for Innfordring og Betaling/regnskap Erik Kaald Aarøe redegjorde for etablert 
bestillingsrutine, Utvikling i SOFIE, distribusjon av informasjon, status for versjonsløpene i SOFIE 
2012/2013 og mottatte/aktuelle innspill. Det vises her til den vedlagte presentasjon som ble benyttet 
under møtet. Det ble ellers presisert at det er svært viktig å skille klart mellom det som kan 
defineres som ”feil” i eksisterende systemfunksjonalitet, og det som er ønskede endringer eller 
utikling av ny funksjonalitet. Dette fordi det er forskjellige rutiner for innmelding og behandling av 
disse. 

5. Nye innkrevingsstrategier 
SKD v. John Alfred Sætre presenterte det foreliggende forslaget til nye innkrevingsstrategier. Disse 
bør kunne godkjennes i SKD i løpet av kort tid. Disse vil i alle fall være et aktuelt tema på 
regionenes SKO-konferanser til våren. Det var enighet om at det var viktig å ha en god 
implementeringsplan for de nye strategiene. 

6. Nytt fra SKD 
SKD v. Jan M. Magnus presenterte kort diverse aktuelle saker og aktiviteter som SKD har hatt 
fokus på eller vil arbeide med det kommende året. I denne forbindelse ble bl.a. følgende omtalt: 

• Det vil bli satt i gang en revidering av trekkanmeldelsesinstruksen. 
• Ny tilsagnsmelding for konkursbehandling gir en endret kostnadsfordeling med virkning fra 1. januar 

2012. 
• I ny billighetsmelding er bl.a. begrepet billighet erstattet med rimelighet. 
• Det vil bli sett nærmere på nåværende rapportering fra SKO til Skattekontoret/SKD. NKK ga klart 

uttrykk for at det var et forbedringspotensiale når det gjelder disse rapporteringene, både i fht. 
malene og uttak av aktuelle tall. 

• Noen av de mest aktuelle hovedpunktene fra SKD/REIN sin virksomhetsplan for 2012 ble presentert. 
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7. Eventuelt 

a) Oversikt over ”bistillinger” 
NKK reagerer på hvordan enkelte skattekontor har bedt SKO om innspill i fht. hvilke bistillinger 
som innehas av skatteoppkrever. Henvendelsen fra skattekontoret kan også oppfattes slik at dette 
også gjelder de ansatte ved skatteoppkreverkontoret, noe NKK uansett synes dette er å gå alt for 
langt. Det er derfor ønskelig at SKD vurderer dette og evt. avklarer hva som skal kunne kartlegges. 

b) ”Vesentlighetskriterier” i fht. arbeidsgiverkontrollen 
NKK er kjent med at Skatt Øst har avgitt en uttalelse overfor SKD vedrørende 
”vesentlighetskriteriet”, dvs. beløpsgrenser, for arbeidsgiverkontrollen. Dersom SKD har til hensikt 
å komme med en uttalelse eller presiseringer i fht. dette, så ønsker NKK en mulighet til å uttale seg 
i forkant. SKD v. Jan M. Magnus vil ta kontakt med Regionavdelingen for å sjekke hva som evt. vil 
skje videre i fht. dette. 

c) Gebyr etter Ligningsloven § 10-18 
NKK ønsker at SKD gjør en vurdering av om det bør skje en endring i størrelsen på det gebyr som 
ilegges med hjemmel i ligningsloven § 10-18, dvs. gebyr for manglende levering av LTO-oppgave. 

d) Bidrag til konferansen ”Kontroll 2012” 
SKD v. Jan M. Magnus redegjorde kort for en henvendelse fra Asbjørn Pedersen vedrørende bidrag 
til konferansen ”Kontroll 2012”. 

 

    


