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Agenda

• Bakgrunn og innhold i forslaget

• Organisering av forberedelsene

• Fasene i overføringen



Bakgrunn og innhold i forslaget



Hva ønsker regjeringen å oppnå?

• Bedre grunnlag for risikobasert arbeidsgiverkontroll

• Et samlet innkrevingsmiljø gir bedre grunnlag for utvikling

• Sterkere fagmiljøer 



Politisk behandling
• Juni 2019: SKD leverte oppdatering av utredning til FIN

• Oktober 2019: Lagt frem i statsbudsjettet for 2020

• Desember 2019: Statsbudsjettet behandles og vedtas

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/En-bedre-skatte--og-avgiftsforvaltning/aktiviteter-og-dokumenter/id2353770/


Bemanning og lokalisering av 
skatteoppkrevingen i Skatteetaten 



Forslaget i statsbudsjettet 2019

• Oppgaver på 56 skattekontor (ikke Svalbard og Bjørnevatn) 

• Oppgavene spesialiseres
• Arbeidsgiverkontroll 
• Skatteregnskap 
• Innkreving 
• Veiledning

• Oppgavene legges til eksisterende og nye grupper 
• Arbeidsgiverkontroll: brukerdialog og innsats
• Skatteregnskap og innkreving: innkreving
• Veiledning: brukerdialog

Oppgave Årsverk Antall 

kontorsteder

Skatte-

regnskap

45 2

Innkreving 401 20

Arbeidsgiver-

kontroll

400 28

Veiledning 40 19

Arkiv 15 4

IT og 

adm.oppgaver

17 1



Grad av fleksibilitet i designet?

56 kontorer

Antall på hvert 
kontor

Funksjoner på 
hvert kontor

Interne 
styringslinjer



Innkreving og regnskap
• Innkreving spesialiseres på næring og person

• Innkreving næring samles der Skatteetaten har mva-innkreving, dvs Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Oslo

• Skatteregnskapet legges til Oslo som en landsdekkende oppgave

• I Grimstad legges 10 årsverk til Skatteetatens regnskapsenhet, med ansvar for 
overordnet regnskapsoppfølging og analyse

• Vil også støtte kommunene med styringsinformasjon



Arbeidsgiverkontroll
• Arbeidsgiverkontrollen samordnes med kontrollmiljøene i Skatteetaten, og 

fagmiljøene styrkes.

• Organiseringen av arbeidsgiverkontrollen er vurdert ut fra hvor:

• arbeidsgiverne holder til, 

• skatteoppkreverne har kompetansemiljø på oppgaven i dag 

• Skatteetaten i dag har kontrollmiljøer. 

• Arbeidsgiverkontrollen krever ikke at etaten er fysisk til stede overalt, men at 
fagmiljøet er bemannet til å reise ut på kontroller når det er behov.



Årsverk i Skatteetaten
• Skatteetaten har meldt inn at etaten vil trenge 918 årsverk til å gjøre 

oppgavene som i dag gjøres av skatteoppkreverne i kommunene.

• Det er bakgrunnen for kartet og tabellen i statsbudsjettet, MEN det kan 

komme flere eller færre. 

• Om flere enn 918 omfattes av virksomhetsoverdragelsen og kommer over 
til Skatteetaten vil disse få tilbud om andre passende arbeidsoppgaver. 



Organisering av forberedelsene fram mot 1. juni



Likebehandling, lik prosess, ulikt omfang

• Stor variasjon i størrelsen 

• Den største kommunen bruker 227 årsverk på skatteoppkreveroppgaver, mens den 
minste bruker 0,3 årsverk.



Kun 27% av skatteoppkreverkontorene har mer 
enn 5 årsverk....
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…men skattekontor med mer enn 5 årsverk står 
for 77% av årsverkene som skal overføres

Andel årsverk skatteoppkreving i utvalgte årsverksintervall 2018 (i prosent)

Antall årsverk innen årsverksintervall (totalt 1275 årsverk) 

5 42 64 181 253 159 262 309



Samarbeid på flere områder

Personalløpet
• Overføringsprosessen

• Kartlegging

• …

Administrative forhold
• Eiendom/lokaler og andre avtaler

• Fysisk arkiv

• …

Fag
• Styringsinformasjon for kommunene

• Integrasjon mot kommunale systemer

Arbeids-

giversiden







Samarbeids-

utvalget









Godt samarbeid med kommunene

• Etablert et godt samarbeid med KS og Oslo kommune om personalløpet og 
informasjon

• Skatteoppkrevere deltar i faggrupper som ser på oppgaveløsningen
• Skatteregnskap og styringsinformasjon

• Innkreving

• Arbeidsgiverkontroll

• Veiledning

• Arkiv og dokumentforvaltning

• Bidratt i arbeidet med å se på organisering av skatteoppkrevingen i Skatteetaten

• Dialog om kontorlokaler

• Deltar i rådgivende organ sammen med flere av våre ledere
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Skatteetatens prosjektorganisering - Skatteoppkrever 2020



Fasene i overføringen



Bakgrunn for planlegging

• Erfaringer fra tidligere omstillingsprosesser 
• Overføring av oppgaver og ansatte fra bl.a Tolletaten, Statens 

Innkrevingssentral og NAV Innkreving

• Ny kontorstruktur 

• Fra regionsvis til landsdekkende organisering 

• Vergemålsreformen



November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Overordnet tidslinje

Utarbeide anbefalte rammer og 

prosess for gjennomføring

Info og opplæring 

Kartlegge ansatte

Innplassere ansatte i Skatt

Organisasjonskart

forhandlet

Organisasjonskart justert

Gjennomføre nødvendig opplæring 

Informasjon til berørte ansatte

Håndtere 

enkeltsaker

Utarbeide 

arbeidsavtaler

Arbeidsprosesser, fagsystemer, administrative systemer, arbeidsverktøy og lokaler

Info og drøfting i 

kommunene

Overlevere lønns- og 

personalinformasjon
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Samarbeidsutvalget (SU)
Utsnitt fra mandatet:

• Formålet med SU er å legge til rette for en smidig og forutsigbar håndtering av 
de arbeidsrettslige konsekvensene av overføringen som ivaretar både 
arbeidsgivernes og de ansattes interesser

• Identifisere de rettslige og praktiske personalmessige spørsmål, og anbefale 
praktiske løsninger på disse

• Bidra til gjennomføring av informasjon og drøfting med tillitsvalgte jf aml § 16-5 
og informasjon til berørte ansatte aml § 16-6



Tema som samarbeidsutvalget skal legge til rette for

• Fremstilling av det arbeidsrettslige grunnlaget for gjennomføringen

• Kriterier for å avgjøre hvilke ansatte som er omfattet av 
virksomhetsoverdragelsen (aml kap 16)

• Klargjøring av de ulike aktørenes roller, ansvar og myndighet i gjennomføringen 
– inkludert hva som skjer på nasjonalt nivå og i kommunene

• Framdriften – hovedaktiviteter

• Veiledningsmateriell og systemstøtte som kan legges til grunn i den konkrete 
gjennomføringen

• Kriterier for eventuell bruk av omstillingsvirkemidler



Sammensetning av samarbeidsutvalget

• Finansdepartementet – leder utvalget

• KS

• Oslo kommune

• Skatteetaten

• Tillitsvalgte stat (LO, YS, UNIO, Akademikerne)

• Tillitsvalgte kommune (LO, YS, UNIO, Akademikerne)

• Tillitsvalgte Oslo kommune (LO, YS, UNIO, Akademikerne)



Sentrale leveranser fra samarbeidsutvalget

• Rapport 

• Sammenfatning av samarbeidsutvalgets anbefalinger

• Veileder for gjennomføring av overføringen 

• Anbefalt prosess for gjennomføring bla. med disse temaene

• Opplæring

• Kartlegging

• Innplassering

• Omstillingsvirkemidler

• Systemstøtte

• Anbefalinger og veiledning for informasjonog drøfting i kommunene

Målgruppe:

• Kommunene

• Skatteetaten

• Tillitsvalgte

• Berørte ansatte 



Avklaringer så langt 
Hvem omfattes av virksomhetsoverdragelsen?

• Det legges til grunn at med "skatteoppkreveroppgaver " menes fellesinnkrevingen, 
arbeidsgiverkontroll og føring av skatteregnskapet samt administrative oppgaver 
knyttet til skatteoppkreveroppgavene. 

• Ansatte hvor skatteoppkreveroppgaver utgjør hele eller minst 50 prosent av 
stillingen, vil i utgangspunktet være omfattet av virksomhetsoverdragelsen.

• Vil kunne være behov for konkrete vurderinger – hensiktsmessig fordeling

Alle som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen vil få videreført sin stilling i Skatteetaten 

eller få tilbud om annen passende stilling



Omstillingsvirkemidler

• Det åpnes for bruk av omstillingsvirkemidler – drøftes og besluttes i Skatteetaten

• Innretningen på bruk av omstillingsvirkemidler er basert på særavtaler i staten og tidligere 
omstillingsprosesser i Skatteetaten

• Gruppering av virkemidler

• De som kan nå nytt kontorsted ved dagpendling

• De som velger å ukependle 

• De som velger å flytte 

Håndtering av særskilte enkeltsaker

Mer informasjon om konkret 

innhold kommer 

Ingen vil har krav på 

bestemte virkemidler eller 

tiltak



Dagpendleravstand

Dagpendleravstand beregnes ut fra en reise på inntil 1,5 timer en vei, til sammen 3 
timer per dag fra hjem til nytt kontorsted. 

Ved beregning av reisetid tas det utgangspunkt i bruk av offentlig kommunikasjon.
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Organisering i Skatteetaten
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Målgrupper

• Representant for arbeidsgiversiden i kommunen

• Formell skatteoppkrever

• Ledere til berørte ledere og medarbeidere

• Hovedtillitsvalgte som er part i informasjons- og drøftingsmøter



Informasjon før jul
• Mandag 9. desember 

• Invitasjon til skype-møte 17. desember sendes ut

• Nettsak på SKO-porten og skatteetaten.no

• Mandag 16. desember
• Epost til ledere

• Informasjon om ny organisering av Skatteetaten

• Oppdatert informasjon om overføringen

• Skatteetaten.no + SKO-porten

• Tirsdag 17. desember
• Skype-møter, oppfølging



Informasjon og opplæring i januar

Hensikt

• Informasjons- og opplæringsløp for å forberede aktørene på 
kartleggingen

Tema 

• Gjennomgang av fasene i overføringen 

• Opplæring i kartleggingsmetode og -verktøy

• Informasjon om organisasjonsmodell og organisering av 
oppgaver i Skatteetaten

• Ivaretakelse av ansatte fra innplassering



Praktisk gjennomføring

Tidspunkt og lokasjoner

• Prosjektet planlegger fysiske møter i uke 2 og uke 3

• Lokasjoner: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, 
Kristiansand/Grimstad, Skien, Oslo, Hamar

Det blir alternative kanaler

• Møter på Skype tilbys til de som ikke kan delta fysisk

• Materiell vil også gjøres tilgjengelig elektronisk

Viktig å nå ut til målgruppene

• Invitasjoner sendes ut til berørte målgrupper før jul

• Deltakelse vil promoteres gjennom flere kanaler
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Informasjon og drøfting

• Informasjon og drøfting med tillitsvalgte aml § 16-5

• Informasjon til ansatte aml § 16-6



Grunnlag for informasjon og drøfting
• Rapport fra Samarbeidsutvalget

• Veileder for overføringen

• Anbefaling og veiledning for informasjon og drøfting i kommunene

• Informasjonsmøter desember og januar

• Tilgjengeliggjøring av informasjon/veiledninger

• Kanaler
• Skatteetaten.no/skatteoppkrever

• osko@skatteetaten.no 

• Ser på muligheten for å opprette andre kontaktpunkt

mailto:osko@skatteetaten.no


Tidspunkt for informasjon og drøfting

• Informasjon fra desember til mai 2020

• Jevnlig tema på møter med tillitsvalgte

• Status i prosessen

• Aktuelle tema

• Drøfting så tidlig som mulig i januar 

• Booke drøftingsmøte før jul 
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Kartleggingsprosessen i grove trekk

Egen-

kartlegging

Kartleggings-

samtale mellom 

leder og 

medarbeider

Kartlegging i Skatteetaten

Kartlegging i kommunene

Informasjon om 

innplassering

19.12.19 15.04.20

Vurdering på 

kommunenivå

Innplassering i Skatteetaten

Organisasjonskart 

justert

06.03.20

Organisasjonskart 

forhandlet

14.02.20



Kartlegging og beslutning i kommunene

• Hver enkelt kommune har ansvar for å:

• Kartlegge egne berørte ansatte

• Vurdere og beslutte hvem som kommunen mener er omfattet av 
virksomhetsoverdragelsen på bakgrunn av anbefalte kriterier

• Levere oversikt over ansatte til Skatteetaten innen utgangen av uke 7

• Levere lønns- og personaldata til Skatteetaten i påfølgende periode

Alle berørte ansatte, både medarbeidere og ledere, vil bli bedt om å oppgi sine forslag til 

innplassering i Skatteetaten. 

Dette for å ha et best mulig grunnlag for innplasseringsprosessen.



Kartleggingsskjemaet har flere deler
0.  Informasjon om kartleggingen

1. Fakta om den ansatte

2. Fakta om stillingen

3. Utdanning

4. Arbeidsoppgaver

5. Reservasjonsrett

6. Forslag til innplassering i Skatteetaten

7. Eventuell søknad om omstillingsvirkemidler
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Innplassere ansatte i Skatteetaten

• Prosess som omfatter

• Ansatte fra kommunene som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen

• Medarbeidere

• Ledere

• Skatteetatens egne ansatte som blir berørt av omstillingen

• Medarbeidere

• Ledere



Innplassering av ansatte i Skatteetaten fort.

• I forbindelse med at ansatte i kommunene får informasjon om innplassering vil 
de bli bedt om å ta stilling til:

• Reservasjonsrett – informasjon til nåværende arbeidsgiver

• Omstillingsvirkemidler

• Informasjon om tilretteleggingsbehov 

• Valg ifht PC, mobil mm

• Nye arbeidsavtaler utarbeides etter overføringen
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Oppgaveløsning/prosess og systemstøtte

• Skatteregnskap inklusive styringsinformasjon

• Arbeidsgiverkontroll

• Innkreving

• Veiledning

• Arkiv/dokumentforvaltning



Deltakere fra skatteoppkreverne

Delprosjekt Deltaker

Organisasjonsdesign Anita Giæver Hansen

Organisasjonsdesign Atle Myklebust

Organisasjonsdesign Jorunn Sunde  

Prosess, arbeidsgiverkontroll Marit Hauge

Prosess, arbeidsgiverkontroll Andreas Høvik

Prosess, arbeidsgiverkontroll Birthe Sinober Paulsen

Prosess, arbeidsgiverkontroll Camilla Garshol

Prosess, arkiv Sissel Nordstrønen

Prosess, arkiv Tine Kristoffersen

Prosess, Innkreving Tore Andre Gram-Knutsen

Prosess, Innkreving Svein Magne Njålla

Prosess, Innkreving Bente Kristiansen 

Prosess, Innkreving Terje Rolstad

Prosess, regnskap Ruth E. Mauseth 

Prosess, regnskap Cato Johansen  

Prosess, regnskap Beate M. Larsen

Prosess, veiledning Tatiana Grinewitsch

Prosess, veiledning Helen Irene Ovesen

Kommune

Kemneren i Bergen

Oslo kemnerkontor

Oslo kemnerkontor

Interkommunal arbeidsgiverkontroll Agder

Kemneren i Bergen

Oslo Kemnerkontor

Drammen kemnerkontor

Kemneren i Bergen

Tromsø kemnerkontor

Kemneren i Bergen

Bodø kemnerkontor

Oslo kemnerkontor

Sarpsborg kemnerkontor

Kemneren i Follo

Oslo kemnerkontor

Nedre Romerike kemnerkontor

Drammen kemnerkontor

Oslo kemnerkontor



Innkreving av kommunale krav
• Skatteetaten kan tilby bistand med innkrevingen

• Fakturering 

• Andre kreditoroppgaver

• Tvangsfullbyrdelse

• Det jobbes mot at disse tjenestene skal kunne tilbys fra 1. juni 2020



Skatteetaten er ikke forpliktet til å overta avtaler

• Prøver å få kontorplasser i våre lokaler – dialog med kommunene

• Utvider eksisterende avtaler i Skatteetaten ved behov

• Dialog med skatteoppkreverne om det er behov for verktøy/tjenester for å utføre 
jobben



Annet
• Arbeidsplass

• Administrative systemer

• PC

• Mobil



Systemstøtte



Systemstøtte for hele overføringen

• Hvorfor?
• All informasjon på individnivå samlet ett sted
• Oppdatert informasjon, unngå ulike versjoner
• Flere personer har tilgang til samme informasjon
• Sikker håndtering av data

• Generelle forutsetninger
• All informasjon på individnivå legges inn i støttesystemet
• All historikk skal synes, samles og kunne overføres til 

f.eks. personalmapper
• GDPR mv. skal ivaretas



Hva skal systemstøtten brukes til?

• Gjennomføring av kartleggingen av berørte ansatte for å avklare hvilke ansatte 
som er omfattet av virksomhetsoverdragelsen

• Overlevering av informasjon fra kommunen til Skatteetaten

• Innplasseringsarbeidet

• Informasjon til ansatte om innplassering

• Innhenting av informasjon fra ansatte

• mm



Kartleggingsprosessen
- skjer i kommunene

Identifisere Kartlegge

Beslutte hvem 

kommunen mener 

er omfattet



Kartlegge og beslutte hvem kommunen mener er 
omfattet

Ansatt registrere 

nødvendig informasjon og 

gjennomføre 

egenkartlegging

Gjennomføre 

kartleggingssamtale
Vurdering i kommunen Utarbeide oversikt

 Omfattet

 Ikke omfattet

SEND TIL 

SKATT

Beskjed til ansatte om 

utfallet av kartleggingen

SEND TIL 

LEDER

VI ER ENIG, SEND 

TIL 

KONTAKTPERSON

Mulighet til å lagre underveisHjelpetekster



November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Overordnet tidslinje

Utarbeide anbefalte rammer og 

prosess for gjennomføring

Info og opplæring 

Kartlegge ansatte

Innplassere ansatte i Skatt

Organisasjonskart

forhandlet

Organisasjonskart justert

Gjennomføre nødvendig opplæring 

Informasjon til berørte ansatte

Håndtere 

enkeltsaker

Utarbeide 

arbeidsavtaler

Arbeidsprosesser, fagsystemer, administrative systemer, arbeidsverktøy og lokaler

Info og drøfting i 

kommunene

Overlevere lønns- og 

personalinformasjon



Opplæring

Opplæring blir planlagt når vi får oversikt over kart og terreng, og vil dekke blant 
annet:

• Opplæring i administrative system

• Opplæring i fagsystem

• Introduksjon på nye fagområder



November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni

44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Overordnet tidslinje

Utarbeide anbefalte rammer og 

prosess for gjennomføring

Info og opplæring 

Kartlegge ansatte

Innplassere ansatte i Skatt

Organisasjonskart

forhandlet

Organisasjonskart justert

Gjennomføre nødvendig opplæring 

Informasjon

Håndtere 

enkeltsaker

Utarbeide 

arbeidsavtaler

Arbeidsprosesser, fagsystemer, administrative systemer, arbeidsverktøy og lokaler

Info og drøfting i 

kommunene

Overlevere lønns- og 

personalinformasjon



Informasjon til berørte ansatte

• Informasjon om bakgrunn og samarbeidsutvalget:

• Regjeringen.no

• Skatteetatens prioriterte og felles informasjonskanal: 

• Skatteetaten.no/skatteoppkrever
o Mulig å melde seg på mailingliste for oppdateringer 



Informasjon fort.
• Anbefalinger fra samarbeidsutvalget

• Rapport, veiledninger, maler

• Informasjon om Skatteetaten som ny arbeidsgiver

• Dagens organisering

• Organisering av skatteoppkreveroppgavene

• Spørsmål/svar



Etablerer møtearenaer
• To faste representanter fra hver kommune: 

• Arbeidsgiverrepresentant

• Formell skatteoppkrever

• Likebehandling og differensiering

• Ett for skatteoppkrever-kontorene med flest ansatte

• Oslo, Bergen, Asker/Bærum, Stavanger, Drammen, Nedre Romerike, Fredrikstad, 
Follo, Tromsø, Trondheim

• Andre skatteoppkrever-kontorer

• Skype med mulighet til fysisk oppmøte



Om møtearenaene

Hensikt Om likebehandling

• Være et forum for informasjonsutveksling og 

samarbeid mellom kommunene / 

skatteoppkrevere og Skatteetaten

• Være en kanal for involvering av ansatte hos 

skatteoppkreveren

• God og lik informasjonsflyt sikres til alle 

kommuner

• Møter i nettverkene koordineres slik at de 

er nære i tid, og at samme informasjon 

deles til tilnærmet samme tid

• Møtefrekvens settes etter behov



Kommer forespørsel om kontaktpersoner
• Hensikt

• Orientere om informasjon i desember og januar
• Få kontaktpersoner

• Arbeidsgiverrepresentant
• Ansvar for prosessen mot ansatte og tillitsvalgte

• Hovedtillitsvalgte

• Formell kemner

• Kontaktperson for den praktiske gjennomføringen
• Administrator i støttesystem
• Administrere kartleggingsprosessen
• Overføring av personaldata



Skatteetaten.no

Spørsmål?

Bidra gjerne med innspill og spørsmål til Skatteetatens 
prosjekt på osko@skatteetaten.no.

E-poster besvares ikke direkte, men vi benytter alle 
innspill videre i prosjektet for å finne gode løsninger og 
utarbeide god informasjon til skatteoppkreverne, 
kommunene, etaten og andre interessenter.

mailto:osko@skatteetaten.no

