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Statliggjøring av skatteoppkrevingen 

• Viktige OBS-punkter: 

– Kommunene må sikres nødvendige 
styringsdata, også med foreløpige tall

– Kommunenes likviditet må ikke svekkes

– Kvalitetssikring av uttrekksbeløpet fra 
kommunerammen

– Informasjon om restanseutvikling

– Større åpenhet om forutsetningene i 
skatteanslagene



Viktige forutsetninger 
for å forstå 
kommunenes behov for 
styringsinformasjon:
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Skatteinntektene = viktigste inntektskilde for kommunene

Inntektsutjevningen (skatteutjevningen) – nivået på skatteinngang i både egen kommune og 
landets kommuner er avgjørende for årets inntektsnivå

Kontantprinsippet + løpende utjevning = inntektsnivå mindre forutsigbart

Prognosearbeid essensielt inneværende år + for kommende fireårsperiode

Kommuneloven:  Krav til realistisk budsjett

God likviditetsstyring og økonomistyring / budsjettoppfølging krever periodisering av 
inntektsstrømmene i forkant

Nivået legger føringer for hele kommunens drift og investeringer, dvs. grunnlag for 
økonomistyring

Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel

Kommunene har LOVkrav til lengre tidshorisonter i sine styrings- og plandokumenter enn 
hva staten har

Ulike – og like – prosesser og tidspunkter i kommunene. Sesongtopper.

Kommunenes selvstyringsrett og – ansvar.

Kommunedirektørens overordnede ansvar for å utrede og framskaffe informasjon til 
administrative og politiske styringsformål. 



Hvilke forventninger har KS og kommunesektoren til skattedirektoratet? 

• Aktiv bidragsyter til kommunenes økonomiplanlegging

• Transformering og formidling; fra skattedata til informasjon og grunnlag for styring

• Grupperinger, oppstillinger, analyser, kunnskap av og om skattedata

– Perioderapportering og uttrekk av data fra skattesystemet Sofie

– Oppdatering/utvikling av rapporter og skjemamaler

– Enkle analyser

– Formidling av kunnskap 

• Dialogpartner for kommunene

• Skatteinngang og skatterestanser som infokilde om underliggende samfunnsutvikling



Informasjon så snart den foreligger
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Første arbeidsdag i måneden:

• E-post med kort info om månedens skatteinngang med overordnede tall for kommunen

I løpet av 2-3 dager:

• Perioderapportering inkludert oppdaterte skjemamaler

• Dialog om utviklingstrekk 

• Kort skatterapport med tall og figurer. 



Likviditetsstrømmer

• Forventning om løpende skatteavregning til fastsatte og avtalte tider
• Tidspunkt for likviditetsstrøm, størrelsesorden/styrke, oppgjørstidspunkt
• Prosedyrer 
• Sammensetning / oppsplitting av ulike kilder til skatteinngang / - arter



Spesielle temaer knyttet opp mot økonomiplanleggingen
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• Bruk av margin (per måned juni – nov)

• Fordelingstall; effekter

• Utvikling forskuddsskatt - tilleggsinnbetalinger

• Innkrevingsstatus / restanser (tertialvis)

• Arbeidsgiveravgift – utvikling 

• Årsoppgjør forskuddstrekk(Raft); effekter

• Oppsummering av skatteavregning (løpende)

• Spesielle behov i de største kommunene



Mål for det videre arbeidet

Kommunene:

Må ha tilgang til nødvendig styringsinformasjon for å sikre en god 

og bærekraftig økonomistyring



Uttrekk fra kommunerammen – skatteoppkrever – 1279 årsverk

• Skd/Finansdep har brukt årsverk i 2018  - Rapportering fra kemnerne.
• Finansdepartementet tydelig på at 2018 må legges til grunn. 

• Kommuner med felles kemner kan være noe feilrapportering. 
• Behov for kvalitetssikring av uttrekket



Kommunale inntekter ikke hensyntatt i uttrekket 

• Kommunene har også hatt inntekter knyttet til skatteoppkrevers namsmannsfunksjon

• KS har tatt opp med Finansdepartementet at uttrekket fra kommunerammen må korrigeres for bortfall av 
disse innfordringsinntekter som i fremtiden vil tilfalle staten
• +/-100 mill?



Hvordan kan uttrekket fordeles?

• Slik inntektssystemet er bygd opp er uttrekk gjennom administrasjonsnøkkelen sannsynligvis det beste og 
eneste alternativ 
• Men som ved alle uttrekk er det da kommuner som vinner og taper. Det vi må fokusere på er at 

nasjonalt beløp er mest mulig korrekt
• Kommuner som kommer spesielt dårlig ut må eventuelt håndteres individuelt 

Administrasjon i utgiftsutjevningen
2020 i 2018 

priser  2021 i 2019 priser 2022 i 2020 priser 2023 i 2021 priser

Regnskap (år t-2) - Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger - 

funksjon 100, 110, 120, 121, 130 og 180
23 692 448 23 696 373 23 088 372 22 654 086

Overføring av skatteoppkreveroppgavene til staten 1.6.2020 -608 000 -1 042 286 -434 286

Oppgaveendriner naturmangfoldsloven og forurrensingsloven 3 925

Basis i utgiftsutjevningen - korrigert for oppgaveendringer 23 088 372 22 654 086 22 654 086 22 654 086

FORENKLET ILLUSTRASJON - VERKEN PRIS ELLER REALENDRING

• Uttrekk etter faktisk ressursbruk 
• Et vanskelig alternativ med varige korreksjoner også i utgiftsutjevningen



Utfordring – Hva gjør man med kommunale krav etter 1. juni 2020

• Kommunene beholder særnamsfunksjonen for slike krav, men kan fort bli mange små miljøer

• Tilbud fra skatteetaten om å forestå arbeidet. Kan ikke vente til april med å si ja

• Egen innfordring eller samarbeid?

• Hva tenker dere?



Takk for oss!


