Opprop mot nedleggelse av skatteinnkrevingskontor -Fosen kemnerkontor
Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett beskrevet at skatteoppkreverfunksjonen blir
overført fra kommunene til staten fra 1. juni 2020.
Fosenkommunene samarbeider om flere kommunale oppgaver via regionrådsamarbeidet og
skatteinnkreving var gamle Leksvik, og er nå Indre Fosen kommune sin oppgave på vegne av
alle Fosenkommunene. Nå vil regjeringen overføre disse oppgavene til staten og det betyr at
det forsvinner 5-6 kompetansearbeidsplasser fra Leksvik, Indre Fosen og Fosenregionen.
Kemnerkontoret i Indre Fosen er et av totalt 237 skattekontor som foreslås nedlagt fra 1. juni
2020, og en slik sentralisering betyr at distriktskommunene mister lokale viktige
kompetansearbeidsplasser. Dette er først og fremst er kritisk for hver enkelt ansatt i tjenesten,
men dette rammer også som lokalsamfunn og region.
Det er gjennomført flere prosjekter i Fosenregionen som retter en innsats for dette med jobb
til to, og her er statlige kompetansearbeidsplasser svært viktige.
Regjeringen gjennomfører denne endringen uten at de har utredninger som viser at større
skatteinnkrevingskontorer gjør en bedre og rimeligere jobb en de mindre. Fosenregionen har
organisert denne tjenesten på en meget god måte. Kemnerkontoret utgjør et stort nok og godt
fagmiljø, betjener en region med godt og vel 25.000 innbyggere der man har tilstrekkelig
lokal kunnskap til å finne gode løsninger for innkreving av skatt.
Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
(NKKF) er også kritiske til overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til
Skatteetaten. NKKF viser for eksempel til at lokalt næringsliv synes Skatteetaten er
utilgjengelig og vanskelig å komme i kontakt med og er avhengig av å kunne oppsøke et
lokalt skatteoppkreverkontor. KS vektlegger at i et lokaldemokratiperspektiv er det uheldig at
kommunenes ansvar for eget skattegrunnlag svekkes, og at kommunal skatteoppkreving
bidrar til god styringsinformasjon for kommunene, blant annet om den lokale
skatteutviklingen.
Fosenkommunene vil beholde skatteinnkrevingstjenensten lokalt i Fosenregionen og ber
regjeringen om å gå bort fra planlagt overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommune
til stat, som beskrevet i sitt forslag til statsbudsjett.
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