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Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten   

 

Vi viser til Skattedirektoratets brev av 19. mars 2020, hvor direktoratet etter dialog med 

KS og sentrale kommuner anbefaler at overføringen av skatteoppkrevingen fra 

kommunene til Skatteetaten utsettes til 1. november 2020 grunnet situasjonen med 

omfattende tiltak mot koronaviruset.  

 

Prosessen med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten har 

inntil nå vært helt i rute mht. overføring 1. juni 2020. Det er blant annet gjennomført 

organisasjonsendringer i Skatteetaten for å legge til rette for overtagelsen av nye 

oppgaver og ansatte. Avgivende kommuner har også gjort betydelig arbeid for å tilpasse 

egen organisasjon til overføring. Blant annet har de berørte kommunene i samråd med 

Skatteetaten kartlagt alle berørte ansatte. Inntil i forrige uke var etaten i rute med å 

ha innplassering klar i april. Også arbeidet med nødvendige IT-tilpasninger er kommet 

langt og etaten har funnet lokaler til alle ansatte som skal over.  

 

I vurderingen av nytt tidspunkt for overføring har Skattedirektoratet lagt særlig vekt på: 

  

 Prosessen for de ansatte, både ledere og medarbeidere, skal oppleves som god. 

 Ledere og medarbeidere skal være satt i stand til å løse oppgavene gjennom god 

mottagelse og nødvendig opplæring. 

 Systemer, infrastruktur og fysiske arbeidsplasser skal være på plass. 

 Kommunene kan opprettholde en stabil og sikker produksjon i forkant av 

overføringen og at Skatteetaten kan ivareta oppgaven på en god måte i etterkant 

av overføringen.  



Side 2 

 

Finansdepartementet deler direktoratets vurderinger av situasjonen og slutter seg til at 

overføringen utsettes til 1. november 2020. Vi legger til grunn at Skatteetaten 

informerer berørte parter og interessenter om utsettelsen. 

 

Skattedirektoratet bes så snart som mulig komme tilbake til departementet med de 

budsjettmessige konsekvensene av endret overføringstidspunkt.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Are Chr. Sesvold Tørring 

kst. underdirektør 
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Kopi: Samarbeidsutvalget for overføring av skatteoppkreverfunksjonen 
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