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Nedenfor følger noen av de viktigste sakene i Norge siden siste NSO-møte i 2013.
Ny skattedirektør
Vår mangeårige direktør Svein Kristensen sluttet den 31.07.13, og det var knyttet stor
spenning til hvem som skulle bli hans etterfølger. SkL var i kontakt med bl.a.
embetsverket i prosessen med å få den beste kandidaten. Opprinnelig var det få
søkere, men på overtid kom Hans Christian Holtes navn med på listen. Han var
direktør for DIFI (direktoratet for forvaltning og IKT), og kandidaten SkL gikk inn for.
Han har gitt et godt førsteinntrykk. Han har ingen hast med å omorganisere og han
ønsker et godt samarbeid med de tillitsvalgte. Så langt lever han opp til forventingene
og vi er fornøyd med valget.

Arveavgiften bortfaller
En av den nye regjeringens lovnader var å fjerne arveavgiften. Det har vært en
diskusjon i mange år, og vi ventet spent på når de skulle gjennomføre det. Det viste
seg at det var noe av det første som kom, arveavgiften bortfalt fra 1. januar 2014.
Rundt 80 personer arbeider med Arv i Skatteetaten. Ingen skal sies opp, men vi fikk
et kutt i budsjettet i år og vil få det i noen år fremover. Budsjettkuttet er likevel ikke så
stort at det tilsvarer alle stillingene. Selv om arveavgiften har bortfalt, vil det ta noe tid
før vi er ferdige med alle sakene som har kommet inn. Medarbeidere vil gradvis bli
overført til andre oppgaver i løpet av 2014. Områder som kontroll av grunnlagsdata
og merverdiavgift skal styrkes.

L A N D S F O R B U N D

Ny blå-blå regjering
Det knyttet seg også stor spenning til hva den nye regjeringen vil finne på. Spesielt
Fremskrittspartiet har tidligere hatt som politikk å kutte i offentlige budsjetter. Lavere
skatter og forenkling av byråkratiet var høyt på dagsorden under valgkampen og for
ikke å snakke om mer fleksibilitet i arbeidslivet. Mange er bekymret for om de vil gå
løs på lover og avtaler som fagforeningene har kjempet for opp gjennom årene. Så
langt er det avklart at de ikke vil røre sykelønnsordningen. Men å gjøre det lettere å
ansette noen midlertidig, det har de varslet at de vil gjøre noe med.
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Budsjettsituasjonen
Budsjettsituasjonen er fortsatt stram og det er tilnærmet stillingsstopp. Det oppleves
svært vanskelig å få hjulene til å gå rundt, men vi kommer i mål på et vis selv om mye
fortsatt ikke blir kontrollert. Selv der hvor vi ser at det er mye penger å hente, har vi
ikke kapasitet til å rette opp.
Gjennomføring av ligningsarbeidet
De senere årene har Skatteetaten gjennomført kontroller på ulike poster i
selvangivelsen etter en vurdering fra år til år om hvor vi mener det er behov for å
kontrollere. Den gammeldagse måten å foreta kontroll på, ved at man kontrollerte alle
poster i selvangivelsen, gikk vi bort fra når de elektroniske systemene ga oss nye
muligheter. I fjor ble det i media avslørt en stor svindelsak (den såkalte romerrikssaken), som viste at en regnskapsfører hadde «innside»-informasjon om vår kontroll.
Mange poster på selvangivelsen ble manipulert, men ikke så mye at det slo ut på våre
kontroller. I sum var det mange skattytere som fikk mye i urettmessige fradrag. En
måte vi lettere kunne oppdaget det på var å gjennomgå hele selvangivelsen på
«gamle måten» og ikke kun se på enkeltposter. I kjølvannet av denne saken legger vi
opp til å endre våre rutiner slik at vi også kan fange opp skattytere med denne type
feil.

Strategiprosess «Skatteetaten 2025»
Skattedirektøren satte høsten 2013 i gang en strategiprosess. Organisasjonene har
vært deltakere i EtatsLederGruppen i denne perioden. Noen av målene som settes, er
at det skal satses mer på næringslivet. Skatteetaten skal bidra til like
konkurransevilkår, og organisert økonomisk kriminalitet skal merke en sterk skatteetat
som gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid skal gjøre det vanskelig å begå
økonomisk kriminalitet. Endringer i regelverk og utvikling av nye IKT systemer skal
gjøre ligningen av lønnstakere og pensjonister enda mer automatisert og redusere
ressursbehovet til arbeid med denne gruppen. Videre har Norge i 2025 en sikrere og
mer pålitelig identitetsforvaltning. Det forventes også at vi i 2025 har betraktelig færre
skattekontor enn i dag, færre ansatte og bruker større andel av budsjettet til IKT.
Kontorstruktur
Diskusjonen om kontorstruktur, dvs. nedleggelse av skattekontor, har vært rolig det
siste året, selv om vi vet at ledelsen har diskutert dette internt. Organisasjonene har
nå endelig fått invitasjon til å uttale seg om hvilke kriterier som skal legges til grunn for
hvor Skatteetaten i Norge skal være til stede. Den stramme budsjettsituasjonen
medfører at det ofte ikke tilsettes nye medarbeidere når noen slutter, og de få som
tilsettes er stort sett i de største byene. Små kontorer har blitt enda mindre (under fem
ansatte), og flere steder er det ikke mulig å ha normal åpningstid. For oss er det viktig
å ha en god diskusjon på hvor vi ønsker at etaten skal være til stede, slik at det ikke
er tilfeldigheter som gjør at kontorer blir lagt ned.

Nye oppgaver til Skatteetaten
I et allmøte i Skatteetaten 4. mars fikk vi informasjon om at regjeringen hadde vedtatt
at alle særavgifter og innførselsmerverdiavgift skulle overføres fra Tolletaten til
Skatteetaten innen 01.01.2016. Organisasjonene var ikke orientert om beslutningen
før allmøtet. Spesielt organisasjonene i Toll er kritisk til beslutningen, og ønsker en
utredning om konsekvenser av en overføring.
31. mars var det nytt allmøte i Skatteetaten og denne gang var det informasjon om at
Statens Innkrevingssentral som i dag er en egen virksomhet skal legges under
Skatteetaten som en driftsenhet fra 01.01.2015. I tillegg skal det utredes om
dokumentavgiften ved salg av eiendommer skal overføres fra Statens Kartverk til
Skatteetaten.
Nå venter vi bare på hvilke andre avgifter eller statlig innkreving som skal overføres til
Skatteetaten, eller om regjeringen ser på oppgaver i Skatt som de vil overføre til
andre virksomheter i deres arbeid med å forenkle, fornye og effektivisere offentlig
sektor.

Lønnsoppgjøret
Lønnsoppgjøret for 2013 var et «enkelt» oppgjør med kun et generelt tillegg på
gjennomsnittlig kr 4500,- til alle, og ikke noe til lokale forhandlinger eller justeringer på
enkelte koder. Det var derfor en rolig periode i fjor høst hvor vi ikke hadde alt arbeidet
med de lokale oppgjørene. Mange syntes det var helt ok, for det bringer med seg en
del urolighet og støy.
I år ble det brudd i forhandlingene i staten 8 timer før forhandlingsfristen gikk ut 30.
april. YS har krevd 3,8 % årslønnsvekst i år, men har ikke fått noen tilbud fra staten.
Meglingen som starter 12. mai skal være avsluttet ved midnatt natt til 26. mai.
Kommer ikke partene til enighet da vil det bli streik fra morgenen 26. mai. SkL vil i så
fall ha i underkant av 500 medlemmer i streik.

