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STATSBUDSJETT 2011 NOTAT TIL FINANSKOMITEEN 
 
 
 
Økonomistyring i staten 
NTL er betenkt over at det legges til rette for at offentlige virksomheter skal føre regnskap etter 
prinsippene for lønnsomhetsregnskap. Etter vår oppfatning blir det helt feil fordi  målene  i 
offentlig sektor, er helt annerledes enn i privat sektor. I offentlig sektor er det behov for regnskap 
som er knyttet til budsjettet, ikke til hva slags tjenester som leveres og når de leveres.  
NTL regner med at når det skal innføres felles kontoplan i statlige virksomheter, skal denne være 
basert på kontantprinsippet.  
 
 
 
Nedleggelse av 130 Skattekontor i distriktene  
 
NTL er svært bekymret for skatteetatens driftsbudsjett for 2011. I budsjettforslaget for 2011 er det 
foreslått et rammekutt på 20 mill. På bakgrunn av dette vil Skatteetaten ikke lenger kunne bevare 
den kontorstrukturen som er etablert. Konsekvensen av dette blir at ca 130 skattekontor kan bli 
nedlagt i løpet av 2011 og 2012.  
 
Det dreier seg om kontorer med 5 eller færre tilsatte. Forslaget om nedleggelse av mindre 
kontorer vil berøre ca. 170 medarbeidere og skape stor usikkerhet og frustrasjon blant mange 
tilsatte, og føre til tap av kompetanse ved at flere velger å slutte.   
 
Vi mener at dette særlig kan ramme etatens seniormedarbeidere, ved at de vil føle seg presset ut 
av arbeidslivet, noe som er det motsatte i intensjonen i IA-avtalen. 
 
NTL registrerer at Finansdepartementet i fortsettelsen ikke ønsker å ha noen innflytelse på 
etatens kontorstruktur og eventuell nedleggelse av kontorer, i og med at fullmakten delegeres til 
skattedirektøren.  Med dette har politikerne gitt fra seg muligheten til å påvirke lokaliseringen av 
statlige arbeidsplasser i distriktene.  
 
Nedleggelse av skattekontorene vil også påvirke borgernes tilgang til etaten i distriktene. For 
disse vil muligheten til personlig møte med en veileder/saksbehandler i realiteten bli borte.  De 
som berøres vil måtte basere seg på kontakt med Skatteetaten via brev, telefon eller nettbaserte 



 
 

løsninger.    
 
NTL stiller seg også uforstående til at skattekontor i distriktene systematisk bygges ned samtidig 
som det foretas en oppbemanning av skattekontorene i de store byene.  
 
NTL mener at det er viktig at Skatteetaten er til stede med fagmiljø av ulik størrelse i hele landet.  
Vi beklager derfor utviklingen som de senere års rammekutt i skatteetatens budsjett nå medfører.    
 
Vi stiller oss også spørrende til hvilke reelle innsparinger skatteetaten oppnår ved å legge ned 
mange små skattekontor. I proposisjonen står det at Skatteetaten i samarbeid med kommunale 
kontorer vil etablere gode ordninger i berørte kommuner med hensyn til service og tilgjengelighet. 
Fra vårt ståsted virker det urimelig å pålegge små kommuner med svak økonomi, og få ansatte 
hos den kommunale skatteoppkreveren, til å yte gratis service overfor skatteetatens brukere. 
 
 
 
Ved behov står vi gjerne til tjeneste med mer informasjon.  
 
 
Med hilsen 
NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
John Leirvaag         Dag Westhrin 
nestleder NTL         forbundssekretær 
 


