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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2019
Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil med dette komme med våre innspill til statsbudsjettet for
2019. NTL organiserer rundt 32.500 medlemmer i staten og tilknyttete virksomheter, og i
overkant av 2500 medlemmer i Skatteetaten.
Hovedutfordringen for Skatteetaten er at driftsbudsjettet er så vidt stramt at etaten ikke har
mulighet til å ansette og lønne det nødvendige antall tilsatte, bl.a. som følge av de årlige
budsjettkuttene. I tillegg krever omorganiseringen av etaten store ressurser, samtidig som det
er et betydelig behov for videreutvikling av IKT-porteføljen.
Det har de siste årene vært gjennomført flere større omstillinger i Skatteetaten, senest
overføring av NAV Innkreving som blir innlemmet 1.4.2018. Disse omstillingene har blitt
politisk initiert, men finansieringen har stort sett blitt gjort over etatens ordinære
driftsbudsjett. Dette har bidratt til å redusere handlingsrommet og mulighetene for at
Skatteetaten skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag som kontrollvirksomhet.
Skatteetatens basisoppgaver med å fastsette og innkreve skatter og avgifter, lider under
budsjettkuttene i offentlig sektor. Det er ikke rom for noen reell styrking av blant annet
kontrollvirksomheten og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. NTL er heller ikke enig i
Skattedirektoratets vurdering som sier at kontrollen med ligningsarbeidet er
god nok. Vi er svært bekymret for samfunnets skattemoral og den enkeltes borgers tiltro til
Skatteetaten og skattesystemet.
NTL frykter at forventningene til effektivisering ved regelverksendringer og
nyutvikling av IT-systemer medfører at Skatteetaten ikke vil få tilstrekkelige ressurser til å
utføre samfunnsoppdraget. Det er derfor avgjørende at Skatteetaten får tilstrekkelig med
midler til nødvendig fornyelse og utvikling av IT-porteføljen. Det innebærer at Skatteetaten
må få varige lønnsmidler til egne ansatte i forbindelse med utvikling/fornyelse, slik at etaten
senere kan håndtere drift og vedlikehold av IT-løsningene selv i stedet for å benytte innleide
konsulenter. Vi frykter at en eventuell utsetting av IT-oppgavene til eksterne vil føre til dyrere
og dårlige IT-tjenester i fremtiden. Vi oppfordrer departementet til å be om en redegjørelse
fra Arbeids- og sosialdepartementet over besparelsene i Arbeids- og velferdsetaten i
forbindelse med de siste årenes in-sourcing av tidligere eksternt driftede IT-tjenester. NTL vil

benytte anledningen til å advare departementet om å sette ut IT-tjenester og dermed pådra seg
mange av de betydelige utfordringene som NAV har opplevet det siste ti-året.
Med vennlig hilsen
Norsk Tjenestemannslag

Kjersti Barsok
1. nestleder

2

