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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2020 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) vil med dette komme med våre innspill til statsbudsjettet for 

2020. NTL organiserer rundt 32.500 medlemmer i staten og tilknyttete virksomheter, og i 

overkant av 2500 medlemmer i Skatteetaten.  

 

Skatteetatens hovedutfordring er at driftsbudsjettet er så stramt at det ikke er mulighet til å 

ansette og lønne nødvendige ressurser, blant annet som følge av de årlige budsjettkuttene.   

 

Det har de siste årene vært gjennomført flere større omstillinger i Skatteetaten, senest overføring 

av NAV innkreving som ble innlemmet april 2018 og ny organisasjonsstruktur som blir innført 

fra og med årsskiftet. Disse omstillingene har blitt politisk initiert, men finansieringen har stort 

sett blitt gjort over etatens driftsbudsjett. I RNB for 2018 ble det tilført noen ressurser knyttet til 

Nye Skatt. Men i det store og hele har etatens handlingsrom blitt betydelig redusert.  

  

NTL mener at budsjettene er for stramme til at Skatteetaten skal kunne løse samfunnsoppdraget 

på en god nok måte. Skatteetatens basisoppgaver med å fastsette og innkreve skatter og avgifter 

lider under budsjettkuttene. Våre tillitsvalgte i etaten mener at dette fører til en svekkelse av 

blant annet kontrollvirksomheten og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.  

 

Gjennom flere år har nyrekruttering innenfor fastsetting på skatteområdet lidd under behovet for 

omstilling og ressurser til mer komplekse saker. NTL deler ikke Skattedirektoratets vurdering i 

at kontrollen med skattemeldingen er god nok. NTL er svært bekymret for samfunnets 

skattemoral og den enkeltes borgers tiltro til Skatteetaten og skattesystemet.  

 

På grunn av det høye utviklingstempoet og antallet større IT-prosjekt som er finansiert over 

statsbudsjettet, har man valgt å øke antallet eksterne konsulenter. Dette vil føre til at man over 

tid reduserer utviklingskompetansen i Skatteetaten og blir avhengig av ekstern bistand for å 

utvikle systemene videre. NTL frykter at Skatteetaten vil få de samme problemene man tidligere 

opplevde i NAV hvor et omfattende bruk av konsulenter førte til høye utviklingskostnader og et 

svekket internt utviklingsmiljø. Skatteetaten har tradisjonelt vært en av de etatene som i størst 

grad har valgt å bygge opp kompetanse internt. NTL vil advare på det sterkeste mot en svekkelse 

av Skatteetatens eget drifts- og utviklingsmiljø.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Tjenestemannslag 
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