
Overføring av 

skatteoppkrevingsfunksjonen fra Bodø 

kommune til Skatteetaten 1. juni 2020



Tidslinje



Bakgrunn

• Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra 

kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. 

• Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet 

og svart økonomi, styrket rettssikkerhet og likebehandling, 

forenkling for skattytere og mer effektiv ressursbruk. 

• Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, 

innkreving og kontroll av skatter og avgifter. 

Skatteoppkreveroppgavene skal legges til 56 steder i Norge, der 

Skatteetaten allerede har kontorer.



Tariffmessig grunnlag for drøfting

• Arbeidsgivers oppfølging av Stortingets vedtak med påfølgende 

overføring av totalt 13 medarbeidere ved kemnerkontoret i Bodø 

kommune utløser en tariffmessig drøftingsplikt for avgivende 

arbeidsgiver etter Hovedtariffavtalen (HTA) §§ 1-4-1 jfr. § 3-1.

• I tillegg reguleres denne virksomhetsoverdragelsen av 

arbeidsmiljøloven kapittel 16 og bla § 16-5 som tilsier at;



Fra drøftingsnotatet



Fra drøftingsnotatet

• Kemnerkontoret i Bodø kommune består av totalt 16 medarbeidere 

fordelt på 16 årsverk. Organisatorisk er de plassert inn under 

Økonomi- og finansavdelingen og leder av kontoret er Jens Olav 

Balteskard. 

• Skatteetaten har hatt det løpende ansvaret for denne 

overføringsprosessen og har gjennomført en rekke 

informasjonsmøter (fysiske møter – Skype og interne møter) i løpet 

av januar 2020. 

• Det har deltatt 844 deltakere fra 216 kommuner på disse 

informasjonsmøtene i regi av Skatteetaten.



I Bodø er det gjennomført kartleggingsprosess

• Totalt 13 ansatte ved Kemnerkontoret (inkludert leder) er registrert, 

har gjennomført egenkartlegging og samtaler med sin nærmeste 

overordnede leder. 

• Vurderingen og konklusjonen etter den ovennevnte prosess er at 

totalt 12 medarbeidere jobber 100 % med skatteoppkreveroppgaver, 

mens leder for den kommunale innfordringen jobber 95 % med 

skatteoppkreveroppgaver. 

• Totalt 3 medarbeidere som har hovedoppgaver tilknyttet inkasso er 

ikke omfattet av denne overføringen. 

• Totalt 13 medarbeidere fordelt på 13 årsverk er omfattet av denne 

virksomhetsoverdragelsen og vil bli overført 1. juni 2020. 


