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NTL har sendt et brev vedr statsbudsjett 2011 til Regjeringen. I saker av stor betydning for våre 
medlemmer velger vi også å sende et brev til enkelte fagstatsråder/fagdepartement. Skatt er 
både et viktig område for velferdssamfunnet og et område der NTL har mange medlemmer. Vi 
har derfor valgt å sende et eget brev med innspill til budsjettkapitlet om Skatteetaten. 
 
NTL  ser med bekymring på de signaler som er gitt om at Skatteetatens og andre etaters 
budsjetter skal kuttes for 2011. ”Tilbake til handlingsregelen” må ikke bety at offentlig sektor får 
dårligere rammevilkår enn tidligere. NTL mener det er viktig at forvaltningen av skattesystemet 
sikrer det offentlige inntekter og bidrar til verdiskapning og utjevning mellom grupper og 
individer.  
 
NTL er tilfreds med at Skatteetaten de siste par årene har fått øremerkede midler til blant annet 
bekjempelse av skattekriminalitet og styrking av innsatsen overfor utenlandske borgere. NTL vil 
imidlertid presisere at de øremerkede midlene ikke løser Skatteetatens utfordringer når det 
gjelder saksbehandlingstider og kvalitet i oppgaveløsningen. I tillegg til å bruke ressurser på 
utvikling av IT-systemer, må det foretas en vesentlig styrking av Skatteetatens driftsbudsjett. 
Dette er nødvendig dersom etaten skal kunne utføre jobben med å sikre et finansielt 
hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. Etter NTLs mening bør større deler av den nødvendige 
moderniseringen av etatens IT-systemer skje ved ekstra tildelte midler. 
 
NTL er av den oppfatning at det ikke er omstilling alene, men manglende ressurser, som er 
hovedårsaken til de varierende resultatene Skatteetaten har for 2008, jf. st.prp. nr.1/2009-
10. Rammekutt og gevinstrealiseringer, har sammen med kostnadsøkninger ført til at antall 
ansatte er for få i forhold til arbeidsoppgavene etaten er satt til å utføre. Vi mener også at 
forventede gevinster som følge av gjennomførte IT-prosjekter er satt for høyt. 
 
Vi har bedt Finanskomiteen om å bidra til en vesentlig styrking av Skatteetatens driftsbudsjett for 
2010. Budsjettrammen bør ved revidert budsjett 2010 styrkes med kr 100 millioner til tiltak for å 
redusere saksbehandlingstidene og øke omfanget av oppgavekontroller og stedlige kontroller. 
Det er naturlig at etaten styrkes tilsvarende for 2011. Dersom ikke Skatteetatens budsjett 
styrkes, frykter NTL at det vil føre til redusert kvalitet på oppgaveløsningen, som igjen vil føre til 



 
 

reduserte skatteinntekter, lengre saksbehandlingstider og økende forskjellsbehandling av 
skattytere. 
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