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STATSBUDSJETT 2012 - INNSPILL FRA NORSK TJENESTEMANNSLAG 
 
 
NTL har sendt et brev med innspill til statsbudsjett 2012 til Regjeringen. I saker av stor 
betydning for offentlige tjenester eller for våre medlemmer velger vi også å sende et 
brev til enkelte fagstatsråder/fagdepartement. Skatteetaten er et slikt område og en etat 
der NTL har mange medlemmer. Vi har derfor valgt å sende et eget brev med innspill til 
Skatteetatens budsjettkapittel 1618. 
 
NTL ser med bekymring på den utviklingen som har skjedd de siste årene vedrørende 
Skatteetatens budsjett, med stadig strammere driftsbudsjett. NTL er også av den 
oppfatning at det ikke er omstilling alene, men manglende ressurser, som er 
hovedårsaken til de varierende resultatene Skatteetaten har hatt de siste årene. 
Rammekutt og gevinstrealiseringer har, sammen med kostnadsøkninger, ført til at antall 
ansatte er for få i forhold til arbeidsoppgavene etaten er pålagt å utføre. Etaten har mer 
enn nok med å realisere budsjettkutt som følge av gevinstrealiseringer i forbindelse med 
tidligere IT-prosjekter m.v. NTL mener at Skatteetaten bør styrkes. 
 
Skattetaten har de siste par årene fått øremerkede midler til spesielle områder, bl.a. til 
styrking av kontrollen mot de større skatteunndragelsene og svart økonomi. Dette er 
selvsagt positivt. NTL vil imidlertid presisere at de øremerkede midlene ikke løser etatens 
utfordringer når det gjelder saksbehandlingstider, økt kvalitet i oppgaveløsningen samt 
likebehandling av skattyterne. Tvert i mot må etaten, i tillegg til å bruke ressurser på 
utvikling av IT-systemer, foreta en vesentlig styrking av Skatteetatens driftsbudsjett. 
Dette er nødvendig dersom etaten skal kunne utføre jobben med å sikre et finansielt 
hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. Dersom Skatteetatens driftsbudsjett fortsetter å 
reduseres, frykter NTL  at dette vil føre til redusert kvalitet på oppgaveløsningen, som 
igjen vil gi reduserte skatteinntekter, lengre saksbehandlingstider og økende 
forskjellsbehandling av skattytere. 
  



 
 

Budsjettkutt som følge av nedleggelse av skattekontorer 
Som kjent ble det i Skatteetatens budsjett for 2011 foretatt et rammekutt på 20 mill kr 
som følge av skattedirektørens fullmakt til å legge ned skattekontorer med færre enn 5 
ansatte. NTL mente at dette var urealistisk og vanskelig for etaten å realisere i 2011.  
Det er i denne forbindelse særdeles viktig at Regjeringen ikke foretar ytterligere 
rammekutt i etatens budsjetter for 2012, enten som følge av nedleggelse av 
skattekontorer eller av andre årsaker. 
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