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Til: Stortingets finanskomite  Dato: 15.10.19 
Fra:  Skattebetalerforeningen  Sak: Høring Statsbudsjettet 2020 
 
Jeg skal ikke si noe om foreslåtte skatteendringer i budsjettet – de var det jo få av – men i stedet si litt 
om en utgiftspost. Nemlig kapittel 1619 i gul bok: I posten er Skatteklagenemnda tildelt omtrent 71 
millioner kroner for 2020.  
 
Etter vårt syn bør Stortinget øke den foreslåtte bevilgningen til nemnda og sekretariatet. I det følgende 
skal jeg si litt om hvorfor: 
 
Skatteklagenemnda er altså en landsdekkende klagenemnd for skatt og moms, opprettet i 2016.  Det 
er lovfestet at saker som skal avgjøres av nemnda forberedes av sekretariatet for Skatteklagenemnda. 
Det er videre lovfestet at sekretariatet er uavhengig, slik at verken departementet eller 
Skattedirektoratet kan instruere sekretariatet.  
 
Formålet med den nye Skatteklagenemnda og sekretariatet var å styrke klageordningen, ved å gjøre 
den mer uavhengig resten av Skatteetaten. Uavhengig klagebehandling er viktig for at skattyter skal 
kunne stole på at saken blir undergitt en reell overprøving.  
 
Så langt vi kan se fungerer denne ordningen etter intensjonen. Klagebehandlingen er blitt bedre og 
mer uavhengig, men det er likevel et stort men:  
 
Saksbehandlingstiden er blitt alt for lang! 
 
Siden omleggingen med ny nemnd i 2016 har det bygget seg opp en betydelig restanse av ubehandlede 
saker – ved årsskiftet var antallet omtrent 2.600.  
 
Konsekvensen er naturligvis at saksbehandlingstiden blir svært lang i mange saker. En skattyter som 
klager på skatten i dag, kan ikke forvente å motta svar før om minst ett år – ofte mye lenger.  
 
Det er viktig å huske på at en fornuftig saksbehandlingstid er en viktig del av en god rettssikkerhet.  
 
Også Finansdepartementet mener for øvrig at saksbehandlingstiden er for lang. Departementet 
bestilte derfor en utredning fra Oxford Research, som blant annet skulle kartlegge hvorfor 
saksbehandlingstiden er så lang, og hva som bør gjøres.  
 
I vår mottok departementet rapporten, og der pekes det på mange tiltak som kan iverksettes.  
 
Jeg skal ikke gå igjennom alle disse, men jeg vil peke på det jeg oppfatter som et av hovedfunnene i 
rapporten, nemlig at sekretariatet er underbemannet. Oxford Research uttaler i rapporten at: «etter 
vår vurdering bør sekretariatet for skatteklagenemnda samlet tilføres 20 ekstra årsverk.» 
 
Og poenget mitt her, er at så vidt vi kan se – hvis vi sammenligner den foreslåtte bevilgningen for 2020 
på omtrent 71 millioner – med tallet for 2019 som var omtrent 63 millioner kroner – er det på langt 
nær rom for å følge anbefalingen.   
 
Skattebetalerforeningens oppfordring til Finanskomiteen er derfor å øke bevilgningen til 
Skatteklagenemnda, slik at saksbehandlingstiden i klager om skatt og moms kan komme ned på et 
akseptabelt nivå.  
 


