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Statsbudsjettet 2022 - Skatteetaten - supplerende tildelingsbrev nr.1  

 

Etablering av arbeidslivskriminalitetssenter i Alta 

Vi viser til Prop. 1 S (2021–2022) for Finansdepartementet, samt omtale i Prop. 1 S 

(2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.  

 

I statsbudsjettet for 2022 er det avsatt i alt 42 mill. kroner til etablering av et nytt 

arbeidskriminalitetssenter for Troms og Finnmark i Alta. Beløpet er fordelt slik mellom 

samarbeidsetatene: Arbeidstilsynet (10,8 mill. kroner), Arbeids- og velferdsetaten (6,8 

mill. kroner), Skatteetaten (10,8 mill. kroner) og politiet (13,8 mill. kroner), jf. Prop 1 S 

(2021– 2022) for Arbeids- og sosialdepartementet.   

 

Skatteetatens andel dekkes i sin helhet over kap. 1618 post 01, innenfor de rammer som 

er oppgitt i etatens tildelingsbrev for 2022. Denne posten ble særskilt tilført 5,25 mill. kr 

kroner til dekning av om lag halvparten av merutgiftene. 

 

Bakgrunnen for opprettelsen av et arbeidskriminalitetssenter i Alta er omtalt i Prop. 1 S 

(2021–2022) for Arbeids- og sosialdepartementet:  

 

«I Nord-Norge er utfordringsbildet knyttet til arbeidslivskriminalitet i all hovedsak likt det 

vi finner ellers i landet, men i tillegg er det også særlige utfordringer knyttet til 

fiskerinæringen. Disse utfordringene, i tillegg til de store geografiske områdene, tilsier at 

det er behov for opprettelse av et nytt a-krimsenter i Troms og Finnmark. Formålet med 

styrkingen er å bidra til å redusere forekomsten av arbeidslivskriminalitet i Troms og 

Finnmark.»  



 

Side 2 

 

Skatteetaten skal i samarbeid med de andre etatene bidra aktivt i etableringen av et 

arbeidslivskriminalitetssenter for Troms og Finnmark i Alta.  

 

Korrigeringer til Skatteetatens tildelingsbrev for 2022  

I tildelingsbrevet for Skatteetaten for 2022 skal det øverst i tabellen over skatte- og 

avgiftsbevilgninger for 2022 på side 22 stå «i mill. kr» og ikke «i tusen kr». I tillegg 

skulle kap. 5552 post 70 Avgift på produksjon av fisk og kap. 5553 post 70 Avgift på 

viltlevende marine ressurser vært inkludert i tabellen. Følgende bevilgninger er gitt for 

de nevnte kapittlene, jf. Innst. 3 S (2021–2022): 

 

• Kap. 5552 post 70 Avgift på produksjon av fisk ...... 880 mill. kroner. 

• Kap. 5553 post 70 Avgift på viltlevende marine ressurser ..... 100 mill. kroner. 
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