
Teknologi i teknokratiets tjeneste
– om kildeskattens indførelse i Danmark 1955 – 1970

v/ Anders Vind Ebbesen, historiker og medlem af Datahistorisk Forening

Indførslen af kildeskat medførte en forskydning i forholdet mellem stat og kommuner, mellem 
mand og hustru og mellem borger og stat. Imidlertid havde det ikke været muligt at indføre 
kildeskatten uden den moderne EDB-teknologi, som var nøjagtigt det værktøj, som
teknokraterne – der havde indtaget først centraladministrationen og senere ministerkontorerne i 
efterkrigsårene – havde brug for.

Historien om kildeskattens indførelse er historien om det perfekte match mellem teknokrati og 
teknologi.

Foredraget tager udgangspunkt i ikke-tidligere anvendt materiale fra Rigsarkivet, Erhvervsarkivet, 
CSC’s Historiske Arkiv og Dansk Datahistorisk Forening. Foredraget er struktureret som en 
kortlægning af relevante aktørers arbejde i forbindelse med indførslen af kildeskatten. Centralt 
står Skattedepartementet, men både Datacentralen, diverse kommuner, øvrige ministerier, IBM 
og andre leverandørers ageren bliver berørt.

Kildeskatsystemet trækker en direkte linje op til vor samtid. Daværende direktør i SKAT Jesper 
Rønnow Simonsen udtalte således til Politiken i januar 2016: »Tag personskattesystemet – dele af 
de programmer, som ligger bag årsopgørelsen, er fra 1969«

Det nutidige perspektiv

v/ Klaus Frandsen, tidl. formand for statsrevisorerne

I forlængelse af det historiske indlæg, vil tidligere formand for statsrevisorerne Klaus Frandsen 
perspektivere hvorledes et skelsættende system som kildeskatten kunne etableres under de 
nugældende procedurer og regler omkring Statens indkøb af IT systemer. 

Ud over at være statsrevisor har Klaus mange års erfaring inden for it-branchen og er dermed 
belastet af konkret viden; men han hiver sig også i håret over, hvorfor vi ikke kan gøre det bare lidt
bedre? 

Klaus Frandsen fratrådte som statsrevisor den 1. oktober 2022 efter 10 år i rollen. 
Erhvervskarrieren spænder bl.a. over stillinger som Administrerende direktør, NETS, Forretnings- 
udviklingsdirektør, Business Operation Manager/Project Executive, IBM, og Afdelingsdirektør, 
Danske Bank, Fondschef, Danske Kredit og Analytiker, Danske Bank/Provinsbanken.


