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SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVING, KONTORSTRUKTUR I 

SKATTEETATEN OG ARBEIDSGIVERKONTROLL 

Høringsuttalelse fra Midt-Troms regionråd vedrørende ”Rapport om overføringen av 

skatteoppkrevingen til skatteetaten” ble behandlet i sak 14/15 av ordførerne i 

samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Følgende 

uttalelse ble enstemmig vedtatt: 

Midt-Troms regionråd registrerer at departement og direktorat har lagt opp til lukkede og 

etatsinterne prosesser, der kommuner/regionråd ikke får tilgang på informasjon før langt ut i 

prosessene. Berørte parter utelukkes dermed fra mulighetene for reell påvirkning.  

Forslagene i rapporten innebærer sterk sentralisering av skatte- og kontrolltjenestene. Det planlegges 

nedlegging av statlige kontor og arbeidsplasser i distriktsområdene. Ansvaret for skatteinnkreving og 

arbeidsgiverkontroll foreslås flytta fra kommunene til de sentraliserte statlige kontorene. Det 

sistnevnte er et utrolig merkelig trekk i ei tid der regjeringa har lansert en kommunereform som drives 

fram på ideen om at kommunestørrelse gir robusthet og styrke til å handtere en større bredde av 

fagfelt. Den forespeilte kommunen anno 2020 bør m.a.o. ha faglighet og styrke til å følge opp 

skatteinnkrevinga til fellesskapet og føre kontroll med regnskapene for verdiskapinga i bedriftene 

som ligger i kommunen.  

Regionrådet er kjent med at skattekontor utenfor sentrale strøk har blitt gradvis nedbemannet de 

siste årene. I vår region har vi opplevd at viktige funksjoner for tilflytterbefolkning og næringsliv, ID-

kontrollen, har blitt sentralisert til Tromsø. Dette innebærer permisjons- og reisekostnader for dem 

som er avhengig av tilbudene. Slik har effektivisering av statens tjenester veltet kostnader over på 

lokalt næringsliv og personlig økonomi.  

Departementet understreker i pressemelding av 24.11.2014 at endringer i kontorstrukturen gir god 

regional fordeling av arbeidsplassene. I nord vil 76 av 118 stillinger være fordelt på Bodø og Tromsø 

med en halvpart til hver. Arbeidet med skatteregnskap skal fordeles på to kontorer i landet. Her er 

lyspunktet at Vadsø er det ene med 15 årsverk, desentrale Lillestrøm det andre med 45 årsverk. 

Vestvågøy, Harstad og Alta blir mindre kontor med bare arbeidsgiverkontroll for de to første og 

arbeidsgiverkontroll og skatteinnkreving for Altakontoret. 17 skattekontor i nord foreslås lagt ned. I 

Midt-Troms mister vi begge kontorene, både Finnsnes- og Bardufosskontoret.  
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Skattedirektoratets ledelse har i brev til ordførerne bedt kommunene om å avvente utredning om 

kontorstruktur. Den skulle i utgangspunktet avgis 1.05.15. Etter at utredninga er ferdig, sies det at 

berørte kommuner vil bli kontaktet. Midt-Troms regionråd ønsker å presisere følgende: Dette er ei 

viktig sak for alle åtte kommunene i regionen vår. Vi ønsker en reell offentlig diskusjon om det som nå 

er i ferd med å skje. Regionrådet registrerer at ferdigstilling av utredning om kontorstruktur nå er 

forskjøvet til 31.12.2015. Det gir rom for bedre informasjon og mulighet for bredere drøfting av 

aktuelle løsninger. 

Et godt felles IT-system for skatteoppkreving og avgifter brukes som argument for at oppgaver skal 

overføres fra kommunene til staten. Det samme gode IT-systemet kan brukes til å handtere at mange 

av skatteetatens arbeidsplasser kan få mer stedsuavhengig tilrettelegging. Rapporten har stor 

skråsikkerhet på at det er i de store byene man kan hente og utvikle kompetanse. Dette burde 

etterprøves, bl.a. med de erfaringene man har hatt med etablering av Brønnøysundregistrene. Staten 

burde bruke kraft og muligheter på å flytte arbeidsplasser ut og være med på å støtte opp om 

samfunnsutvikling i arbeids-/ pendlerregioner og systemet med regionsenter i livskraftige og 

verdiskapende omland. Slik tenkning vil gi ett skattekontor her i Midt-Troms. 

Midt-Troms regionråd registrerer for øvrig at i de 985 årsverkene som Skattedirektoratet beregner for 

Skatteetatens framtidige oppgaver, så er det lagt inn 16,5 nye årsverk til det som kalles nødvendig 

styrking av administrative oppgaver i Skattedirektoratet.  526 årsverk skjæres bort fra kommunene. 

Direktoratet skal styrkes. Dette er sentralisering. 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Paul Dahlø (s)        Herbjørg Valvåg 
regionrådets leder       daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 


