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Omstrukturering av skatteetaten. 

 

 

           

           Hvorfor et av fremtidens skattekontor 

          bør være lokalisert nettopp på  

 



 

SKATT ØST I VÅR REGION 

Historikk: 

 Frem til 2002: Et skattekontor i hver av kommunene i fjellregionen. 

 2002: Kommunene Stor Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tolga, Os og Tynset slås 

sammen til et hovedkontor som befinner seg på Tynset. Noen av kommunene får 

fortsette med reduserte åpningstider noen dager i uken i egen kommune frem til 

2012. Er da til sammen 23 ansatte. 

 2008: Ny skattereform hvor Skatt Øst dannes (Består av fylkene Østfold, Akershus, 

Oslo, Hedmark og Oppland) De enkelte skattekontor inndeles i grupper og får mer 

spesialiserte arbeidsoppgaver. Tynset plasseres i gruppen: Fastsetting av pensjon. 

 2012: Nedleggelse av alle kontorene i fjellregionen, med mindre enn 4 ansatte. Dvs. 

de resterende kontorene i fjellregionen med unntak av Tynset. 

 2012: Innført ID kontroll på Tynset, for alle innvandrere og for personer som jobber i 

Norge og i den anledning trenger skattekort. Tynset ble da et av 42 kontorer på 

landsbasis. 

 2013: 8 ansatte fordelt på 6,7 årsverk. Ingen nye tilsatt siden 2002. 

 

 

Skattekontoret i dag: 

 

 Samme ansatte i dag som i 2013 

 De ansatte har lang fartstid og bred realkompetanse, samt utdanning innen regnskap 

og skatteetatskole 

 Ligner lønnsmottagere og pensjonister og foretar kontroller av dem. 

 Åpen dør hver dag med generell publikumsbehandling og ID-kontroll. 

 Drifter fellespostkasse og egen telefonlinje fra skatteoppkreverne for hele Skatte Øst. 

 Deltar i klagebehandling og skatteopplysningen i pressperioder. I tillegg er med og 

bidrar til at andre oppgaver innenfor andre arbeidsområder løses raskt og effektivt 

innen Skatte Øst 

 

 

 

 

 



Hvordan skatteetaten er tenkt fremover: 

 

Regjeringen har gitt Skatteetaten i oppgave å modernisere og effektivisere skatte- og 

avgiftsforvaltningen. Fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter skal samles i 

Skatteetaten. 

Formålet er redusert ressursbruk, forenkling for innbyggere og næringslivet, styrket bekjempelse av 

svart økonomi og bedre grensekontroll.  

Skatteetaten har fra Finansdepartementet fått et oppdragsbrev om å effektivisere Skatteetaten og 

redusere antallet skattekontor betydelig. I brevet er det lagt vekt på følgende 6 punkter: 

 Effektiv ressursbruk 

 Størrelse på fagmiljøene og kompetansebehov 

 Rettssikkerhet og likebehandling 

 Tjenestetilbud og tilgjengelighet for viktige brukergrupper 

 Etterlevelseshensyn 

 God regional fordeling av arbeidsplasser 
 

I tillegg til dette skal nye etater inn i Skatteetaten: 

 Statens Innkrevingssentral  

 Toll – kun særavgifter og ikke kontroll 

 Kartverket – kun innkreving av dokumentavgiften  

 Skatteoppkreverne 
 

Ferdig rapport med blant annet forslag til ny kontorstruktur fra skattedirektoratet skulle leveres 

Finansdepartementet innen 1/5-15. Denne datoen har nå blitt utsatt til 31.12-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derfor bør det være skattekontor på Tynset også i fremtiden: 

 Tynset er et regionsenter med vekst og optimisme. Det er vedtatt at Norsk helsearkiv 

og arkivverkets sentraldepot skal bygges på Tynset. Mange andre viktige funksjoner er 

allerede samlet her. Eksempelvis kan nevnes: Politiets ressurser i Nord Østerdal, 

Tynset Sjukehus med akuttfunksjoner, Nord Østerdal tingrett, Nord Østerdal 

jordskifterett, Nord Østerdal landbrukstjenester og Nord Østerdal vgs. I tillegg er 

Tynset et sentrum for NAV, desentralisert høyskoleutdanning, voksenopplæring, 

handel og mange andre typer næring.  

 

 Tynset er lett tilgjengelig. Det ligger sentralt langs Rørosbanen og rv. 3, og er et 

naturlig knutepunkt med mye gjennomgangstrafikk. Har derfor god tilgjengelighet for 

mange brukere. 

 

 God tilgang på kompetent arbeidskraft og gode fagmiljøer, siden Tynset har kultur for 

mange kompetansearbeidsplasser innen IKT, økonomi og regnskap. 

 

 

 Fordeler ved stabil arbeidskraft, gode arbeidslokaler, redusert arbeidsgiveravgift og 

billig husleie sett i forhold til større byer. 

 

 Brukerne må sikres en viss grad av nærhet til et skattekontor.  

Uten skattekontor på Tynset vil brukere, midlertidig arbeidskraft, innvandrere, 

arbeidsgivere og andre måtte ta fri en hel dag for å oppsøke et kontor i Mjøsregionen 

eller i Trondheim, for eksempelvis å få gjennomført en ID-kontroll, eller hente ut 

skattekort. Det vil være svært uhensiktsmessig for alle parter.  

 

Konklusjon: 

Med tanke på regjeringens punkter (referert ovenfor), som alle skattekontorene skal 

vurderes ut fra. Samt våre argumentasjoner ovenfor, håper vi at dere ser at Tynset er 

et særdeles godt egnet sted for et fremtidig skattekontor.  

 

Tynset har som et nåværende og fremtidig regionsenter, muligheten til å bygge opp et 

enda større kompetanse- og fagmiljø som vil være med å sikre rettsikkerhet og 

likebehandling. Vi har stabil, kompetent arbeidskraft, lav arbeidsgiveravgift og 

tilgjengelige, rimelige lokaler. Dessuten vil et skattekontor mellom Mjøsregionen og 

Trondheim bidra til en god fordeling av arbeidsplasser, samt en god tilgjengelighet for 

brukere. 

  
Mvh.de politiske partiene i Tynset kommune 

v/ordfører Bersvend Salbu, 909 17 583, bersvend.salbu@tynset.kommune.no 


