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Uttalelse til Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Det fremlagte forslaget til reorganisering av skatteetaten med reduksjon fra 3 til 2
forvaltningsnivåer, fremstår som en spennende og kraftfull endring i etaten.

Regioninndelingen i fem regioner virker fornuftig med hensyn til oppbygging av bærekraftige
fagmiljøer, og den geografiske plassering av regionledelsen som er foreslått står seg godt mot
regioninndelingen. Forslaget om at skattekontoret i den enkelte region gis riksdekkende myndighet
på samtlige forvaltningsområder, gir rom for en unik fleksibilitet i organisasjonen.
Det er videre et godt forslag at alle kontorer skal ha en førstelinje som gir veiledning og tar i mot
henvendelser på alle oppgaveområder i etaten. Fra et brukersynspunkt vil den foreslåtte
organiseringen oppleves som en vesentlig forbedring og forenkling med hensyn til brukernes
kontakt med skatteetaten.

Samling av funksjoner som for eksempel personregisteret, reskontroføring m.v. i landsdekkende
funksjoner som legges til regionene, samsvarer godt med det ovenstående.
En samling av fastsettings- og innkrevingsområdene burde være en klar kandidat til besparelser
innenfor administrative områder. Dette selv om det forutsettes et skille på operativt nivå (egen
avdeling/enhet under samme regionsledelse).

Den foreslåtte endringen i nemndstrukturen er egnet til å forenkle klageprosedyren betydelig ved
reduksjon i antall klagenivå. Særlig positivt fremstår forslaget som gir skattekontorene en generell
adgang til å omgjøre egne avgjørelser under ordinær likning eller forhåndslikning.

Utflytting av oppgaver fra Skattedirektoratet til regionene kan være et fornuftig tiltak hvis dette
muliggjør økt fokus på oppgaver av mer strategisk karakter (styring og utvikling) i direktoratet.
Det kan alltid være en fare for at en slik oppgaveflytting dras for langt, og at resultatet i verste fall
kan bli at Skattedirektoratet utarenes og mister mye av sin faglige tyngde.
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SSØ vil særlig peke på viktigheten av at kompetanse intensive funksjoner,  som for eksempel IT-
funksjoner, plasseres på geografiske steder der de lokale forutsetningene for rekruttering av
kvalifisert personell er gode.

Forslaget om å flytte oppgaver framfor tilsatte, kan hvis det lykkes i gjennomføringen ,  bidra til god
ressursbruk i staten og samtidig bli en veiviser for andre etater/virksomheter som står foran en
grunnleggende omstilling. SSØ vil imidlertid understreke viktigheten av fokus på
opplæring/kompetanseutvikling for ansatte som far nye oppgaver.

Utkast til  reorganisering av skatteetaten omhandler ikke de kommunale skatteoppkreverne,  da disse
er gjenstand for egne utredninger.  Dette er beklagelig fra et ressurs  og effektivitetssynspunkt, da
den foreslåtte endring som er omtalt likevel  vil føre  til et stort antall lovendringer  (  ca. 25 lover og
115 forskrifter ). Det skal dog anføres  at den nye  organiseringen av skatteetaten vil lette en eventuell
senere integrering av de kommunale skatteoppkreverne.

SSØ ser det som avgjørende for fremtidig effektivitet og god ressursbruk i skatteetaten at det er
utført gode samfunnsøkonomiske analyser på det fremlagte forslaget til reorganisering av etaten, og
at disse viser lønnsomhet både på kvantitative og kvalitative vurderinger.
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