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Høring om Skattedirektoratets  forslag til reorganisering  av skatteetaten

Vi viser til departementets brev av 13.03.2006.

Fylkesmannen i Østfold mener forslaget til reorganisering svarer til departementets
forventninger ifølge mandatet om å se etaten som en helhet der roller, oppgavefordeling og
saksflyt mellom enheter og nivåer er vurdert og gitt en hensiktsmessig organisatorisk løsning.
Dette innebærer at skatteetaten organiseres i to nivå - et direktoratsnivå og et regionalt nivå.

Vi finner at hensynet til skatteyterne, landets næringsstruktur og egne behov for
effektivisering og spesialisering er godt ivaretatt gjennom mange fysiske kontorsteder og
deres førstelinjetjeneste. For den type virksomhet og oppgaveportefølje som skatteetaten har,
synes også forslaget om inndeling i 5 regioner å være hensiktsmessig. Regioninndelingen
tilsvarer bl.a. den som Statens vegvesen har. Dette har positiv betydning for samarbeidet
mellom etatene.

Forslaget om endring av klage- og nemndstrukturen for likning innebærer en betydelig
forenkling og effektivisering, samtidig som skattyters rettssikkerhet blir ivaretatt på en
forsvarlig måte. Likningssaker er etter hvert blitt så kompliserte at nemndene må ha høy
faglig kompetanse på området for å oppnå enhetlig behandling. Det er unødvendig med
politikervurderinger, som i realiteten har vært sandpåstrøingsledd, i slike saker.

Når det av ulike grunner er nødvendig å reorganisere skatteetaten, finner vi det meget positivt
at dette kan gjøres ved primært å flytte oppgaver fremfor å flytte ansatte og at den desentrale
likningskontorstrukturen ikke berøres i nevneverdig grad. Brukernes behov for nærhet til
etaten synes å bli ivaretatt på en god måte.

Videre er det positivt at etaten legger avgjørende vekt på bred involvering av de ansatte i
prosessen der gjennomføringstempoet skal oppleves som moderat og kontrollert.

Fylkesmannen i Østfold kan i hovedsak gi sin tilslutning til forslaget til reorganisering av
skatteetaten.
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