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REORGANISERING AV SKATTEETATEN - ROS.

Skjervøy Arbeiderparti er kjent med at det er ute en høringsrapport vedrørende reorganisering
av skatteetaten. Vi ønsker i den forbindelse å komme med et ønske:

ET SKATTEKONTOR PÅ SKJERVØY.

Vi regner med at Nordland, Troms og Finnmark blir en region etter regionsinndelingen av
skatteetaten og vi er kjent med at lite er bestemt pr. dato hvilke oppgaver som blir tildelt de
forskjellige regionene ut over de oppgaver som skal være i alle regionene. Vi velger også å
tro at det  legges  opp til større fagmiljøer, slik at f.eks fiskeriligning kan bli et aktuelt
bransjekontor som kan legges til Skjervøy.

Vi ser også for oss at for eksempel ligning av forhåndsutfylte selvangivelser, (f.eks. fra Oslo
og Akershus), oppgaver innen innkreving eller andre landsdekkende oppgaver, uten større
vanskeligheter kan legges hit.

Litt om Skjervøy:

Skjervøy kommune har ca 3000 innbyggere og ligger i Nord-Troms. Ca 85 % av befolkningen
bor i kommunesenteret Skjervøy, som er et godt utbygd tettsted som har "bypreg". Her har vi
nytt kulturhus, nytt helsesenter, ny videregående skole med bl.a. maritime fag, godt utbygde
idrettsanlegg med svømme- og idrettshall og et aktivt kulturliv og idrettsmiljø, og ikke minst,
vi har en fantastisk natur her.

Det offentlige tjenestetilbudet er etter vår mening meget godt. Vi har full barnehagedekning,
gode skoler med godt utdannede lærere, en god helse-og omsorgssektor. Skjervøy har ei
fantastisk havn som er EU-godkjent og gode kommunale veier.
Vi har hotell, campingplass og stort sett det man kan ønske seg av forretninger.

Skjervøy er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark, noe som bl.a. betyr at
bedriftene har null arbeidsgiveravgift og privatpersoner får nedskrevet studielån med inntil
25.000,- kr i året, lavere skatt og høyere barnetrygd.

Den største næringen har alltid vært fiske og fiskeindustri, med mange fiskefartøy og
fiskeindustriarbeidsplasser i alle deler av kommunen. Rundt fiskeriene har det vært bygd opp



industri som; notbøterier/redskapsindustri, skipsverksted, firma som driver med
skipselektronikk, mm., som har skaffet kommunen mange arbeidsplasser.

Dette har endret seg den siste tiden. Kommunen har mistet over 100 arbeidsplasser innenfor
reke-og fiskerindustrien det siste året. Det blir færre og færre fiskere og fiskebåter. Dette har
selvsagt negative ringvirkninger også for alle de bedriftene som er avhengige fiskeriene.
Situasjon er for tiden meget vanskelig og for å skaffe arbeidsplasser er vi nødt til å tenke nytt.

Vår mest verdifulle "eksportvare" er godt utdannet ungdom. De unge drar bort for å få seg
utdanning. Mange ønsker seg tilbake, blant annet fordi det er et veldig godt oppvekstmiljø for
barn her, men flesteparten av disse forblir borte fra kommunen vår fordi det ikke er egnede
arbeidsplasser til dem her.

Offentlige arbeidsplasser.

Skjervøy kommune har nesten ingen offentlige arbeidsplasser uten om de kommunale. Posten
er forsvunnet, likningskontoret har bare ei 40 % stilling her, A-etat er nesten borte osv.

I forbindelse med reorganiseringa av skatteetaten -ROS, har staten en unik mulighet til å bøte
på dette ved å bygge opp et skattekontor på Skjervøy. Vi har tro på at det kan bygges opp den
kompetansen som trengs, slik de klarte det i Bjørnevatn. Her er det stabil arbeidskraft (den
eneste som arbeider på skatte-etatskontoret her, begynte der i 1979), og her er ledige lokaler.

Vi minnes flyttingen av innkrevingssentralen av bidrag til Bjørnevatn ved Kirkenes da
gruvene der ble nedlagt .  Vi minnes også at Karl-Eirik Schjøtt Pedersen tok bestemmelser etter
at Skattedirektoratet hadde sagt sitt under forrige omorganisering av skatteetaten  - OAL, og
mener rikspolitikerne også denne gangen må kunne påvirke  prosessen som nå er i gang.

Da fiskeri- og kystminister Helga Pedersen var her på Skjervøy i april i år, ble vi lovt hjelp fra
regjeringen til omstilling og til prosjekter som kunne skape ny vekst og utvikling i
kommunen.  Et skattekontor på Skjervøy vil være et utmerket bidrag.

Vi håper, og har tro på, at Skjervøy fortsatt skal eksistere som en liten kystby i Nord-Troms,
og at det skal bygges opp nye, attraktive arbeidsplasser her, men nå trenger vi hjelp fra dere.

Med vennlig hilsen
SKJERVØY ARBEIDERPARTI
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