
VESTFOLD
FYLKESKOMMUNE

Fylkesadministrasjonen
A vdeling for plan

Vår saksbehandler
Sverre Høifødt/33 34 42 51

Finansdepartementet
Postboks 8008
0030 OSLO

Q 7. JUN. 2006

Saksnr.- /
36 6

Arkivnr.

Vår dato Vår  referanse
31.05.2006 2006/00864-3

1 av 2

Deres dato Deres referanse
13.03.2006 02/3676 SL Id/ria

Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Det vises til Finansdepartementets brev av 13. mars i år, der Vestfold fylkeskommune gis
anledning til å uttale seg om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten. Vestfold
fylkeskommune hår vurdert saken og besluttet å gi en administrativ uttalelse.

Vestfold fylkeskommune forstår de utfordringer skatteetaten står overfor, og behovet for å gjøre
endringer i organisasjonen. Også brukerne vil være tjent med færre instanser/kontorer å forholde
seg til, så lenge rettssikkerhet og andre grunnleggende samfunnshensyn ivaretas. Brukerne vil
også være tjent med at veiledningsfunksjonen knyttet til de elektroniske tjenestene bedres.

Fylkeskommunen er imidlertid svært negativ til at stadig flere statsetater organiserer seg i regioner
som er tilpasset egne behov, uten hensyn til hvordan andre organer er organisert på regionalt nivå
og at det med forvaltningsreformen er varslet etablering av nye folkevalgte regioner fra 2010. Et
virvar av ulike regionale inndelinger vil i sum resultere i en uoversiktlig og tungrodd offentlig
forvaltning, der mulighetene for å føre en offensiv, helhetlig og regionalt tilpasset utviklingspolitikk,
samt effektiv legalitetskontroll, begrenses. Vi etterlyser et slikt utvidet perspektiv som grunnlag
også for de konsekvensanalyser av lønnsomhet mv. som legges til grunn for de planlagte
organisasjonsendringene.

Vestfold fylkeskommune vil på denne bakgrunn på det sterkeste anmode om

• at skatteetaten i organisasjonsspørsmålet stiller seg slik at inndelingen i regioner og
regionkontorer kan tilpasses de nye folkevalgte regionene fra 2010. Det minnes i denne
sammenheng om at beslutningen om hvordan landet skal inndeles i folkevalgte regioner
etter planen skal fattes av Stortinget allerede i 2008.
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