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Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

KS's fylkesstyre i Finnmark har i møte 06. og 07. juni 2006 behandlet ovennevnte sak og
fattet følgende enstemmige vedtak:

1. KS' fylkesstyre i Finnmark anmoder om at regionkontor/ -ledelsen
legges til Finnmark, Vadsø.

Fylkesstyret har registrert at hovedargumentet for forslaget om plassering av
regionledelsen i Tromsø er kommunikasjonsmessige forhold. Fylkesstyret vil
påpeke at det ikke er faglige grunner for dette forslaget, og at Vadsø ut fra
slike faglige grunner meget godt kan velges. Det pekes her på den
kompetanse kontoret har bygd opp de senere årene, både innen skattefaget,
men også innen organisering og ledelse. Plassering av regionkontor er ikke
nødvendigvis vesentlig for antallet arbeidsplasser på kort sikt, men hvor
"makta" og fullmaktene sitter er alltid viktig for den langsiktige utviklingen.
Ser en utviklingen i offentlig sektor under ett er det også vesentlig at det nå
legges noen regionlederfunksjoner til Finnmark.

2. Finnmark må få tilført en vesentlig andel av de arbeidsplasser som
kommer som følge av:
· utflytting av likningsoppgaver fra Oslo/ Akershus (her er det snakk om
60-80 nye statlige arbeidsplasser)

1 etablering av flere landsdekkende funksjoner
2 utflytting av arbeidsoppgaver fra Skattedirektoratet

KS' fylkesstyre i Finnmark vil peke på det utviklingsarbeid som er gjort i Finnmark
med å flytte behandling av selvangivelser fra Oslo til Finnmark. I tillegg har
etaten de senere år bygd opp kompetansen på sine ansatte. Allerede i 2006
behandler Finnmark 65.000 selvangivelser fra Oslo, det er bygd opp
høgskolekompetanse, organisatoriske grep er foretatt og samarbeidet mot Oslo



er godt etablert. Å overføre flest mulig oppgaver og arbeidsplasser til Finnmark
vil være faglig mest fornuftig, i tillegg til de distriktspolitiske effekter dette gir.
Overføring av oppgaver og ansvar til Finnmark vil også sikre at den samiske
dimensjonen blir ivaretatt for de landsdekkende oppgavene.

3. Det må tas hensyn til de utfordringer som ligger i store avstander,
særskilte kommunikasjonsforhold mv

Ved iverksetting av ny organisering må det tas hensyn til region nords (og
særlig Finnmaks) særlige utfordringer vedr. geografiske avstander. I dette
ligger at brukerne må sikres Skatteetatens tjenester i rimelig geografisk
nærhet, samt at viktige oppgaver fortsatt må løses i Finnmark for å sikre
gode arbeidsplasser her i fremtiden.

Finnmark har over lang tid mistet offentlige arbeidsplasser med den følge at
folketallet er i "fritt fall". Nye arbeidsplasser vil uten tvil være et godt bidrag
til å begrense den negative flyttestrømmen fra Finnmark.
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