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Høring Skattedirektoratets forslag til reorganisering av
skatteetaten  -  Uttalelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Innledning
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil innledningsvis peke på at den foreliggende
høringsuttalelsen har kommet i stand etter et samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune
og Steinkjer kommune.

Kort om høringsnotatet
Høringsdokumentet gir en beskrivelse av dagens organisering av skatteetaten og de
organisasjonsmessige utfordringer etaten står overfor. Det gis også en beskrivelse av etatens
arbeid med omorganiseringer som har pågått de senere år. Deretter legges det frem et forslag
til ny organisering av skatteetaten som også omfatter ny regioninndeling, plassering av
regionledelse og endringer i klage- og nemndstrukturen. Til slutt settes det opp noen
konsekvensvurderinger og føringer for gjennomføringen av omorganiseringen.

Viktige  problemstillinger i forbindelse med omorganiseringen
En har i arbeidet med høringsuttalelsen tilnærmet seg problemstillingene ut fra en tredeling;

• For det første om forslaget innebærer en hensiktsmessig organisering for at
skatteetaten skal kunne løse sine sektoroppgaver på en best mulig måte
(sektorbetraktninger)

• For det andre hvorvidt  omorganiseringen  har betydning for andre offentlige
myndigheter (samordning)

• For det tredje hvilken regionalpolitisk effekt forslaget kan få

Til punkt  1 så vil Fylkesmannen innledningsvis vektlegge at forslaget er godt
gjennomarbeidet og at hovedgrepene i den nye organiseringen er gode og vil bidra til å gjøre
tjenestene bedre og enklere for brukerne, uansett hvor i landet de befinner seg.

Fylkesmannen er også positiv til at nemndsstrukturen og klagebehandlingen gjøres enklere og
mer oversiktlig, men en vil imidlertid uttrykke en viss skepsis til at det i punkt 3.3.7 foreslås
at alle nemndsmedlemmer, også de som ikke er lekfolk, skal oppnevnes av fylkestingene.
Fylkesmannen mener at folkevalgte organer ikke bør tillegges myndighet til å oppnevne
personer eller organer hvor det skal gjøres en faglig vurdering av kompetansen.
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Fylkesmannen vil derfor tilrå at fylkestinget oppnevner de leke medlemmene, og at
skattedirektoratet oppnevner de personer som skal representere fagkompetansen.

Til punkt 2: Forslaget til omorganisering skiller seg fra mange andre omorganiseringer ved at
skatteetaten har mange stedsuavhengige oppgaver. Det foreslås da også i høringsutkastet å
flytte behandlingen av 400.000 selvangivelser fra Oslo og Akershus til Nord-Norge og Midt-
Norge. Dette er en type overføring av oppgaver som en vanskelig kan se for seg i samme grad
på andre områder der betydningen av lokal- og regional kjennskap er langt sterkere.

Fylkesmannen ser at det for en organisasjon som skatteetaten er riktig å ha en sektororientert
tilnærming til omorganiseringen, fordi de har klart definerte sektoroppgaver som skal løses
uten at det er nødvendig med et utstrakt samarbeid med andre aktører. Skatteetaten vil
riktignok ut fra sin oppgaveportefølje ha en kontakt med store deler av samfunnet, men når
det gjelder mer tette samarbeidsrelasjoner vil kontaktflaten være smalere. Det vil da (i følge
skatteetaten selv) i første rekke være Trygdekontor, Politi, Toll og Mattilsyn som de
samhandler med og ikke aktører som er sentrale i den forestående forvaltningsreformen. Det
er derfor naturlig at en i denne omorganiseringen fokuserer på hvordan skatteetaten skal
kunne produsere best mulige tjenester uten at det dermed er behov for å gå nærmere inn på
forhold vedrørende hvordan andre sektorer er og blir organisert.

Til punkt 3 så vil Fylkesmannen innledningsvis si at det er positivt at ansatte i stor grad
forespeiles at det er oppgaver og ikke folk som skal flyttes som en følge av omorganiseringen.

Skatteetaten vil, etter det en ser det legges opp til, fa en forholdsvis begrenset regionledelse
som vil måtte støtte seg på kompetanse fra skattekontorene, og en regner med at tilstrekkelig
kompetanse vil finnes ved alle de største skattekontorene i regionen. Selv om det dreier seg
om en antallsmessig liten regionledelse, er en imidlertid bekymret for at valget av i hovedsak
landsdelshovedsteder som lokalisering for regionledelsene, på sikt vil kunne ha en
sentraliserende effekt i de nyopprettede regionene.

I høringsnotatets punkt 2.3.4 sies det at regionledelsen bør legges til en av
fylkeshovedstedene, og det sies videre at distriktsmessige hensyn og kriterier i forhold til de
statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon er en
del av vurderingsgrunnlaget for valg av plassering av regionledelsen. Stortingsrepresentant
Aud Gaundal stilte daværende kommunalminister Erna Solberg et spørsmål i Stortinget den
23.04. 2002 om hvorvidt disse kriteriene ville være et grunnlag for daværende regjerningens
politikk, og Solberg kom i sitt svar inn på forholdet mellom lokalisering til store byer og i
mindre regionale senter og sa følgende:  "Ved etablering av statlig virksomhet som for
eksempel krever en stor grad av spesialisering, vil det ofte være mest naturlig å lokalisere
denne til en større by. En virksomhet som ikke har denne type krav, kan fungere utmerket i et
mindre regionalt senter. "

I Midt-Norge ble disse signalene fulgt opp med at forrige regjering valgte å plassere
regionledelsen for Statens Vegvesen i Molde og Regionkontoret for Mattilsynet i Steinkjer.
De signaler som har kommet fra nåværende regjering, bl.a. i forhold til den forestående
forvaltningsreformen, tyder på at det fortsatt er aktuell politikk å unngå en regional
sentralisering.

Høringsnotatets vekt på kommunikasjonsmessig sentral plassering i regionen, kan en ikke se
taler mot fylkeshovedstaden Steinkjer som lokaliseringssted, med tanke på nærhet til flyplass,
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jernbane osv. I en organisasjon som skatteetaten der mye kommunikasjon foregår elektronisk,
kan en vanskelig se for seg at det vil være behov for en så utstrakt nasjonal og internasjonal
reisevirksomhet at flyplassen må ligge innenfor mindre enn 1 '/2 times reiseavstand.

I sum er argumentene for å legge regionledelsen til landsdelshovedstaden i Midt-Norge, etter
Fylkesmannens mening, ikke betydelige. Derfor vil en legge mer vekt på at staten her har en
god anledning til å bruke plassering av en statlig regionledelse til å motvirke en regional
sentralisering ved å velge Steinkjer som arena.
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