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Høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Vi viser til Finansdepartementets (FIN) høringsbrev av 13.03.06 vedrørende forslag til
reorganisering av skatteetaten.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) legger til grunn at forslaget til
reorganisering av skatteetaten er gjort ut fra en samlet vurdering i forhold til en effektiv
og brukervennlig oppgaveløsning. Vi legger videre til grunn at reorganiseringen ikke
skal ha sentraliserende virkning, som påpekt i høringsbrevet, og støtter tanken om å
spre oppgaver og bygge opp kompetente miljøer flere steder i landet. Vi støtter også
prinsippet om at brukerne nå skal få dekket sitt behov for veiledning ved alle etatens
kontorer, uavhengig av saksområde. Vi anser det som et vesentlig punkt for å lykkes
med måloppnåelsen at man vektlegger og prioriterer utvikling av nye elektroniske
tjenester som et virkemiddel i reorganiseringen, både internt i etaten og overfor
brukere.

Vi har merket oss at det i forbindelse med reorganiseringen skal etableres nye regioner
som blant annet vil overta noen av de nåværende sentrale landsdekkende funksjoner.
Det sentrale personregisteret foreslås lagt til Hammerfest. I den forbindelse vil vi gjøre
oppmerksom på det arbeidet som utføres av en  arbeidsgruppe nedsatt av FIN og FAD i
mars 2006.  Arbeidsgruppen skal gjennomføre et arbeid knyttet til bruk av felles
persondata med utgangspunkt i dagens folkeregister, og skal levere sluttrapport 1. april
2007. Til tross for at mandatet ikke omfatter vurdering av forvaltning og organisering av
Det sentrale folkeregisteret, bør FIN se dette arbeidet i sammenheng med
organiseringsspørsmålet.
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Vi mener det er lagt opp til god en prosess med bred involvering fra alle deler av etaten,
herunder tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten, i forbindelse med
omorganiseringen.  FAD støtter en slik inkluderende og involverende framgangsmåte.

Det følger av rapportens sammendrag at omorganiseringen skal føre til økt kvalitet i
saksbehandlingen,  økt likebehandling,  kortere saksbehandlingstid og økt service og
veiledning til brukerne . Når det gjelder den praktiske gjennomføringen er det i
rapporten på side 7 uttalt at: "For etaten er det et ønske om i hovedsak å flytte oppgaver
fremfor  tilsatte .  Dette er et personalpolitisk valg som virker direkte inn på de økonomiske
og administrative konsekvensene.  Det virker også inn på gjennomØringstempo og når
etaten kan oppnå resultatforbedringer. Dersom resultater og gevinster skal oppnås raskere,
vil de personalmessige hensynene måtte tones ned. Dette vil i så fall innebære økte
omstillingskostnader."

Etter det vi forstår vil de ansatte som velger å være igjen der de er før
omorganiseringen (dvs. ikke flytter geografisk)  kunne risikere at det ikke finnes
arbeidsoppgaver igjen til dem,  etter at oppgavene har blitt flyttet til en annen del av
landet. Dersom det ikke finnes nye oppgaver til vedkommende,  vil oppsigelse og
overtallighet kunne bli resultatet.  Dette vil for eksempel kunne bli situasjonen når
behandlingen av 400.000 selvangivelser foreslås flyttet fra Oslo og Akershus til Midt-
Norge (ca. 60  årsverk).

Tjenestemannsloven  §  12 første ledd regulerer arbeidstakers plikt til  å finne seg i
endringer i arbeidsoppgaver  og omorganisering av virksomheten  (herunder de
endringer  som følger av omorganiseringen.  Virksomhetsbegrepet  er nærmere definert i
hovedavtalen  i staten  §  40 nr .  2: "Med  virksomhet menes hver  statsetat/ institusjon. Etter
dette vil for  eksempel et departement,  en etat og hvert enkelt universitet bli å betrakte som
en virksomhet".  Vi finner  i denne sammenheng å måtte minne om at  det tradisjonelt ved
omorganisering av statlig virksomhet ofte vil  oppstå spørsmål om en  arbeidstaker har
rett til  å "følge arbeidsoppgavene".

Retten til å "følge arbeidsoppgavene"  anses å kunne utledes av selve arbeidsavtalen
hver  enkelt arbeidstaker har. Det vil si en rett til å beholde sin stilling ved
omorganiseringen ,  dersom stillingen finnes igjen i den nye organisasjonsstrukturen.
Regelen følger for øvrig av langvarig departemental praksis. Den må antas å gjelde for
alle former for omorganisering av statlig virksomhet som faller inn under
tjenestemannslovens virkeområde,  se Bjørnaraa, Gaard og Selmer side  491 (Norsk
tjenestemannsrett - Kommentarer til tjenestemannsioven med forskrifter mv. Tano
Aschehoug 2000).  Se videre rettskraftig dom fra Agder lagmannsrett av 31.  mars 2006
hvor flertallet i Agder  Lagmannsrett uttaler følgende på side 7:  "Retten til åØlge
arbeidsoppgavene må gjelde så lenge det er tale om en overføring innenfor samme
virksomhetsområde...".
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I Skattedirektoratets rapport er det gjort en konsekvensvurdering av de foreslåtte
endringer. Vi savner imidlertid en vurdering når det gjelder behovet for kontakt og
samordning i forhold til andre statlige etater på regionalt nivå. En slik vurdering skal
gjøres i samsvar med de retningslinjene Kommunal- og regionaldepartementet og
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har gitt vedrørende endringer i inndeling
av den regionale statsforvaltning. Vi viser bl.a. til St.meld. nr. 25 (2004-2005)  Om
regionalpolitikken,  der det sies at hver enkelt sektor har ansvar for å gjøre en bred
vurdering av den samlede virkning av endringer i den regionale inndelingen, bl.a. i
forhold til kommuner, næringsliv, innbyggere, samarbeidende etater o.a. Vi ber derfor
om at Skattedirektoratet også foretar en slik vurdering. I denne forbindelse bør det
også gjøres en vurdering i forhold til kontakten mot de "nye" regionene, jf. arbeidet
med forvaltningsreformen.

Vi forutsetter at FAD blir trukket inn i prosessen med videre vurderinger av
skatteetatens regionale inndeling.

i Metliaas (e.f.)
avdelingsdirektør 14z

Anne Kristine Hage
seniorkonsulent
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