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Steinkjer formannskap vedtok i møte 15.06.06 slik høringsuttalelse:

Når det gjelder det forslaget som presenteres i Skattedirektoratets rapport, så mener en at det 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. Etter som mange
av skatteetatens oppgaver er blitt nettbaserte, mener en at det er positivt at Skattedirektoratet
utnytter de mulighetene teknologien gir, og foreslår å flytte oppgaver og ikke folk. En er også
positiv til at nemndstrukturen og klagebehandlingen gjøres enklere og mer oversiktlig.

Skatteetaten vil, ut fra forslaget, få 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. Når store deler av utredningen bygger på at oppgavene nå
kan løses over nett og dermed stedsuavhengig, bør denne reorganiseringen være særlig egnet til å
lokalisere regionkontorene utenfor de store landsdelssentrene. Høringsnotatets vekt på
kommunikasjonsmessig sentral plassering i regionen, synes derfor litt søkt. Uansett bør det ikke
tale mot fylkeshovedstaden Steinkjer som lokaliseringssted, med tanke på nærhet til flyplass,
jernbane osv. I en organisasjon som skatteetaten der så mye kommunikasjon altså 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 ½ times reiseavstand.

I sum er det vanskelig å se at det er argumenter for å legge regionledelsen til
landsdelshovedstaden i Midt-Norge, framfor Steinkjer. 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.

KS peker i sitt brev dat. 10.05.06 til kommunene bl.a. på utfordringer med rettssikkerheten i den
nye organisasjonsmodellen. Hittil har det vært avstand mellom fastsetting (fylkesskattekontoret)
og innkreving (skattefogdkontoret) av merverdiavgift. I forslaget til "den nye skatteetaten" legger
man imidlertid opp til at fastsetting og innkreving av merverdiavgift skal foretas av samme
instans - skattekontoret. I tråd med KS's oppfatning mener en at det er betenkelig at både



fastsetting og innkreving av merverdiavgift blir funksjoner ved ett og samme skattekontor.

Et overordnet spørsmål ved hele denne saken er imidlertid om det i det hele tatt bør vedtas noen
ny reform/regional organisering av Skatteetaten på nåværende tidspunkt. Man står nå like foran
en omfattende nasjonal forvaltningsreform, hvor både regioninndeling og oppgavefordeling skal
fastlegges. Reorganiseringen av Skatteetaten bør ses i sammenheng med denne
Forvaltningsreformen.
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