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HØRING OM SKATTEDIREKTORATETS FORSLAG TIL REORGANISERING AV
SKATTEETATEN

Landsorganisasjonen  i Norge (LO) har mottatt  departementets  brev av 14.03. 06 angående
ovennevnte.

LO støtter målet om at skatteetaten gjennom en måltilpasset organisasjonsstruktur vil stå
bedre rustet i forhold til jobbutførelse, effektiv oppgaveløsning, både når det gjelder
fastsettelse av skatter og avgifter, kontrollvirksomhet, og ikke minst innkreving av skatter og
avgifter.

LO er kjent med at det de siste årene har pågått stadige omorganiseringer og samling av
oppgaver i Skatteetaten. Dette har nok skapt en del uklarheter og noe frustrasjon blant de
ansatte og derfor er det også av disse grunner viktig å få en ny organisasjonsmodell på plass.
Hovedgrepet med en reduksjon fra tre til to myndighetsnivå er et meget viktig virkemiddel,
som LO støtter fullt ut.

Ressurser /bemanning
Skatteetaten står overfor betydelige utfordringer når det gjelder svart arbeid og
skattekriminalitet. Globaliseringen av økonomien, økt e-handel og økt mobilitet av
arbeidskraft stiller høye krav til kompetanse, metodeutvikling og virkemiddelbruk. En
fremtidsrettet skatteetat må utvikle en organisering av disse elementene som setter
organisasjonen i bedre stand til å bekjempe økonomisk kriminalitet både gjennom egen
kompetanse og sammen med andre.

Videre er det behov for å styrke kontroll- og innkrevingsvirksomheten overfor de mer
krevende delene av næringslivet og i den forbindelse utvikle innsikt, kompetanse og metoder
som avdekker skatteunndragelser.

Derfor er det viktig og helt grunnleggende at etatens ressurser disponeres i forhold til
oppgavene og at den kommende omorganiseringen ikke blir en økonomisk sparereform. LO

Landsorganisasjonen i Norge  Telefon 23 06 10 50  Bankgiro 9001.07.00182 lo@lo.no
Youngs gate 11 Telefaks 23 o6 17 43  Org.nr. 971 074 337 www.lo.no
NO-ol81 Oslo i



2

mener at Skatteetaten må styrkes både organisatorisk, bemanningsmessig og
kompetansemessig dersom den kommende omorganiseringen skal bli vellykket.
Skatteetatens ytre etat, fylkesskattekontorene og ligningskontorene har de senere årene blitt
redusert med over 700 årsverk. Store IT- og utviklingsprosjekter har gitt slike
effektiviseringsgevinster. LO er av den mening at slike effektiviseringsgevinster ikke bør føre
til bemanningsreduksjon, men snarere brukes til å styrke organisasjonen i forhold til de
oppgaver den står overfor.

Tilbakeføring av effektiviseringsgevinstene ville sette Skatteetaten i stand til å utføre mer
kontrollarbeid og yte bedre service overfor publikum.

Kompetanse
LO mener at etaten må finne en god balanse mellom formell kompetanse og evnen til å
videreutvikle den realkompetansen etaten har. Samarbeid med andre etater i kampen mot
økonomisk kriminalitet er i seg selv et kompetanseområde som må utvikles.

Det er viktig at etatens revisorer og jurister får videreutvikle sin revisjons- og
etterforskningskompetanse slik at en kan avdekke mer av skattekriminaliteten. Denne type
kriminalitet blir mer og mer internasjonalisert.

Forslagene til ny organisering av Skatteetaten.
LO støtter forslagene til tiltak. Bare en samling av etatens enheter i fylkeshovedstedene, samt
overgang fra tre til to myndighetsnivå, vil etter vår mening langt på vei kunne bidra til en mer
effektiv skatteetat.

Regionalisering
Rapporten foreslår at Skatteetaten i framtida organiseres i fem regioner, med seks regioner
som et alternativ. Rapporten gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne mene noe bestemt om
antall regioner. Vi har derfor foreløpig valgt å ikke å ta standpunkt til hvor mange regioner
Skatteetaten i framtida bør organiseres i. Organiseringen må ses i sammenheng med
framtidige løsninger for reformen.

Når det gjelder valg av regionledelsessteder er LO av den oppfatning at kriteriene for
plassering av regionledelsen må være de samme for alle regionene.

Videre støtter LO Finansdepartementets påpeking av at:
• Etaten primært ønsker å flytte oppgaver framfor medarbeidere, dvs. den

desentraliserte ligningskontorstrukturen berøres ikke i nevneverdig grad.
• Moderat gjennomføringstempo
• Bred involvering av de ansatte og organisasjonene

LO mener det er viktig at regionene får ansvaret for det alt vesentlige av oppgaveløsningen i
regionen. Det må legges klare sentrale føringer på hvordan regionene skal organiseres, men
det bør være rom for lokale tilpasninger ut fra regionens størrelse, geografi og oppgaver. De
fremtidige skattekontorene med oppgaver som regionledelse må ikke bli så store at de tapper
de øvrige skattekontorene i regionen for ressurser. Det er viktig at skattekontorene utenom



3

regionledelsesstedene beholder oppgaver og kompetanse som setter disse i stand til å gi
brukerne god service. En for sterk samling av oppgaver i regionene vil også kunne medføre at
en mister mye viktig kompetanse, ved at kompetansen må bygges opp andre steder. Flere og
flere av etatens datasystemer endres også, slik at de ansatte kan utføre arbeidsoperasjonene
uavhengig av hvilket kontor de sitter på. LO forutsetter bred arbeidstakerinnflytelse i disse
prosesser og at disse skjer ihht. avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Landsdekkende funksjoner
Når det gjelder landsdekkende funksjoner og oppgaver støtter LO de prinsippene som er lagt
til grunn for hvilke oppgaver som bør organiseres som landsdekkende. De av oppgavene som
i dag er organisert landsdekkende og som fungerer godt, bør videreføres. Med store
"selvgående" regioner med ansvar for det alt vesentlige av oppgaveløsningen, mener LO at
behovet for flere landsdekkende oppgaver er lite.

Skattedirektoratets rolle
LO er enig i at Skattedirektoratet i framtida far en funksjon mer preget av
myndighetsutøvelse, strategisk planlegging, og overordnet ledelse av den operative
virksomheten.

Ved vurderingen av utflytting av oppgaver fra Skattedirektoratet, er det viktig å ta hensyn til
opprettholdelsen av en god faglig kompetanse i direktoratet, og balansere gode fagmiljøer
både i direktoratet og i regionene. Dette arbeidet må ha fokus på oppgavefordeling mellom
nivåene og ikke være preget av nedbemanning. LO har tidligere i denne uttalelsen pekt på
hvor viktig det er med arbeidstakermedvirkning og det gjelder selvfølgelig også her.

Ligningskontorstrukturen
LO er av den klare formening at fullmakten til å endre på etatens kontorstruktur fortsatt må
ligge i Finansdepartementet.

Lønnsomhetsanalyse
I rapporten fra skattedirektøren til Finansdepartementet før nyttår, er det vedlagt en
lønnsomhetsanalyse for den kommende omorganiseringen. Denne peker i stor grad på de
kvalitative gevinstene ved en omorganisering framfor de kvantitative. LO er tilfreds med en
slik vinkling, men er samtidig opptatt av at Skatteetaten far tilstrekkelig med budsjettmidler
til gjennomføring av denne store omstillingen.

Med vennlig hilsen
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