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FORSLAG TIL REORGANISERING AV SKATTEETATEN - HØRINGSSVAR

Det vises til høringsbrev datert 13.03.06 om forslag til reorganisering av skatteetaten.

I forslaget som sendes på høring foreslår Skattedirektoratet en relativt omfattende reorganisering av
skatteetaten.

Rogaland fylkeskommune ser at det kan være behov for å gjennomføre tiltak for å oppnå
forenkling, effektivisering og spesialisering av skatteetaten. Flere av tiltakene som foreslås vil
kunne bidra til dette.

Forslaget til ny regional inndeling bør imidlertid ikke iverksettes nå. Geografisk inndeling må ses i
sammenheng med forvaltningsreformen som pågår slik at en oppnår nødvendig helhetsvurdering og
samordning. Denne problemstillingen bør få en grundigere vurdering enn det som er gjort i
utredningen fra Skattedirektoratet og ses i sammenheng med vurderinger og konklusjoner i
forvaltningsreformen hvor regjeringen også ser på organiseringen av den regionale staten. Dette
også av hensyn til de mange arbeidsplasser som blir berørt. En vil kunne sikre en mer balansert
utvikling i regionene ved å se på plassering av flere oppgaver/kontorer samlet og samtidig som en
tar stilling til eventuell regionledelse.

Det synes imidlertid som om størstedelen av de ønskede effektene i forslaget kan oppnås innenfor
dagens fylker, uavhengig av ny regional inndeling. Dette taler også for at spørsmålet om ny regional
organisering bør utsettes.

Vi viser ellers til de rettssikkerhetsmessige spørsmål som KS tar opp i sitt høringssvar og behovet
for skille mellom fastsetting og innkreving. Denne problemstillingen bør klarlegges nærmere.

Rogaland fylkeskommune har for øvrig ikke vesentlige merknader til hovedstrukturen i forslaget.

Med hilsen

Roald G.  Bergsaker
fylkesordfører
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