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OMORGANISERING  AV SKATTEETATEN - PLASSERING AV
REGIONKONTORENE

Jeg er kjent med at det nå pågår diskusjoner når det gjelder plassering av regionkontoret /
regionledelsen. Kommunal- og regionaldepartementet går inn for plassering i Bodø. Jeg
reagerer sterkt på den argumentasjon som er brukt i brev datert 21. juni 2006 . I brevet heter
det blant annet:

" Kommunal- og regionaldepartementet mener at svakere byer med det større behov
for statlige arbeidsplasser bør prioriteres som hovedseter for skattekontorene. Vi
mener hensynet til svakere områder bør veie tyngre enn de gevinster man får ved å
lokalisere ledelsen i regionens sterkeste senter. Kommunal- og regionaldepartementet
mener at regionledelsen i de ulike regionene, bør lokaliseres henholdsvis til Bodø
( Nord-Norge), Steinkjer ( Midt-Norge), Leikanger (Vestlandet) og Hamar (Østlandet).
Begrunnelsen for dette er at disse stedene er svake i sine respektive regioner. Samtidig
legger vi til grunn at disse stedene har kompetanse til å fylle disse funksjonene, siden
de allerede har fylkesfunksjoner".

For det første reagerer jeg på at Bodø bli omtalt som svak i sin region. Det virker svært
merkelig at større by i norsk målestokk bli omtalt på denne måten. Bodø er i nord - norsk
målestokk et meget sterkt senter. Nordland fylkeskommune understreker nettopp i en
høringsuttalelse at Bodø er et tyngdepunkt innen landsdelen og slett ikke svak i forhold til
Tromsø.

Vadsø er ikke valgt som regionsenter til tross for at byen i dag har fylkesfunksjoner og ligger i
et område som selvsagt stiller mye svakere enn Tromsø og Bodø. Etter departementets egen
argumentasjon skulle Vadsø selvsagt vært valgt som sted for regionledelsen.

Fylkesutvalget i Finnmark behandlet sak i møte i mai i år saka om omorganisering av
skatteetaten og gjorde følgende vedtak:

" Når Skatteetaten skal omorganiseres har Regjeringa en sjelden god anledning til å ta
distriktspolitiske hensyn. Fylkesutvalget mener at:

• IT-teknologi gjør at plassering av de fleste oppgaver er uavhengig av sted

• Regionkontoret/regionledelsen bør legges til Finnmark/Vadsø
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•  Finnmark/Vadsø har arbeidet med kompetanseheving innenfor etaten gjennom flere
år. Dette  gjør at Finnmark er kvalifisert til å utføre nye oppgaver  -  både landsdekkende
tjenester og andre oppgaver

• Fylkesutvalget forlanger at Finnmark blir tilført flere arbeidsoppgaver og nye
arbeidsplasser som et resultat av reformen og utflytting av arbeidsplasser fra Oslo og
Akershus"

Med bakgrunn i ovenstående, ber jeg om et møte med finansministeren. Vadsø fyller alle
kriterier for å ta imot regionledelsen. Regjeringa har i denne saka en enestående mulighet til å
ta distriktspolitiske hensyn.

Vennlig hilsen

Kirsti Saxi
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