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Høring  om Skattedirektoratets  forslag til reorganise ring av
skatteetaten  -  region Østlandet og lokalisering av
regionledelsen
Vi viser til Skattedirektoratets rapport av 30. desember 2005 kalt "Den nye skattetaten -
effektiv og imøtekommende", som ved brev av 13. mars 2006 ble sendt på høring med
høringsfrist 12. juni 2006.

I høringsbrevet framgår det at Skattedirektoratet i sitt forslag om lokalisering av regionledelsen
for Region Østlandet, foreslår denne lagt til skattekontoret i Oslo. Vi er imidlertid kjent med at
Kommunal-  og regionaldepartementet i høringsrunden har spilt inn at regionledelsen for
Region Østlandet i stedet bør legges til Hamar.  Begrunnelsen er at utflytting til svakere
områder bør veie tyngre enn gevinstene man får ved å lokalisere ledelsen i regionens
sterkeste senter.

Østfoldrådet som er et samarbeidsorgan mellom fylkeskommunen, fylkesmannen,
kommunene,  Østfolds stortingsrepresentanter,  representanter for næringslivet og utdannings-
og kompetansemiljøene i fylket, behandlet saken i møte 28. august 2006. Østfoldrådet har
forståelse for at regionledelsen plasseres i Oslo, med de samme begrunnelser som ligger til
grunn for Skattedirektoratets forslag. Dersom regionledelsen skal vurderes lagt andre steder,
ber imidlertid et enstemmig Østfoldråd om at regionledelsen legges til Moss.  Dette begrunnes
med følgende momenter:

• Moss ligger kommunikasjonsmessig sentralt plassert, med et meget godt
kommunikasjonstilbud på vei, buss og jernbane mellom Oslo og Moss.

• Moss har et godt fagmiljø for skatteetaten gjennom at Sentralskattekontoret for
storbedrifter ligger i Moss i tillegg til fylkesskattekontoret.

• Østfold forvalter og utfører i dag alle kontroller i forhold til refusjon av merverdiavgift fra
utenlandske næringsdrivende for hele landet.

• Østfold har det største antall næringsdrivende i regionen etter Oslo
• Tollregionen for Østlandet ligger i Østfold.
• Østfold har hovedveiene E6 og El 8 inn fra utlandet, noe som forutsetter nærhet til både

tollmyndigheter og politi i forbindelse med grensekriminalitet.
• Østfold er et betydelig industrifylke og er størst på eksporthandel etter vestlandsfylker med

olje og fisk. Østfold har i dag høy kompetanse på de skattemessige forhold rundt dette.
• Østfold har et høyskoletilbud med revisjonsstudie som sikrer tilgang på kompetanse.
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I tillegg vil Østfoldrådet påpeke at Østfold har fått liten del av de statlige arbeidsplasser som er
flyttet ut fra Oslo i forhold til Hedmark/Oppland. (Statens veivesen, Helse Øst,  Eidsivating
lagmannsrett).  Det er viktig at også denne delen av regionen styrkes med statlige
arbeidsplasser,  og dermed får positive opplevelser i forhold til omstruktureringer og
satsingsområder.
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