
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 168 af 4. januar 2018 (alm. del). Spørgsmålet er stil-

let efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Trine Bramsen (S). 

 

Karsten Lauritzen 

/ Stine Hindsgaul Hansen 
  

1. februar 2018 
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Spørgsmål 

Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at reorganiseringen af SKAT ikke betyder, at 

flytningen af medarbejdere fra Skattecenteret i Svendborg til Ribe ikke kommer til at be-

tyde et omfattende kompetencetab på området, der vedrører værdipapirer? 

 

Svar 

Regeringen har besluttet at opdele SKAT i syv specialiserede styrelser. Med de syv nye 

styrelser skal de faglige miljøer styrkes, og der skal skabes mere nærhed til ledelsen. Det 

betyder, at medarbejderne i de enkelte styrelser skal samles på færre adresser, end de er i 

dag, hvilket er en vigtig forudsætning for at sikre fremtidens skatteforvaltning. 

 

Et centralt fokusområde for ledelsen i SKAT i overgangen til den nye skatteforvaltning er 

understøttelse af sikker drift, herunder også driftsopgaverne på værdipapirområdet. Det 

vigtigste aktiv i forhold til sikker drift er medarbejderne. Derfor er der stort fokus på at 

fastholde alle medarbejdere i organisationen. Jeg ved, at SKATs ledelse vil prioritere 

nogle gode overgangsordninger, som personalelederne vil kunne gøre brug af i forbin-

delse med de geografiske flytninger af medarbejdere, f.eks. brugen af fleksibel arbejdstil-

rettelæggelse, fastholdelsestillæg og kompetenceudvikling.  

 

Jeg ønsker som skatteminister, at der skal være plads til individuelle løsninger i forhold til 

den enkelte medarbejder, så vi kan fastholde erfaring, viden og kompetencer i den nye 

skatteforvaltningen. Det gælder naturligvis også i Svendborg. 

 

Udmøntningen af ”En skatteforvaltning i hele Danmark” blev meldt ud internt i SKAT inden 

jul. Det fremgår af den, at flytningerne er fordelt på kvartalsvise flyttebølger frem mod 

2021, hvilket netop skal være med til at sikre understøttelsen af sikker drift i transformati-

onsperioden.  

 

Jeg vil i øvrigt gøre spørgeren opmærksom på, at ifølge den tidligere SR-regerings lokali-

seringsplan fra 2014 stod Skattecentret i Svendborg til at lukke. Den beslutning er om-

gjort af denne regering, da vi ønsker, at skatteforvaltningen skal være til stede i hele Dan-

mark. 
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