
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 392 af 17. maj 2017 (alm. del). Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra René Gade (ALT). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Mikkel Dirks 
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Spørgsmål 

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 237 bedes ministeren redegøre mere 

detaljeret for udviklingen i ansatte årsværk inden for inddrivelsesområdet og for eventu-

elle politiske aftaler, der har ligget til grund for ændringer i antallet af medarbejdere på 

inddrivelsesområdet og disses betydning. 

 

Svar 

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT: 

 

”SKAT Inddrivelse blev etableret som samlet organisatorisk enhed den 1. april 2013. 

 

I SAU alm. del spm. 391 er antal årsværk for SKAT Inddrivelse opgjort, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Antal årsværk ansat i SKAT Inddrivelse i perioden 2009-2017 med udgangspunkt i den aktuelle organi-

sering 
 

 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inddrivelse 843 1.062 1.111 1.058 1.039 938 886 926 1.050 
 

 

 
Anmærkning: Data f or 2009-2016 er opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte årsv ærk på et år. Data f or 2017 er opgjort som gen-

nemsnitsberegning f or de f ørste f ire måneder af  året.  

Kilde: Opgørelsen er baseret på HR-data f ra SKAT og v edrører de enkelte medarbejderes ansættelsesf orhold opgjort i årsv ærk.  

 

I 2010 og 2011 blev inddrivelsesområdet tilført ressourcer i henholdsvis akt. nr. 176 ved-

rørende nedbringelse af offentlige restancer og i finanslovsaftalen for 2011.   

 
Det efterfølgende fald i årsværk skyldes de forudsatte effektiviseringer, som følge af idrift-
sættelsen af EFI i september 2013 og bevillingsbortfald.  

 

Med aftalen om SKAT ud af krisen fra 2015 og med Et nyt skattevæsen fra 2016 er der tilført 

yderligere ressourcer til området.  

 

Det bemærkes, at tallene for 2017 adskiller sig marginalt fra tallene i svaret på SAU alm. 

del. spm. 237. Det skyldes, at svaret på SAU 391 og 392 baserer sig på data fra SAP HR, 

mens svaret på SAU 237 baserede sig på data fra statens lønsystem (SLS). Dertil kommer, 

at svaret på SAU 391 og 392 baserer sig på gennemsnittet i de første fire måneder af 

2017, mens svaret på SAU 237 baserede sig på antallet pr. 1. marts 2017. De opdaterede 

tal vurderes mere retvisende.” 


