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Spørgsmål 
Ministeren bedes oplyse udviklingen i antallet af ansatte i SKAT-ejendomsvurdering fra 

2005-2016. 

 

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

 

”SKAT Ejendom blev etableret som underdirektørområde i SKAT Kundeservice den 1. 

april 2013. 

 

Det lægges til grund, at der spørges ind til antallet af ansatte årsværk. Der er i perioden 

2005 til 2016 gennemført flere organisationsændringer, som indebærer, at den organisato-

riske afgrænsning af ejendomsområdet løbende er blevet ændret, og data om antal ansatte 

årsværk på området er derfor ikke fuldt sammenlignelige over tid. 

 

For at skabe en vis sammenlignelighed i data i perioden er svaret udarbejdet med udgangs-

punkt i den aktuelle organisatoriske afgrænsning af SKAT Ejendom. Opgørelsen af antal 

ansatte årsværk for de tidligere år omfatter derfor de organisatoriske enheder, som SKAT 

vurderer, har haft et opgaveindhold svarende til det, der i dag varetages af SKAT Ejendom. 

 

I perioden 2005-2008, som spørgeren har bedt om tal for, har ejendomsområdet ikke or-

ganisatorisk været adskilt fra øvrige områder. Det skyldes, at SKATs organisering blev 

ændret markant fra 1. januar 2009. Før 2009 var SKAT blandt andet organiseret i 

regionale samarbejder, hvor hver enhed typisk varetog alle typer af opgaver. Dermed 

er det ikke muligt at udskille, hvilke medarbejdere der arbejdede på ejendomsområdet. 

 

Fra 2009-2016 er det, efter ovenfor beskrevne organisatoriske afgrænsning, muligt at op-

gøre antallet af årsværk i SKAT Ejendom, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Udvikling i antal årsværk 2009-2016 
 

 
 År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Årsværk 163 158 166 171 217 240 299 327 
 

 

 
Anmærkning: Tallene for 2009-2016 er opgjort som det gennemsnitlige antal ansatte årsværk på et år.  

Kilde: SKAT HR. 

 

Det bemærkes, at der i forbindelse med udvikling og implementering af det nye ejen-

domsvurderingssystem er oprettet Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger i 

Skatteministeriets departement. Ovenstående opgørelse inkluderer ikke disse års-

værk.” 

 

 

 

 


