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Til Folketinget – Skatteudvalget
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stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Karsten Lauritzen
/ Mads Peter Rostock Jacobsen

Spørgsmål

Er ministeren enig i, at det som nævnt på samrådet om SAU alm. del – samrådsspørgsmål
O vil være klogere at ansætte nye medarbejdere, der som påpeget af de faglige organisationer hurtigt vil kunne oplæres til at varetage inddrivelsesopgaven - f.eks. SKATs elever,
der har arbejdet med inddrivelse i deres elevtid, men som efterfølgende ikke kan få job - i
stedet for at overflytte højt specialiserede medarbejdere fra kontrolopgaven til inddrivelsesopgaven?
Svar

Jeg vil gerne indledningsvist understrege – som det også fremgår af mit svar på SAU alm.
del spørgsmål 158 – at jeg og SKAT er optagede af at sikre, at alle afdelinger i SKAT har
de bedst mulige forudsætninger for at varetage deres ansvarsområder og opgaveporteføljer.
Det er dog SKATs ledelse, der er ansvarlig for at prioritere de ressourcer, der stilles til
rådighed for SKAT inden for de til enhver tid gældende rammer for SKATs arbejde. Det
gælder også det konkrete spørgsmål om ansættelse af elever set i forhold til overflytning
af medarbejdere fra ét område til et andet. Som minister holder jeg naturligvis SKATs
ledelse ansvarlig for, at SKAT lever op til den retning og de mål, der er fastsat. Jeg henviser til min besvarelse af SAU alm. del spørgsmål 208.
I relation til de overflyttede medarbejdere fra kontrolopgaven til inddrivelsesopgaven kan
jeg henvise til mine besvarelser af SAU alm. del spørgsmål 157 og 158, hvoraf det fremgår, at de overflyttede medarbejdere fra kontrolopgaven er erfarne og har nogle stærke
generelle kompetencer, der aktuelt er et stort behov for at tilføre inddrivelsesområdet.
I relation til SKATs elever kan jeg henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra
SKAT:
”SKAT skal tilføre 315 medarbejdere til inddrivelsesområdet i 2016. Stillingerne har været
slået op både internt og eksternt. På eksterne opslag kan alle søge, så tidligere elever og
vikarer kan derfor også komme i betragtning.
Opgaverne på inddrivelsesområdet er blevet mere komplicerede efter den automatiske
inddrivelse er ophørt. Der er derfor annonceret efter medarbejderkompetencer, som
forventes hurtigt at kunne bidrage til opgaveløsningen. Der kan her være tale om juridiske
eller administrative kompetencer, og i et vist omfang kan disse kompetencer på et tilpas
højt niveau findes hos SKATs tidligere elever og vikarer.”
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