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Anmodning om foretræde – præsentation af muligheder
Kære skatteudvalg
I Tønder Kommune arbejder vi fokuseret på at skabe rammerne for handlefrihed og initiativ.
En vigtig del af dette er at tiltrække arbejdspladser, og herigennem indbyggere og aktivitet.
Og vi synes vi har meget at byde på.
I Tønder Kommune har vi i dag et velfungerende skattecenter som vi er rigtig glade for.
Kommunerne i regionen har stærke relationer, og såvel de Sønderjyske kommuner (Aabenraa,
Haderslev, Sønderborg) som Vestkyst-kommunerne (Esbjerg, Fanø og Varde) støtter Tønder
Kommunes indsats for at tiltrække nye statslige skattearbejdspladser. De gode kommunale
samarbejdsrelationer gælder naturligvis også på beskæftigelsesområdet, og i forbindelse med
nyansættelser har vi vist, at området har tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere så skattecenteret i Tønder kan fungere godt.
I vores daglige arbejde som politikere har vi en tæt dialog med erhvervslivet, og det lokale såvel som det regionale erhvervsliv støtter også Tønder Kommunes bestræbelser på at tiltrække
nye arbejdspladser.
Skattecenteret har til huse i den tidligere kasernebygning. I kasernebygningen og i de omkringliggende bygninger er der plads til mange flere medarbejdere. Tages hele området i brug,
er der faktisk plads til yderligere ca. 400 medarbejdere.
Vi ser frem til at uddybe vores argumenter for en placering i Tønder for Skatteudvalget.
Det er en lille delegation bestående af borgmester Henrik Frandsen, viceborgmester Bent Paulsen og kommunaldirektør Klaus Liestmann, der på vegne af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen søger foretræde for skatteudvalget.
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