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Information om organiseringen af  inddrivelsesområdet
Pr. 1. april 2008 overtager Skattedirektoratet inddrivelsesopgaven fra kommunerne. Inddrivelses-
opgaven vil  blive  organiseret  med et  hovedkontor  samt 4 regioner med tilhørende kommuner/-
skyldneradresser:

Region Syd                       Maniitsoq, Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq
Regionschef Marie Sommer, Maniitsoq

Region Midt                       Sisimiut, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Aasiaat, Qeqertarsuaq
Regionschef Marie Louise Olsen, Sisimiut

Region Nuuk Nuuk, Paamiut, Ivittuut, Ammassalik, Ittorqqortoormitt
Regionschef Panínguak’ Fly, Nuuk

Region Nord                       Uummannaq, Ilulissat, Upernavik, Qaanaq
Regionschef Ane Marie Møller, Uummannaq

Bortset  fra  Narsaq,  Ivittuut  og  Nuuk  Kommuner  overtager  Skattedirektoratet  de  kommunale 
inkassomedarbejdere.  I  visse  kommuner  er  det  endvidere  aftalt,  at  også  skattekvikskranke-
medarbejderne ansættes i Skattedirektoratet. Medarbejderne vil fortsat forblive i deres nuværende 
respektive kommuner.

I forbindelse med overtagelsen af medarbejderne er der behov for at de fagligt klædes godt på til 
den kommende opgave. Medarbejderne skal arbejde i et nyt inkasso- og regnskabssystem, ligesom 
de skal ind i en ny organisation med nye forretningsgange, nye kollegaer og nye måder at hente 
viden  på.  Dertil  skal  en  del  af  medarbejderne  fagligt  opgraderes.  Opgaven  er  naturligvis  den 
samme,  at  inddrive fordringerne, men rammerne og arbejdsgangene vil  være væsentligt  ændret, 
ikke mindst fordi de nu skal ledes virtuelt – pr. langdistance.

For at skabe de bedst mulige rammer for medarbejderne, sikre ensartede administrative procedurer 
og  minimere  eventuelle  problemer  ved  overgangen  for  både  fordringshavere  og  skyldnere,  har 
Skattedirektoratet  fundet  det  nødvendigt  forud  for  1.  april,  at  indkalde  til  et  fælles  kursus  for 
samtlige nye medarbejdere.

Skattedirektoratet  håber  på  kommunernes  velvillige  accept  af  denne  løsning.  Udfordringerne  i 
forhold  borgerbetjeningen i  den periode hvor  medarbejderne  er  fraværende,  er  søgt  løst  ved at 
lægge kurset delvist i weekenden uge 9 samt komprimere kurset – som bliver meget intensivt for 
den enkelte medarbejder.  Under fraværet vil  kommunikationsudstyret  (videoudstyr m.m.)  fra de 
kommunale  skattekvikskranker  til  Skattedirektoratets  skatteregioner  skulle  fungere  som 
borgerbetjening. I planlægningen af rejser til og fra Nuuk minimeres rejsetiden mest muligt.

Skattedirektoratet afholder samtlige udgifter til rejse, hotel, forplejning og time-dagpenge.
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