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Geografisk flytning af arbejdspladser og opdatering af målbilleder

Baggrund

 Årlig opdatering af målbillederne

 Regeringens udflytningsplan

 Udflytning af opgaver svarende til 200 arbejdspladser fra 
Hovedstadsområdet til resten af Danmark frem mod udgangen af 2017

 Styrkelse af Inddrivelsesopgaven 

 Tilførsel af 300 årsværk til Inddrivelsesopgaven

 Omprioritering mellem Indsats og Inddrivelse 

 Overførsel af 4 enheder fra Indsats til Inddrivelse
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Hovedpunkter

 Samme hovedhensyn som  ved fastlæggelsen af 
lokaliseringsplanen fra 2014

 Hensyn til medarbejdere og kompetencer i SKAT både i forhold til 
fastholdelse og rekruttering 

 Hensynet til effektive faglige miljøer

 De 20 fremtidige adresser er fastholdt fra den nuværende 
lokaliseringsplan (og én er kommet til)

 Færre arbejdspladser indenfor Region Hovedstaden

 Væsentligt flere arbejdspladser på en række øvrige adresser

 Struer opretholdes

 Justering af flyttetidspunkter

 Fraflytning af adresser på Sjælland er rykket til 2019 – Dog fraflyttes 
Holbæk primo 2017 
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Hovedpunkter

 Nogle opgaver flyttes over store afstande 

 Almindelige regler for forflyttelser

 Varsling så tidligt som muligt

 Målbillederne er sigtelinjer for SKATs fremtidige lokalisering og placering 
af opgaver

 Muligheder for medarbejderne for at søge over på andre opgaver eller adresser

 Blive klar på egen situation og ønsker og selv at sørge for at udnytte mulighederne for 
at komme bedst muligt på plads i den nye geografiske fordeling af opgaver.

 Det gælder også i forhold til de opgaver, som skal være flyttet fra Region Hovedstaden 
i perioden frem til udgangen af 2017, hvor der i vidt omfang bliver tale om en gradvis 
proces. 

 Naturlig afgang og rekruttering

 Med naturlig afgang og rekruttering vil opgaveflytningerne i mange tilfælde kunne 
løses naturligt, men forflyttelser vil ikke kunne undgås  
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Ændringer i målbilledet 2020
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Geografisk flytninger i hovedpunkter

Forretningsområde Opgaver
Antal 

medarbejdere
Flyttes fra Flyttes til Hvornår

Kundeservice Udland 20 Høje-Taastrup Ribe 2017

Kundeservice Person 20-25 Region Hovedstaden Herning 2017

Kundeservice Erhverv 10 Fredensborg Aalborg 2017

Kundeservice Erhverv 10 København Aalborg 2017

Kundeservice Motor 40-45 Høje-Taastrup Aalborg og Odense 2017

Kundeservice Udvikling 20 København Næstved 2017

HR og Stab Juridisk Administration 10 København Rønne 2017

HR og Stab HR 20 København Aalborg 2016

HR og Stab HR 15 København Horsens 2017

Indsats Indsatsopgaver 10 København Herning 2017

Økonomi Regnskab 15 København Horsens 2017

Afledte forskydninger uden for hovedstadsområdet

Kundeservice Kundecenter 20* Odense Ribe 2017

Kundeservice Kundecenter 43 Aalborg Hjørring 2016 og 2017

Kundeservice Kundecenter 61 Horsens Ringkøbing 2016 og 2017

Økonomi Controlling og Service 15 Herning Horsens (oprindeligt destineret til Ringkøbing) 2019

Økonomi Regnskab 11 Herning Horsens (oprindeligt destineret til Ringkøbing) 2017

HR og Stab HR 6 Herning Horsens (oprindeligt destineret til Ringkøbing) 2016

Omprioritering mellem Indsats og Inddrivelse

Indsats Virksomheds og afgiftskontrol ca 15 Ribe Tønder 2017

Indsats Person og datakontrol ca 15 Svendborg Middelfart (oprindeligt destineret til Odense) 2017

Indsats Person og datakontrol ca 15 Ålborg Thisted 2017

*Opgaveforskydningen vedr. Kundecentret mellem Odense og Ribe løses ved naturlig afgang og rekruttering


