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6. december 2004
PRESSEMEDDELELSE
Er skatteministeren på glatis eller det, der er værre endnu....
Folketinget førstebehandlede fredag de lovforslag, som flytter skatteområdet fra kommunerne
til staten. Flere gange i debatten blev der efterlyst svar på, hvilke garantier forligspartierne
bag kommunalreformen vil give de skattemedarbejdere, der skal skifte arbejdsgiver.
Svaret på spørgsmålet er af stor interesse for alle ansatte i kommuner og amter, fordi
lovgivningen på skatteområdet uden tvivl vil danne model for de mange andre flytninger af
opgaver og medarbejdere, som kommunalreformen vil udløse.
Det kneb imidlertid meget med at få et klart svar fra regeringspartierne og Dansk Folkeparti.
Og endnu værre blev det, da skatteministeren fik ordet.
"Det er stærkt ubehageligt at høre skatteministeren betegne vilkårene for de ansatte, som
kommunerne skal overdrage til hans ansvarsområde, som en lille detalje, der ikke er
væsentlig i forhold til det store billede", siger Dennis Kristensen, formand for KTO.
Og han fortsætter:
"Når ministeren tilmed fra talerstolen tilkendegiver, at han synes, det er pudsigt, at
Folketinget bruger tid på at diskutere personalets forhold, så er der noget helt ravende galt."
"Fra KTO's side har vi lagt stor energi i at forsyne folketingets skatteudvalg med et
kvalificeret bud på personalemæssige problemstillinger ved overførelse af skatteopgaver til
staten. Det er naturligvis tilfredsstillende for KTO, at vores høringssvar giver inspiration til
folketingsdebatten, men det er dybt bekymrende, at de kommunalt ansatte
skattemedarbejderes fremtidige arbejdsgiver - skatteministeren - lægger en så særpræget
holdning til de ansattes vilkår for dagen."
"Der er ganske enkelt noget, der ikke stemmer her. Regeringen har hidtil tilkendegivet, både
at de ansatte udgør en meget vigtig faktor, når kommunalreformens mange dele skal føres ud
i livet, og at de ansattes forhold ikke skal forringes som følge af reformen."
”Skatteministeren skaber med sin ligegyldighed overfor de ansatte en alvorlig signalforvirring i forhold til regeringens hidtidige udmeldinger.
Hvem er det nu lige vi skal regne med?”
spørger Dennis Kristensen.
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