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Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Det vises til høringsbrev datert 31.01.2011 med forslag om endring i reglene om
offentliggjøring av skattelister.

Høringen omfatter ikke forslag om å unnta skattelister fra offentlighet, men endringer i måten
opplysningene gjøres kjent. Høringsforslaget innebærer at,

- skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på skatteetatens hjemmesider,
det kun vil være adgang til å gjøre enkeltsøk,
pressen fårtitgang til elektronisk kopi,
hver redaksjon inngår avtale med skatteetaten om begrensninger i retten til å
publisere fullstendige skattelister
ordningen med utlegg av papirlister på skattekontorene avvikles
opplysninger om avdøde personer og personer under 18 år fjernes fra listene

Mandat
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og
utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets
mandat er begrenset til barn fyller 18 år.

Høringsuttalelse 

Det legges til grunn at offentlighet er viktig i et demokrati, fordi det bidrar til innsikt i
forvaltningens arbeid og gir grunnlag for et samfunnskritisk søkelys på spørsmål om verdier
og fordeling av goder. Ønske om offentlighet må imidlertid begrenses av hensyn til
personvernet. Det er i avveiningen mellom disse prinsipper en må vurdere om skattelister
skal offentliggjøres, eventuelt i hvilken uttrekning det bør skje.

Barneombudets mandat er begrenset til barn under 18 år, og ombudet begrenser høring til det
som særlig berører barn. Normalt blir formue og inntekt til barn på 16 år eller yngre lignet på
foreldrene, og det blir ikke foretatt en egen ligningsfastsettelse for barnet. Opplysninger om
barnet fremgår som følge av det ikke av skattelistene. Unntak gjelder barn som er fylt 13 år
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og har arbeidsinntekt. Videre lignes barn selvstendig uansett alder, dersom de ikke bor
sammen med sine foreldre. Det innebærer at offentliggjøring av skattelistene indikerer at
barn er under alternativ omsorg eller er fosterbarn. For å unngå dette foreslår
Finansdepartementet å wmta opplysninger om alle personer som er 17 år eller yngre ved
utgangen av inntektsåret. Hensynet til personvernet veier tyngre enn behovet for offentlig
innsyn.

I henhold til dagens regelverk har ligningsmyndighetene taushetsplikt om skatteyters
formues- og inntektsforhold, eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller personlige
forhold, jfr. ligningsloven §3-13. Taushetsplikten omfatter ikke innholdet i skattelister som
etter ligningsloven §8-8 skal legges ut til alminnelig ettersyn, med unntak av opplysninger
om sperret adresse, personer uten fast bopel eller opplysninger som kan røpe et
klientforhold. Ligningsloven regulerer utleveringen av skattelistene til pressen, men har ikke
regler om pressens bruk av opplysningene. Bruk av skattelistene reguleres dermed av
personopplysningsloven. Det er vidtgående unntak i personopplysningsloven for
opplysninger som skal brukes til kunstneriske, litterære og journalistiske formål, jfr.
personopplysningsloven §7.

Barneombudet er positiv til forslag om at skatteopplysninger om personer under 18 år fjernes
fra skattelistene. Ut over denne problemstilling mottar barneombudet få henvendelser knyttet
til skattelister, og har ikke tatt stilling til ovennevnte høring.

Med vennlig hilsen
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