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Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister - Høring

Vi viser til departementets høringsnotat om endringer i reglene for offentliggjøring av skattelister, og
finner det naturlig at VG ytrer seg om forslagene.

Den norske velferdsmodellen er tuftet på at vi alle skal bidra til fellesskapet etter evne. Hva den
enkelte betaler i skatt er ikke en privatsak. Tvert i mot er størst mulig offentlighet en helt vesentlig
forutsetning for allmenn tillit til skattesystemet, kontroll med forvaltningen av det — og åpenheten en
betingelse for at den enkelte borger har tiltro til at det virker rettferdig. Departementets begrunnelser
for ønskene om inngripen i eksisterende praksis for offentliggjøring av skattelistene, er svake og til
dels udokumenterte. Etter VGs oppfatning kan de eventuelle negative sidene ved dagens praksis på
ingen måte rettferdiggjøre en så betydelig innskrenkning i offentlighetsprinsippet og begrensning av
ytringsfriheten som departementets forslag innebærer. Her stiller vi oss bak hva Norsk Presseforbund
skriver i sin høringsuttalelse.

Vi reagerer spesielt sterkt på departementets forslag om å forby publisering av skattelistene på nettet,
eller det departementet selv kaller "kontrollert publisering av skattelistene på Internett". Det er basert
på en foreldet tenkning uten forståelse for hvordan informasjonsstrømmene går i et moderne samfunn.

Departementet har åpenbart ikke tatt inn over seg hvordan ikke bare mediene, men også
journalistikken endrer seg. På VG Nett blir den beste journalistikken skapt i interaksjon med leserne.
At skattelistene ligger åpne og søkbare på VG Nett, bidrar til at vi kan lage enda bedre journalistikk
om personlig økonomi, skattepolitikk, svart arbeid, økonomisk kriminalitet o.s.v.. Det var etter
observasjoner fra, og i samspill med leserne at VG Nett i fjor høst kunne bruke skattelistene til en serie
artikler hvor søkelyset ble rettet mot eierne av private barnehager, som har blitt mangemillionærer på
kombinasjonen privat barnehagedrift og offentlige tilskudd.

Tilgjengelige skattelister — uten begrensning på søk, kan altså bidra til å avdekke grunnleggende
samfunnstrekk. Vi mener denne type journalistikk, basert på offentlig tilgjengelige skattelister, har
blitt stadig sterkere - ikke bare fra egne redaksjoner men fra hele presse-Norge.

Vi opplever at den årlige publiseringen av likningstallene i seg selv skaper en nyhetssituasjon som
igjen leder til en bred, folkelig debatt rundt skattesystemene, den enkeltes bidrag og plikter som
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samfunnsborger etc. Vi tror denne type debatt har uvurderlig verdi i et demokratisk velferdssamfunn,
og kjenner ikke til noe annet land som lykkes tilsvarende med dette. Allmennhetens — ikke bare
pressens tilgang på likningstallene er selve forutsetningen for denne årlige debatten.

Størst mulig åpenhet om inntekt, formue og skatt er en kvalitet ved det norske økonomiske
demokratiet, - hvor åpenhetens plussider langt overskygger eventuelle minussider. De beskjedne,
negative ringvirkningene som departementet forsøker å begrunne sine forslag med, er på ingen måte
verd prisen det er å svekke prinsippet om offentlige skattelister — tilgjengelige for offentligheten på de
plattformer hvor offentligheten befinner seg i et moderne samfunn.
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