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Høring - Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister

Vi har med interesse lest Finansdepartementets høringsnotat av januar 2011 om
endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. Riksarkivaren har ingen
direkte kommentarer til de foreslåtte endringene i § 8-8 i ligningsloven, men finner
det riktig å peke på noen konsekvenser som lovendringene kan ha når det gjelder
forholdet til det som er Riksarkivarens myndighetsområde.

I dag er det slik at skattelister på papir er tillatt kassert når tilsvarende elektronisk
ligningsregister har blitt godkjent som deponering hos Riksarkivet, jf. § 9 i lov
04.12.1992 nr. 126 om arkiv. I den grad det ikke lenger vil bli produsert skattelister
på papir, jf. høringsnotatet pkt. 3.6, innebærer dette at det må fastsettes nye
prosedyrer i forbindelse med deponering av elektronisk ligningsregister.

Det er den fullstendige elektroniske skattelisten som skal deponeres i Riksarkivet
og etterhvert avleveres, jf. arkivloven § 10 første og fjerde ledd. Vi antar at de
foreslåtte endringene i ligningsloven § 8-8 ikke vil innebære et framtidig forbud
mot at listene gjøres tilgjengelige for publikum, for eksempel på Internett. Slik
formidling vil eventuelt ligge noen år fram i tid, og vil i alle tilfeller være regulert
av personopplysningsloven og eventuell taushetsplikt etter andre lover (for
eksempel om fosterbarnforhold), og vi regner derfor med at dette vil kunne skje
uten hinder av slike bestemmelser som foreslått i ligningsloven.

Selv om det ligger utenfor Riksarkivarens myndighetsområde, finner vi å ville
kommentere antydningen om å kreve bruk av former for ID for å få innsyn i
skattelistene på internett, jf. høringsnotatet pkt. 3.4. Vi stiller oss spørsmålet om
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dette kan tenkes å være i strid med det prinsippet som er nedfelt i offentlighetsloven
om at man skal kunne kreve innsyn i offentlige dokumenter uten å identifisere seg.

Med hilsen
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stabsdirektør
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