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KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI.
HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2014:13
Beiarn kommune har utarbeidet og behandlet uttalelse til NOU 2014:13, kapitalbeskatning i
en internasjonal økonomi. Uttalelsen konsentrerer seg om NOU 2014:13, kap 12.1 – om
eiendomsskatt. Vi er kjent med at høringsfristen er ute, men ber om at uttalelsen likevel tas
med i departementets videre arbeid.
Beiarn kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Landssammenslutninga for
Vassdragskommuner. Vi vil spesielt påpeke at:
1) Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatt der kommunene har
ansvaret for verdsettelsen.
Dersom eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer skal være en del av løsningen
på et for tiden overopphetet boligmarked i pressområder av landet, er det kommunene
som besitter den nødvendige kompetansen. Bare kommunene kan fange opp f.eks
markedsmessige verdiforskjeller i landet og hensynta dette gjennom lokal taksering
og utskriving.
2) Eiendomsskatten knyttet til kraft anlegg er en samfunnskontrakt som gjør at den
fortsatt må være kommunal.
En eventuell statliggjøring innebærer et brudd på den samfunnskontrakten som til
dags dato har eksistert mellom Staten og kommunene som ofrer sine naturressurser til
fordel for kraftselskapene og storsamfunnet. Denne har i straks hundre år vært helt
avgjørende for kommunens positive innstilling til kraftutbygging. Vi tør minne om at
den avgjørende lokalpolitiske tilretteleggingen som har funnet sted, er irreversibel.
En eventuell statliggjøring av eiendomsskatten, slik Scheel-utvalget drøfter, vil
innebære inntektsbortfall på nær 10 % av Beiarn kommunens årlig påregnelige totale
inntekter. Et bortfall vil således utgjøre en direkte trussel mot Beiarn kommunes
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økonomiske fremtid, dersom ikke det alt vesentlige av det potensielle
inntektsbortfallet kompenseres varig og fullt ut. Omfordelingseffektene som
potensielt vil følge av en statliggjøring er etter vårt syn ikke godt nok belyst.
3) Økt grunnrenteskatt på vannkraft egner seg ikke som kompensasjon for
redusert statlig inntektsskattesats.
Scheelutvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft, som kompensasjon for
en redusert statlig inntektsskattesats vil føre til store reduksjoner i kommunenes
eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres.
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