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Innstramminger i reglene om offentlige skattelister 

Vi viser til brev fra finansdepartementet datert 24. januar 2014 med forslag til tiltak for å 

begrense innsyn i skattelistene.   

 

Denne saken reiser etter vår vurdering flere prinsipielle problemstillinger. Utgangspunktet og 

hovedproblemet i saken er de negative personvernmessige konsekvensene av snoking i 

innbyggernes økonomiske forhold. Et annet viktig prinsipielt spørsmål i denne saken knytter 

seg til om det er ønskelig at myndighetene i et land skal spore og loggføre hva innbyggerne 

foretar seg på internett. Vi viser til at oppslag i skattelister ikke nødvendigvis er veldig 

forskjellig fra oppslag i alle andre typer tjenester der personopplysninger er involvert. Vi 

mener dette er en problemstilling som burde vært underlagt en mer prinsipiell drøfting i 

forslaget.  

 

Forslaget om å loggføre og vise enkeltpersoners oppslag i andres skattetall er begrunnet i 

ønsket om å imøtekomme kritikken mot allmennhetens innsyn i skattelisten, omtalt som 

«snoking i skattelistene». Det er ønske om å redusere den massive bruken av skattelister 

gjennom medias presentasjoner, og i tillegg anfører Finansdepartementet at mange opplever 

utlegging av opplysningene på Internett som ubehagelig. 

 

KMD ser også at den tilgangen til folks skattetall som har vært mulig gjennom de tjenestene 

særlig massemedia har utviklet, kan være problematisk. Etter vår mening er denne 

utfordringen imidlertid til stor del løst gjennom de siste års endringer, som blant annet har 

medført at pressen har tilgang til informasjonen under visse vilkår, og at enkeltpersoner må 

logge seg inn for å søke. 

 

Selv om Finansdepartementet påpeker i sitt notat at den foreslåtte løsningen vil medføre 
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enkelte personvernsmessige utfordringer, mener vi det ikke er godt nok redegjort for 

personvernkonsekvenser ved forslaget, verken for den det søkes på eller for den som søker i 

listen. Den overordnede prinsipielle problematikken knyttet til overvåking av søk på internett 

burde også være bedre drøftet, og det bør komme frem hvordan dette har innvirkning for 

vurderingen av alternative tiltak for å begrense uønsket snoking . 

 

KMD mener at forslaget som innebærer en tidsbegrensning for alminnelig gjennomsyn av 

skattelistene, er å foretrekke. Vi vurderer utfordringene som ligger i å loggføre borgernes 

bevegelser på Internett som såpass alvorlige at, skulle man ikke velge en løsning med 

tidsbegrensning, fremstår det som et ikke ønskelig, men likevel ryddigere alternativ å 

bestemme at skattelistene ikke lenger skal være offentlig tilgjengelig informasjon.  

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Jan Hjelle (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Hilde-Marie Branæs 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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