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Høring – forslag til innstramminger i reglene om offentlige skattelister 
 
Vi viser til høringsbrev av 24. januar 2014. 
 
Konklusjon 
Norsk Redaktørforening (NR) har i hovedsak ingen vesentlige innvendinger til det forslaget som 
Finansdepartementet fremmer. 
 
Pressens tilgang til elektronisk kopi av skattelistene 
NR er tilfreds med at departementet foreslår å fortsette ordningen med utlevering av komplette 
skattelister til etablerte nyhetsmedier for journalistisk bruk. De nevnte listene er et viktig 
arbeidsredskap for mange nyhetsredaksjoner, ikke bare i forbindelse med at skattelistene 
offentliggjøres, men ikke minst i forbindelse med løpende journalistisk arbeid og prosjekter. 
Tilgang til de komplette listene gir også bedre muligheter for å undersøke mer overgripende 
endringer og trender hva gjelder inntekt, skatt og formue i den norske befolkning. Siden 2011 har 
norske redaksjoner fått disse listene utlevert på den forutsetning at man ikke skulle publisere hele 
eller deler av listene i elektronisk søkbar form på nettet. I likhet med Finansdepartementet sitter 
vi med det klare inntrykk at dette er vilkår som respekteres av de redaksjoner som inngår avtaler 
med direktoratet om kjøp av listene. NR har vært år siden den nye ordningen ble innført i 2011 
hatt møter med Skattedirektoratet, for å diskutere erfaringer fra siste år, samt praktiske ordninger 
for neste skatteoppgjør. Dette samarbeidet har etter vårt syn fungert godt. 
 
Tilgjengeliggjøring av opplysninger om hvem som har søkt i skattelistene 
NR stiller seg i utgangspunktet noe undrende til dette forslaget, i og med at det bryter med en 
lang tradisjon om at det å sjekke opplysninger fra den offentlige skattelisten var noe man kunne 
gjøre uten å måtte registrere seg eller oppgi bestemte data. For enkelte journalister (frilansere) og 
noen av de minste redaksjonene vil dette også kunne ha både en prinsipiell og en praktisk side, i 
og med at det etter hvert er en merkbar kostnad knyttet til å få tilgang til de komplette listene. Vi 
nøyer oss med å påpeke dette, men går ikke dypere inn i problemstillingen, i og med at den 
strengt tatt bare i begrenset grad vil berøre medienes og journalistikkens rammevilkår hva gjelder 
bruk av opplysninger fra skattelistene – i det minste for de redaksjonene som velger på kjøpe 
tilgang på de komplette skattelistene. Skulle det bli endringer i systemet med utlevering av 
komplette skattelister, så vil dette kunne stiller seg annerledes. 
 
 
 



Publisering av informasjon om hvilke medier som har tilgang til skattelistene 
Som departementet selv påpeker må det etter gjeldende ordning kreves aktivt innsyn for å få 
tilgang til hvilke medier som har kjøpt tilgang til de komplette skattelistene. Når departementet 
nå ønsker å endre dette, ved at det legge ut opplysninger om dette på Skattedirektoratets 
hjemmesider, har Norsk Redaktørforening selvsagt ingenting i mot det. Vi støtter departementets 
syn om en slik omlegging av praksis heller ikke krever lovendring. 
 
 
Oppsummert 

• NR er tilfreds med at ordningen med utlevering av skattelister til mediene vil fortsette. 
• NR er skeptiske til forslaget om innsyn i opplysninger om hvem som har søkt i listene. 
• Vi har ingen innvendinger til at opplysninger om hvilke medier som har kjøpt tilgang til 

de komplette listene gjøres tilgjengelig på Skattedirektoratets hjemmesider. 
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