Lokale konsekvenser av kutt i
eiendomsskatten
Hva kan du gjøre?
Ta kontakt med lokale media om hva som vil bli effekten i din kommune om den nye borgerlige
regjeringen får gjennomslag for kutt i eiendomsskatten.

Dette er saken:
Den nye borgerlige regjeringen vil hindre kommunene i å ta mer enn 5 promille i eiendomsskatt.
Dette var et av gjennomslagene som Frp fikk i regjeringsforhandlingene (se historikk under) Det vil
ramme mange kommuner, som vil miste flere titalls millioner kroner. Det kan tvinge kommuner til å
måtte foreta upopulære budsjettkutt, som for eks. ….

Må din kommune kutte:
SV på stortinget har spurt kommunal- og moderniseringsministeren om hvilke kommuner som må
sette ned eiendomsskatten og hvor mye. Svaret og tabellen finner dere her:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftligsporsmal/?qid=70840

Eksempel: Hva må kuttes/Går kommunen glipp av:
Det kan være lurt å finne et lokalt eksempel på hva disse pengene betyr. Dvs. hvilken effekt vil det få
om Frp får viljen sin. (F.eks. vil Hamar vil miste 7,8 mill, mens Notodden vil miste 9,3 mill.) og hva det
kan bety. Ingen ny sykkelvei, ingen idrettshall osv.
Hvis dere ikke har et godt lokalt eksempel kan dere alltids regne dette om i antall lærere eller
sykepleiere. Finansdepartementet har svart oss at kostnaden for et årsverk for en lærer i barne- og
ungdomsskolen er i 2017 er beregnet til om lag 722 000 kr.

Nasjonale tall:
Kommunene fikk til sammen 12 milliarder i inntekter fra eiendomsskatt i 2016, mot 11 milliarder i
2015. Her finner du en artikkel om tallene fra 2015: https://www.ssb.no/offentligsektor/statistikker/eiendomsskatt/aar En tilsvarende artikkel for 2016 (altså tallene over) kommer på
ssb sine sider 19. juni.

Historikk Frp og eiendomsskatten:
Frp vedtok på sitt landsmøte at de ville hindre kommunene i å ta inn eiendomsskatt:
https://www.frp.no/hva-vi-mener/eiendomsskatt.
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Finn ut hvor mye penger kommuner i ditt område vil tape om Frp skulle fått gjennomslag for å fjerne
retten til eiendomsskatt. Du finner tallene her:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=Kostra3K9971&KortNavn
Web=eiendomsskatt&PLanguage=0&checked=true
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