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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 17. november 2017  

 
Sak: SR-sak 51/17 

 
Grunnlaget for eiendomsskatt på verker og bruk – uttalelse vedrørende 
forslag til Statsbudsjett for 2018 

Protokolltilførsel:  
Det protokollføres at vedtak ble fattet mot følgende representanter sin stemme: 

- Jan-Folke Sandnes, Hamarøy  
- Anne-Britt Sletteng, Saltdal  
- Grethe Monica Fjærvoll, Bodø med følgende begrunnelse: «Statsbudsjettet viser at 

regjeringen ønsker å øke bedriftenes lønnsomhet og bidra til flere investeringer og 
arbeidsplasser. Derfor er det smart av regjeringen å foreslå å fjerne eiendomsskatten 
på produksjonsutstyr og -installasjoner, med en overgangsordning over fem år fra og 
med 2019.» 

 
Vedtak: 

Salten Regionråd har i møte den 16. november 2017 gått gjennom virkninger av Regje-
ringens forslag til Statsbudsjett, og ønsker i den forbindelse å avgi en uttalelse til Statsbud-
sjettet for 2018. 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 82 000 innbyggere, og en betydelig kraft- og industrire-
gion. 

I forbindelse med Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ønsker vi å avgi følgende 
uttalelse: 

Salten Regionråd har merket seg at inntektssystemet vil slå forskjellig ut for Nordlandskom-
munene, men at veksten i frie inntekter for et flertall av kommunene ikke er stor nok til å 
dekke den faktisk forventede pris- og lønnsveksten. For disse kommunene blir det åpenbart 
utfordrende å tilpasse tjenestetilbudet og de tilrådde satsingene til faktiske inntektsrammer.  

Regionrådet har også merket seg at Regjeringen utfordrer kommunenes grunnleggende 
beskatningsrett på flere måter.  

• Forslaget om endring i eiendomsskatt på verker og bruk vil innebære at kommunene 
ikke lenger får anledning å skrive ut eiendomsskatt på kraftlinjer eller andre nettan-
legg. Dette gir reduserte kommunale inntekter uten at regionrådet har hatt anledning 
å beregne konkret virkning for alle. Slike virkninger fremgår heller ikke av Statsbud-
sjettet. Statens utredningsinstruks krever at slike virkninger er utredet og redegjort 
for. 
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• Skatteinntektene fra de tradisjonelle industribedriftene vil bli vesentlig redusert der-
som kommunene ikke lengre skal skrive ut skatt på verk og bruk, som foreslått. For 
landets kommuner vil dette utgjøre minst 800 millioner kroner årlig, etter fullført om-
legging. Dette vil gå direkte ut over kommunale arbeidsplasser og det kommunale 
tjenestetilbudet. Salten Regionråd tør karakterisere forslaget som en misforstått in-
dustripolitikk som vil gi uklare og utilsiktede virkninger. De økonomiske virkninger er 
ikke utredet i tråd med utredningsinstruksens krav til statsforvaltningen ved lovfor-
slag. 
  

• Overgangsbestemmelsene som foreslås vil innebære at alle kommuner må gjennom-
føre omtakseringer. Salten Regionråd mener dette ikke er praktisk gjennomførbart 
og registrerer at departementet anslår kostnadene til 85 mill. kroner.  
 

• Salten Regionråd registrerer at kraftanleggene foreslås skjermet, men vil påpeke at 
vel 170 kommuner likevel får reduserte inntekter på sine (kraft)verk og bruk, ved at 
kapitaliseringsrenten beholdes på 4,5 %, der sterke faglige argumenter kan føres for 
at en mer riktig rente er på om lag 3 %.  
 
Med 4,5 % i kapitaliseringsrente reduseres fortsatt eiendomsskattegrunnlaget slik at 
videre skattebortfall for kommuner med kraftanlegg vil utgjøre 380 millioner kroner i 
2018.  
 
Regjeringens forslag om økt (statlig) grunnrenteskatt fra 34,3 til 35,7 % sammen-
holdt med redusert selskapsskatt fra 24 % til 23 % er muligens provenynøytralt sett 
fra et statlig synspunkt, men gir en uheldig skattevridning for de kraftproduserende 
selskapene og skaper disinsentiver for dem som aktive parter i det grønne skiftet.  I 
tillegg gir økt grunnrenteskatt reduserte kommunale inntekter all den tid grunnren-
teskatten til staten trekkes fra i grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten. 
Forslaget innebærer derfor en økt statsskatt på bekostning av den kommunale eien-
domsskatten.  
 

• Salten Regionråd vil også påpeke at forslaget om endringer i reglene om produk-
sjonsrelaterte nett vil slå negativt ut. Dette fordi kraftselskapene får anledning å trek-
ke fra utgiftene på disse linjene i skattegrunnlaget for det enkelte kraftanlegg. Salten 
Regionråd ser dette som en omkamp etter Høyesteretts dom i «Gildeskål-saken» og 
vil hevde at de foreslåtte endringene er skjønnsmessige og vil gi opphav til nye retts-
tvister.  
 

• Til sist ønsker Salten Regionråd å påpeke at Regjeringen – i strid med Stortingets 
anmodningsvedtak – foreslår at kommunene ikke bør ha innsyn og klagerett for ei-
endomsskatt og naturressursskatt. Dette er udemokratisk og undergraver den kom-
munale beskatningsretten.  
 

Nordland er et betydelig kraft- og et industrifylke. Rammevilkårene for en fortsatt vekst, 
for et godt offentlig tjenestetilbud og for gode arbeidsplasser i Nordland, basert på våre 
naturressurser, blir vesentlig dårligere med Regjeringens forslag.   

Salten Regionråd kan derfor ikke akseptere at vår lokale beskatningsrett, som direkte gjen-
speiler den verdiskapingen som Salten og Nordlands naturressurser og næringsliv yter til 
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storsamfunnet, blir beskåret til fortrengsel for en økt statsskatt. En slik dreining av viktige 
inntektsstrømmer i det norske samfunn tildekker fordelingen av de reelle bidrag til vårt brutto 
nasjonalprodukt. 
 
Salten Regionråd krever at det nedsettes et lovutvalg med mandat om mer detaljerte 
verdsettelsesregler, slik industri- og kraftkommuner i landet lenge har etterlyst. Den 
lokale beskatningsretten må inntil et slikt lovarbeid er gjennomført, ikke innskrenkes. 


