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Svar på spørsmål vedrørende reduksjon av kommunal skattesats –
Handlingsprogram 2019-2022

Rådmannen mottok 6. november spørsmål fra Petter Kaland Melsom, Fremskrittspartiet:
Spørsmål 1 til rådmannen:
Hvor mye vil Bærum kommunes inntekter reduseres dersom den kommunale satsen for
formueskatt reduseres til 0,65 prosent? Det bes hensyntatt det kommunale
inntektssystemet med skatteutjevning. Videre bes det hensyntatt eventuelt økte
inntekter som følge av at flere skatteytere i formueskatteposisjon kan komme til å velge
Bærum som skattekommune.
Svar:
Formuesskattens andel av kommunens samlede skatteinntekter har i gjennomsnitt de
siste 10 årene vært i underkant av 12 prosent med årlige variasjoner mellom 10 og 13
prosent. Den kommunale satsen for formueskatt er nå 0,7 prosent. Under forutsetning av
at formuesskattens andel av samlede skatteinntekter er lik gjennomsnittet de siste 10
årene, og med utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjetterte skatteinntekter i 2019,
viser grove anslag at skatteinntektene reduseres med om lag 50 mill. om satsen for
formuesskatten reduseres til 0,65 prosent, alt annet likt. Korrigert for lavere
skatteutjevning reduseres de frie inntektene med i størrelsesorden 30 mill.
Det er vanskelig å anslå hvor mange flere skatteytere som vil kunne tilflytte Bærum på
bakgrunn av en nedjustering av det kommunale skattøre. For å kompensere for
inntektstapet må i midlertid i underkant av 600 skatteytere flytte til Bærum utover
ordinær tilflytting.

Spørsmål 2 til rådmannen:
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 et kommunalt skattøre for personlige
skatteytere på 11,55 prosent. Hvor mye vil Bærum kommunes inntekter reduseres
dersom satsen settes til 11,50 prosent i Bærum kommune for 2019? Det bes hensyntatt
det kommunale inntektssystemet med skatteutjevning. Videre bes det hensyntatt
eventuelt økte inntekter som følge av at flere personlige skatteytere kan komme til å
velge Bærum som skattekommune.
Svar:
Med utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjetterte skatteinntekter i 2019, viser
grove anslag at skatteinntektene isolert sett reduseres med om lag 30 mill. om skattøret
reduseres til 11,50 prosent, alt annet likt. Korrigert for lavere skatteutjevning reduseres
de frie inntektene med i overkant av 10 mill.
Det er vanskelig å anslå hvor mange flere skatteytere som vil kunne tilflytte Bærum på
bakgrunn av en nedjustering av det kommunale skattøre. For å kompensere for
inntektstapet må i midlertid i overkant av 300 skatteytere flytte til Bærum utover ordinær
tilflytting.

