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Eiendomsskatt i Øystre Slidre? 

Beitostølen Vel sine vurderinger 

 

Av rådmannen sitt forslag til økonomiplan for perioden 2010 – 2013 fremgår det at 

formannskapet har satt i gang en vurdering av om kommunen skal innføre generell 

eiendomsskatt.  

 

Øystre Slidre kommune fører en god økonomisk politikk. Kommunen har et ekspansivt 

investeringsprogram for neste planperiode og sier klart at det ikke er plass for ytterligere 

investeringer i perioden. Det har Beitostølen Vel forståelse for, selv om nye investeringer 

også er ønskelige. Innføring av generell eiendomsskatt kan være nærliggende, sett fra 

kommunens side, men det må knyttes klare betingelser til en eventuell innføring av en slik 

skatt.  

 

Beitostølen Vel vil peke på at eiere av fritidsboliger allerede betaler formueskatt til 

kommunen etter lovens maksimale takster. Kommunen har noe over 1300 bolighus, men over 

3100 fritidsbygg.  Innføring av eiendomsskatt i tillegg blir også et demokratisk problem. Det 

er ca 3200 innbyggere i Øystre Slidre. Det er samtidig et sted mellom 6000 og 10.000 

mennesker nær knyttet til fritidseiendommer. Sett under ett er også ”hyttefolket” Beitostølens 

største grunneier. Det blir lite demokratisk om bare 1/3 av den berørte befolkning skal ha 

mulighet til å påvirke den lokale skattepolitikk.  

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) skrev i Aftenposten 11. april 2007 under overskriften 

”Røysterett for hyttefolk?” at ”Et viktig demokratisk prinsipp er nettopp at folk skal ha høve 

til å forme avgjerder som gjeld dei sjølve.” Det kan bli et problem om eiere av fritidsboliger 

ikke har mulighet for å delta i beslutningsprosesser som angår egne interesser. 

 

Beitostølen Vel ønsker ikke eiendomsskatt i tillegg til formueskatten på eiendom. 

Finner Øystre Slidre kommune det aktuelt å innføre eiendomsskatt bør det medføre at også de 

mange tusen eiere og brukere av fritidseiendommer i kommunen får reell innflytelse på 

hvorledes skatten utformes og til hvilke formål skatten skal øremerkes. I kommunens 

økonomiplan 2010-2013 står det at ”Delar av inntektene bør også nyttast til infrastruktur og 

utviklingsoppgaver”. Dette er et godt utgangspunkt for samhandling med eiere av 

fritidseiendommer.  

 

Beitostølen Vel vil uansett foreslå at en representant for eiere av fritidsboliger får møterett, 

forslagsrett og talerett i kommunestyre eller formannskap i nærmere definerte saker som 

angår denne store del av befolkningen som ikke har stemmerett i kommunen. 

  

Styret i Beitostølen Vel 

Jarle Stærnes 

styreleder 



 


