
2

Leder &
kommentar

a
Lørdag 30. november 2019

D

AFTENPOSTEN 
arbeider etter Vær 
Varsom-plakatens regler 
for god presseetikk. 
 
ESPEN EGIL  
HANSEN 
Sjefredaktør

D

Trine Eilertsen  
Politisk redaktør

Tone Tveøy 
Strøm-Gundersen  
Nyhetsredaktør

Lillian Vambheim  
Featureredaktør

Cecilie Asker  
Kulturredaktør

Erik Tornes  
Debattredaktør

Eirik Hammersmark 
Winsnes  
Utviklingsredaktør

GRUNNLAGT 1860
av Chr. Schibsted

Leder

Sagt i uken

“

”

I arkivet

å

Ap vil presse unødvendig 
tannregulering på barn.
Men når Høyre-Høie kommer, 
synes barna det er gøy, for 
han plomberer tennene med 
knekk og sukkertøy.
Det er et veldig interessant 
virus, for det har så mange 
måter å smitte på. Fra små 
dråper i luften til kontakt med 
mat, gjenstander, også 
videre. Det er direkte fascine-
rende.
Smittevernoverlege Kai 
Brynjar Hagen i Bodø klarer 
ikke helt å skjule sin begeist-
ring for Norovirus.
Kommentarene om at NATO 

var i ferd med å bli hjernedød, 
var en vekker.
NRK viderebringer Emmanuel 
Macrons reaksjon på NRKs 
journalistikk. 
Det blir feil å si at NATO er 
hjernedød.
Statsminister Erna Solberg 
klargjør.
Norge er som et potetfolk 
som har funnet litt olje. Det 
finnes jo ingen adel her, for 
eksempel.
Kunstner Øde Nerdrum 
forsøker å fornærme det 
norske folk, men glemmer at 
olje og poteter er oppskriften 
på retten med det adelige 
navnet pommes frites.

HR vil i dag ha systemene sine 
i skyen, men vi er litt uklare på 
hvorfor. IT-avdelingen krever 
dette med stor overbevis-
ning. Og de har helt rett.
Bladet Personal og ledelse 
forteller om ny teknologi.
Da han døde i fengsel, 
risikerte Epstein å bli dømt til 
en langt strengere straff.
Se og Hør kommer med ny 
informasjon om den pedofili-
dømte milliardæren Jeffrey 
Epstein. 
Greta Thunberg er sint. Jeg er 
rasende. 
Fred Olsen (95) er bekymret 
for fremtiden. 

Lenge før noen hadde hørt om «Black Week» hadde vi 
Orgel-uken siste uke i november. Slik var det i 1969. 

Etatenes pengerot  
er svært alvorlig

E
tter henvendelser fra NRK i for-
bindelse med trygdeskandalen 
har Skatteetaten oppdaget at 
de har beregnet skatt to ganger 
på ytelser som Nav har krevd 
tilbakebetalt.

Tabben har rammet over 
17.000 personer siden 2016, og for de aller 
fleste dreier ekstraregningen seg om under 
5000 kroner.

Alvorlighetsgraden kan ikke sammenlignes 
med trygdeskandalen, der folk har måttet 
sone lange fengselsstraffer på uriktig grunn-
lag. Like fullt er svikten omfattende, og det 
er vanskelig å forstå hvordan den kan oppstå.

Slik trygdeskandalens springende punkt 
kretser rundt et såpass elementært prinsipp 
som fri bevegelighet i EØS, er heller ikke 
 prinsippet i denne saken spesielt avansert.

Når folk må betale tilbake en ytelse de har 
skattet av, skal de selvsagt få tilbake det de 
har skattet. Her kan man også lure på hvor-
for tilsynelatende ingen av de 17.000 har 
 reagert, all den tid de har plikt til å kontrol-
lere Skatteetatens opplysninger. Det unnskyl-
der likevel ikke etaten som fagmyndighet. 
Skatteetaten må forventes å ha orden i 
 spørsmål som dette.

Det kanskje mest tankevekkende er at det 
måtte en trygdeskandale til før Skatteetaten 
oppdaget feilen. Ingen vet hvor lenge den 
doble skatteberegningen hadde fortsatt uten 

NRKs henvendelse. Da kan man også bare 
spekulere over hvor mange andre, uoppda-
gede feilpraksiser som skjuler seg i norsk 
 forvaltning.

Et slående paradoks er dessuten at både 
Nav og Skatteetaten er omkranset av et 
 regelverk som slår svært hardt ned på feil hos 
brukeren. Man skal ikke unndra mange 
 kronene i skatt eller trygdesvindel før det 
vanker fengselsstraff. Dette begrunnes  gjerne 
i at tillitsbaserte systemer, som for eksempel 
selvangivelsen er, avhenger av at folk er til å 
stole på.

Men tillitsbaserte systemer er også avhen-
gig av at folk har tillit til dem som adminis-
trerer dem.

Dersom Nav ikke gir deg ytelser du har krav 
på eller Skatteetaten sender for høye skatte-
regninger, fremstår staten mer som en mot-
part som må overvinnes heller enn en garan-
tist for enkeltmenneskers rettigheter. I en slik 
situasjon vil det være vanskelig å oppretthol-
de systemer som er basert nettopp på enkelt-
menneskers vilje til å oppgi korrekte opplys-
ninger til myndighetene.

I lys av trygdeskandalen har statsminister 
Erna Solberg (H) bedt samtlige departemen-
ter undersøke om de har korrekt oppfatning 
av EØS-reglene. Det er ikke dumt. Men den 
fundamentale feilen i Skatteetaten reiser 
spørsmål om det ikke må enda mer grunn-
leggende undersøkelser til.
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