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Stavanger, 27.11.2014 

Skatt Vest Stavanger 
Postboks 8103 
4068 STAVANGER 
 
 

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SKATTEKORT 
 

Vi viser til tidligere korrespondanse, deres ref. 2014/830198. Når det gjelder arbeidstillatelse vil ny 
søknad sendes rett instans, altså Udi/politiet. 
 
Når det gjelder deres avslag på skattekort grunngir dere avslaget i deres egne retningslinjer. Vi viser 
da til søknadens presisering av at både Grunnlov og Menneskerettslov har høyere rang enn andre 
lover. Når avslag likevel gis uten annen begrunnelse enn «våre retningslinjer», kan det vanskelig 
tolkes på annen måte enn at dere ikke aksepterer Lex Superiorprinsippet, og dermed ikke anser dere 
å være forpliktet av Grunnlovens §110: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at 
ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.» 
 
Jeg,      NN    , har vært bosatt i Norge i 4 år, og jeg er et arbeidsdyktig menneske. 
 
Vi lever i den tro at skattekort er nødvendig for lovlig å tjene til livets opphold i Norge. Hvis det finnes 
mulighet for dette slik at §110 kan ivaretas uten skattekort i dette tilfelle, ber vi om at dere 
informerer om det. Uten slik mulighet er det naturlig å anse avslag på denne klagen som et brudd på 
de forpliktelser Grunnloven pålegger myndighetene. 
 
Arne Viste og       NN       har hjulpet meg å skrive denne klagen, og jeg ber om at kopi av svar også 
sendes til dem. Som Arne Viste opplyste om på telefon kom ikke deres forrige brev frem til meg, 
muligens grunnet de dårlige boforholdene. 
 
NN 
 
Arne Viste, Marknesringen 2, 4052 RØYNEBERG, +47 47954763, arne.viste@lyse.net 
 
Avslutningsvis viser vi til forvaltningslovens §11, og ber om at tidsfristene til saksbehandlingen 
overholdes.  Dersom ikke klagen tas til følge, ber vi også om at det opplyses om hvilke 
ankemuligheter som finnes og hva som er riktig skritt for oss for å få saken endelig avgjort. 
 
 
Hilsen 
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