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Menneskene som jobber her, 
skal kunne veldig mange 
forskjellige ting. Jeg kaller det 
ekspertise.
Biblioteksjef i Oslo Kristin 
Danielsen definerer «eksper-
tise» i Morgenbladet. 

Oljefondet er en ikke ubetyde-
lig eier i Volkswagen, og jeg 
forventer at de engasjerer seg 
gjennom sine eierstyringsme-
kanismer for å bidra til at 
selskapet kommer på et helt 
annet spor.
Finanspolitisk talsmann Hans 
Olav Syversen i Kristelig 
Folkeparti lanserer i DN en idé 
om at Volkswagen bør legge om 
til produksjon av tog. 

USAs største krigsblemmer: 
Bombet afghansk bryllup og 
drepte 48 sivile
På VGs liste over «blemmer» er 
også en «bombeblemme» fra 
Gulfkrigen i 1991 der USA tok 
livet av 408 sivile. 

Folk som har begynt med 
søppelsortering, vil ha mer 
resirkulering. De vil ikke 
tilbake til den gamle dynga.
Stortingsrepresentant Rasmus 
Hansson fra Miljøpartiet De 
Grønne snakker i trontale-
debatten om sorterings-
samfunnet. 

En kombinasjon av at den 
tollfrie perioden for kål er over, 
kampanjeprisene i forbindelse 
med fårikålsesongen er 
avsluttet, og at kål igjen har 
målpris, gir en økning i 
noteringsprisen for kål.
Landbruksdirektoratet forkla-
rer utviklingen i kålmarkedet. 

Vi vet at pris er det som er mest 
effektivt, og spesielt overfor 
ungdom.
President Marit Hermansen i 
Legeforeningen forteller til P2s 
Nyhetsmorgen at pris er best i 
snuspolitikken. 

Sps kamphane i bio-spørsmålet 
mister håp om ny seier om 
eggdonasjon.
Ifølge Vårt Land er Senterparti-
ets Kjersti Toppe en hane som 
hakker på Kristelig Folkeparti i 
sak om donasjon av egg. 

KRAGERØ: Kragerø Havneve-
sen ønsker å komme i kontakt 
med eieren av en sunket kogg. 
Koggen ligger på plass nummer 
47 ved brygga på Øya.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

bære en omfordeling fra dem 
som tjener mindre enn gjennom-
snittet til dem som tjener mer – 
fra lavinntektsgrupper til de rike.

I tillegg kommer fordelingen 
mellom generasjoner. Også her 
varsler statsbudsjettet en 
omlegging. Ingen tidligere 
regjering har planlagt å bruke så 
mye oljeinntekter. Dersom alt 
dette er riktig, innebærer det 
som mange karakteriserer som 
et planlagt overforbruk av 
oljeinntektene, at vi tar fra et 
flertall i fremtidige generasjoner 
og gir til et mindretall, de rikeste 
av oss, som lever nå. Det som vi 
kanskje moralsk sett skulle gitt 
til de fattige i verden, gir vi i 
stedet til de rike i Norge.  

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, UiO

Grunnen til at en reduksjon i 
skattene (alternativ b) gir det 
motsatte resultatet, bygger på 
samme enkle logikk. Så lenge 
nivået på de offentlige tjenes-
tene opprettholdes, blir det 
samlede skattekuttet lik nivået 
på ekstrainntektene fra oljefor-
muen. De som har lavere 
inntekter enn gjennomsnittet, 
får derfor en mindre reduksjon i 
skatten enn dem med høyere 
inntekter. Høyinntektsgrupper 
kan derfor få betydelig mer av 
avkastningen på oljeformuen 
enn dem med lavere inntekter. 

Oljefinansierte skattekutt gir 
derfor mest til de rike og minst 
til de fattige. Dette representerer 
fordelingsvirkningene av 
velferdsekspansjon sammenlig-
net med skattekutt. 

I tillegg kan en selvsagt endre 
skattesystemet. Men det kan en 
gjøre uavhengig av om målet er 
skattelette eller økt offentlig 
tjenestetilbud.

Dagens situasjon er spesiell. 
Oljeprisen har falt. Så lenge den 
er lav, er formuen som oljereser-
vene representerer, mindre verd. 
Oljeformuen blir mindre og varer 
kortere og avkastningen på den 
er lavere. Uansett størrelsen på 
denne avkastningen er det viktig 
hvordan vi fordeler den.

Årets statsbudsjett kan være 
starten på en ny måte å fordele 
avkastningen på oljeformuen på. 
Mer skattekutt snarere enn 
tjenesteproduksjon kan inne-

Oljeeventyret
Har vi startet nedbyggingen av oljeformuen ved å 
inansiere skattelette med mer oljepenger?

A
vkastningen på 
oljeformuen er en 
ekstrainntekt som 
skal gå til alle. Helt 
til nå har da også 
regelen vært at 

avkastningen i hovedsak har gått 
til å finansiere kollektive 
offentlige tjenester og velferds-
statsordninger. Årets statsbud-
sjett bryter med denne regelen.

Regjeringen legger opp til å 
dele ut mer av avkastningen på 
oljeformuen gjennom skattekutt. 
Økt pengebruk og redusert skatt 
er ment å stimulere økonomien, 
men fordelingsvirkningene er 
trolig klarere enn stimuleringen.

Prinsipielt er saken slik: Så 
lenge vi ikke er villige til å gi bort 
oljeinntektene til fattige land og 
folk i verden, innebærer 
avkastningen på oljeformuen en 
arbeidsfri ekstrainntekt til 
hjemlig forbruk. Ekstrainntekten 
gjør det mulig at vi i prinsippet 
kan velge mellom å forbruke: a) 
mer eller bedre velferdstjenester 
uten å måtte øke skattene, eller 
b) samme nivå på offentlige 
tjenester med lavere skatt.  

Hvem kommer best ut i de to 
tilfellene? 

For å svare, må vi huske at 
flertallet av innbyggerne i alle 
land tjener mindre enn gjennom-
snittet. Dette er en ren statistisk 
sammenheng. Også i Norge 
trekker de høyeste inntektene 
gjennomsnittsinntekten opp, slik 
at flertallet blir liggende lavere 
enn gjennomsnittet. Dessuten 
betaler de med høy inntekt mer i 
skatt enn de med lav inntekt – 
selv om det er unntak.  

Når vi tar hensyn til hva de 
enkelte gruppene betaler inn og 
mottar fra staten, innebærer 
alternativ a at dem med lavere 
inntekter enn gjennomsnittet – 
flertallet – får mest, og de rike 
minst, av avkastningen på 
oljeformuen. Alternativ b, 
derimot, vil normalt gi mest til de 
rike med høyere inntekter enn 
gjennomsnittet – mindretallet – og 
minst til de med lave inntekter.  

Hvorfor blir det slik? 
Offentlige tjenester er normale 

goder – folk ønsker seg mer av 
dem når de får høyere inntekt. 
Derfor øker den politiske 
etterspørselen etter velferdsgo-
der når samfunnet blir rikere. Når 
myndighetene må dekke 
offentlige utgifter med skatter, 
kan vi som en røff tilnærming si 
at offentlig tjenestetilbud er 
proporsjonalt med skatten på 

Årets statsbudsjett kan være starten på en ny måte å fordele avkastningen på oljeformuen på. Her er 
finansminister Siv Jensen under fremleggingen av statsbudsjettet onsdag. Foto: Fredrik Bjerknes
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gjennomsnittsinntekten. 
Grupper med lavere inntekt enn 
gjennomsnittet, betaler derfor 
mindre for de samme godene. De 
som har høyere inntekt enn 
gjennomsnittet, betaler mer.

Skattefinansierte offentlige 
tjenester skjer derfor på vilkår 
som er bedre for den store majori-
teten av befolkningen enn for den 
rikeste minoriteten. Når ekstra-
inntekten fra oljeformuen blir 
brukt til å øke de offentlige 
tjenestene, tjener derfor lavinn-
tektsgrupper mest og høyinn-
tektsgrupper minst på det. 
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