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70 mrd. i skattekutt
C Svenske lønnstagere har fått 20 000 kroner i lavere skatt
Store skattelettelse er
sentralt i den svenske
regjeringens økonomiske politikk. Men LO
vil ikke betale med kutt
i velferdsordningene.

Svenske
skattekutt
Det såkalte jobbskattefradraget blir gitt i lønnsinntekt og næringsinntekt.
Skattekuttet, regnet i kroner,
stiger det med inntekten.
For 2011 flater det ut på
maksimalt 21 200 kroner
ved årslønn rundt 340 000
og høyere. Regnet i prosent
av inntekten er det størst for
lave inntekter.
Fradraget ble innført
fra 2007 og er utvidet hvert
år til 2010. Samlet lettelse
er drøyt 70 milliarder
svenske kroner.
Ifølge Finansdepartementet har tre av
fire heltidsarbeidende fått
skattelettelser på over
18 000 kr i året. Nesten alle
heltidsansatte har fått lettelser på over 12 000 kr i året.
Tilsammen har den svenske
regjeringen gitt 115 mrd.
svenske kroner i netto
skattelette 2006–2011.
Skatten på arbeid er senket
med 124 mrd. kroner.

SIGURD BJØRNESTAD
Stockholm
I det svenske finansdepartementet kjenner de ikke igjen
statsminister Jens Stoltenbergs
valg mellom velferd og store
skattelettelser.
Statssekretær
Hans Lindblad fra det konservative partiet Moderaterna har ansvaret for statsbudsjettet.
– Vi har fått til dynamiske effekter. Vi kan gjøre begge deler.
Det høres ut som magi, men det
er mulig både å senke skattene
og å øke de offentlige utgiftene.
Lavere skatter gir økt produksjon som til slutt styrker de offentlige finansene, sier han til
Aftenposten.
Over de fire årene fra 2007 til
2010 har den svenske regjeringen gjennom det såkalte jobbskattefradraget gitt drøyt 70 milliarder kroner i skattelettelse.
Regnet i forhold til samlet produksjon, ville et tilsvarende
skattekutt i Norge tilsvare rundt
40 milliarder kroner.
Sammen med strammere regler for sykepenger, uførepensjon
og ledighetstrygd skal fradraget
få flere over i jobb. De som allerede har jobb, skal stimuleres
til å jobbe mer ved at skatten på
en ekstra tjent krone går ned.

Flere jobber. Det svenske finansdepartementet anslår i en
ny utredning at sysselsettingen
vil stige med 120 000 personer
som følge av jobbskattefradraget. Omregnet til norsk arbeidsmarked betyr det rundt 60 000. I
svensk LO er sjeføkonom Ola
Pettersson meget skeptisk.
– De bruker regnemodeller og
kommer frem til fantastiske resultater. Dette er teoretiske beregninger, men Finansdeparte-

fakta
Den svenske regjeringen og finansminister Anders Borg har klokkertro på at det er mulig både
å senke skattene og å øke de offentlige utgiftene. Her er han på vei til et EU-møte i Brussel.
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mentet fremstiller det som om
dette allerede har hendt. De bygger sin politikk og retorikk rundt
dette, og selger det hardt inn i offentligheten, sier han.
Økonomiprofessor Lars Calmfors leder Finanspolitisk råd
som vurderer den økonomiske
politikken. Han går langt i å godkjenne Regjeringens anslag.
– Regjeringen har fått kritikk
for overdreven optimisme. Med
utgangspunkt i forskningen, vil
jeg si Regjeringens anslag på
virkningene av reformene i arbeidsmarkedet ikke er urimelige. Men de er usikre, sier han.

Strid om lønn. Lederen for
den liberale tankesmien SNS,

Anders Vredin, sier noe av det
samme. Han mener at økt tilbud
av arbeidskraft til en viss grad
skaper sin egen etterspørsel og
dermed øker sysselsettingen.
Men skattekutt kan sette i gang
andre effekter i tillegg.
– Hvis det demper lønnen før
skatt, vil det også kunne øke etterspørselen etter arbeidskraft
og få ned ledigheten, sier Vredin.
Nettopp skattelettelsenes virkning på lønnsutviklingen er et
sentralt tema i den svenske debatten. Økt etterspørsel etter arbeidskraft på lang sikt er avhengig av at skattekuttene demper
lønnsvekten.
Calmfors er optimistisk.
– I andre land har ordninger

som jobbskattefradrag hatt
svært stor effekt på sysselsettingen. Særlig har det fått flere inn i
arbeidsmarkedet. Men effekten
avhenger av at lønningene før
skatt stiger mindre enn de ellers
ville ha gjort, sier han.
Denne erkjennelsen har sittet
langt inne hos de borgerlige regjeringspolitikerne.
– Regjeringen innrømmer nå
at denne effekten er nødvendig,
men hevder samtidig at andre
reformer bidrar til å skape trykk
oppover på lønningene. Jeg tror
den samlede effekten av reformene er å presse lønningene før
skatt nedover. Men lønningene
etter skatt har økt som følge av
reformene, sier Calmfors.

Nei fra LO. Sjeføkonom Pettersson vil ikke at skattesystemet skal brukes til å påvirke
lønnsutviklingen.
– Det skal brukes til å finansiere velferden. Jobbskattefradraget er finansiert ved å senke dekningen i velferdsordningene.
Hvis det fungerer i arbeidsmarkedet, betaler arbeidstagerne
gjennom svakere lønnsutvikling
og mindre velferd, sier han.
Vredin sender ballen tilbake til
LO.
– Spør LO-medlemmene hva
de mener om jobbskattefradraget. Bedømt ut fra det siste valgresultatet, så liker de det.
sigurd.bjornestad@aftenposten.no

Norges Automobil-Forbund er Nordens største forbrukerorganisasjon på området mobilitet med 527 000 medlemmer. NAFs visjon er å gjøre Norge til et
tryggere og bedre land å være traﬁkant i. NAF har 450 dyktige medarbeidere og er organisert i egne virksomhetsområder innen veihjelp, test og kontroll av bil,
traﬁkkopplæring, handel, forbrukerassistanse m.m. NAF er en medlemseid organisasjon som er organisert gjennom 73 lokalavdelinger og med over
2.000 engasjerte tillitsvalgte.
NAF Assistanse AS er et heleid datterselskap av NAF. Vi er leverandør av mobilitet, forsikringsrelatert tjenester og en av Norges største innen veihjelp.
Veihjelpen leveres av våre 170 avtalepartnere, og egen virksomhet i Stavanger og Oslo-regionen gjennom det heleide datterselskapet NAF Veitjeneste AS.
NAF er medlem av et europeisk bergernettverk som sørger for at alle kunder og medlemmer får hjelp uavhengig av hvor i Europa bilen trenger assistanse.
NAF Assistanse formidlet over 180 000 assistanser i 2010, og hadde med det en markedsandel på over 40%.

Norges ledende leverandør av veihjelp i Norge og Europa søker:

Leder Bilberging
Etter en omorganisering vinteren 2011 består nå selskapet NAF Assistanse AS av
2 avdelinger; NAF Kundesenter og Bilberging. Vi søker derfor etter en leder til
Bilberging som vil få ansvaret for utvikling av bergernettverket, back-ofﬁce
funksjoner og drift av egenkjøring. Salg og produktutvikling for nye og etablerte
kunder innen bedriftsmarkedet i samarbeid med salgsansvarlig, er en viktig
oppgave. Avdelingen har i dag 45 ansatte.

Vi ser etter deg som er forretnings- og markedsorientert, har erfaring fra
forhandlinger/innkjøp og trives med å etablere og utvikle nye konsepter for
kjededrift. Det å tenke nytt og skape nye forretningsmodeller som vil gi NAF
konkurransedyktig og lønnsom drift motiverer deg. Det er en fordel med erfaring
fra, eller kjennskap til bilbransjen, forsikring eller tilstøtende bransjer.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Agnethe Ellingsen tlf. 907 78 398 eller Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104.
Alle henvendelser behandles konﬁdensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest via
”Stillinger” på www.visindi.no

