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Sukkersøtt fra borgelig flertall 
 

H, Frp, Krf og V ble forrige uke enig om statsbudsjettet for 2018. Et punkt var 80% 

økning av sukkeravgiften. Særavgiften økes fra 20,19 til 36,92 kroner per kilo vare, 

noe som gir ca. 1,1 milliarder kroner i økt inntekt til staten. – Dette forslaget er lite 

gjennomtenkt og vil ramme store deler av næringsmiddelindustrien. Denne 

avgiftsøkningen må reverseres på samme måte som plastposeavgiften, sier Monica 

A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia. 

 

I statsbudsjettet for 2018 er de fire borgerlige partiene blitt enige om å øke 

sukkeravgiften med 80%. Hensikten er både å skaffe inntekter til staten, og å 

bedre folkehelsa gjennom å påvirke folk til å spise mindre sukkerholdig mat. 

 

- YS-forbundet Negotia organiserer flere hundre arbeidstakere i 

næringsmiddelindustrien. Denne avgiftsøkningen frykter vi vil ramme mange 

arbeidsplasser. Det er ikke første gangen et stortingsflertall prøver seg på et 

søtt budsjettvedtak, som i ettertid viser seg å gi sure konsekvenser, sier 

Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - Vi forstår intensjonen bak 

forslaget, men her bommer stortingsflertallet kraftig. Negotia oppfordrer 

partiene til å snu. Det må bli slutt på å hasteinnføre ny avgiftsøkninger i 

sene budsjettmøter hvor man ikke er i stand til å utrede konsekvensene.  

Kompromiss som inngås når blodsukkeret er for lavt. 

 

- Det vi nå ser er at budsjettforhandlinger på overtid igjen har gitt en lite 

gjennomtenkt avgiftsøkning. Økning i sukkeravgiften vil føre til økt 

grensehandel og økt netthandel med sukkerprodukter. Dette vil true mange 

arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien. Inntektene på statsbudsjettet som 

følge av denne økningen, vil dermed trolig fort bli spist opp av kostnader 

knyttet til økt ledighet, sier Negotia-lederen. 

- Det foreligger dessuten allerede en avtale mellom næringen og 

helseministeren, som har til hensikt å redusere sukkerforbruket innen 2020. 

Arbeidet er godt i gang. I perioden 2000-2015 har forbruket allerede blitt 

redusert fra 43 til 27 kg pr. innbygger. Den norske modellen bygger på 

trepartssamarbeid og respekt for inngåtte avtaler. Hvorfor bryte dette nå, 

avslutter Paulsen. 
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