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YS-forbundet Negotia: 

 - Regjeringen bør passe på blodsukkeret og dietten 
 
Regjeringen er samlet til budsjettkonferanse denne uken. – Vi ønsker regjeringen 

lykke til med å utarbeide et bærekraftig budsjett for 2019. De skal få med seg to 

gode råd. Pass på blodsukkeret og unngå å surre med de nye beskatningsreglene 

for diettgodtgjørelse, sier Monica A. Paulsen leder av YS-forbundet Negotia.  

 

Regjeringen sitter denne uken samlet i budsjettkonferanse for å utarbeide 

statsbudsjettet for 2019.  

 

- Negotia ønsker regjeringen lykke til med å utforme et statsbudsjett for 2019 

som er bærekraftig, sikrer verdiskaping og grønne arbeidsplasser. Klok av 

skade tror jeg det kan være nyttig å gi et par råd på veien i arbeidet, sier 

Monica A. Paulsen leder av YS-forbundet Negotia: - For det første må de 

unngå dårlige salderingsvedtak i siste runde slik som skjedde i fjor da 

sukkeravgiften ble innført. Den bør fjernes allerede nå i revidert budsjett, 

senest i statsbudsjettet for 2019. Videre må de rydde opp i forvirringen 

rundt de nye beskatningsreglene for diettgodtgjørelse. Jeg tør vedde på at 

få om noen statsråder selv er sikre på hvordan reglene skal tolkes.  

Sukkeravgiften rammer arbeidsplasser. 

 

- Allerede nå rapporteres det om at økning i sukkeravgiften fører til økt 

grensehandel og netthandel med sukkerprodukter. Dette truer mange 

arbeidsplasser i næringsmiddelindustrien, påpeker 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. Helseargumentet bak regjeringens vedtak er derfor irrelevant. 

Forvirring og uklare regler om beskatning av diett 

 

- Skattedirektoratet har en i egen kunngjøring forsøkt å presisere hvordan 

Stortingets vedtak skal tolkes. For det første må man definere at det er 

snakk om en "yrkesreise". Yrkesreisen må i tillegg ha en "merkostnad" for å 

kunne utløse rett til trekkfri dagdiett. Her sier Skattedirektoratet selv: 

"Hvorvidt skatteyter rent faktisk pådrar seg merkostnad eller ikke, beror i 

stor grad på skatteyters arbeidssituasjon. Merkostnad må således vurderes 

opp mot forutsigbarhet knyttet til vedkommendes arbeid og hvor dette 



 

normalt utføres", forteller Negotia-lederen: - Vi registrerer at mange 

arbeidsgivere er usikre på de nye reglene. Dette må det ryddes opp i.  
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