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Sursøt økning av grensehandelen
SSB la i går frem tall som viser at grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med
4 prosent fra 3. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 2018. Nordmenn handlet for 571
millioner mer enn i foregående firekvartalsperiode. – Det er nok flere årsaker til
dette, men det er neppe tvil om at den kraftige økningen i sukkeravgiften fra
årsskiftet har bidratt, sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia.
SSB la i går frem tall som viser at grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med
4 prosent fra 3. kvartal 2017 til og med 2. kvartal 2018. Nordmenn handlet for 15,1
milliarder kroner – 571 millioner mer enn i foregående firekvartalsperiode.
-

Den voldsomme økningen av sukkeravgiften ble, som de fleste husker, innført i
siste liten for å få statsbudsjettet for 2018 i havn, uten konsekvensvurdering. Vi
har dessverre mange eksempler på at avgiften rammer vilkårlig. Negotia er en av
flere som advarte mot økt grensehandel noe vi også frykter vil true en del
arbeidsplasser. Nå har vi dessverre fått tall som viser at advarslene våre slår til,
sier Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - Våre tillitsvalgte kan i
tillegg rapportere om at eksempelvis Coca Cola har lagt på is investering i nytt
anlegg i Norge verd 100 millioner kroner, andre steder er det allerede
gjennomført oppsigelser og flere er varslet. Når vi vet at total grensehandel for
2017 kostet nær 12000 arbeidsplasser og 7,8 milliarder kroner i tapt
verdiskapning, sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig.

Håper på reversert avgift i statsbudsjettet for 2019
-

Regjeringen er i disse dager i ferd med å fullføre utkast til statsbudsjett for 2019.
Vi vet at denne avgiften ble innført med velsignelse fra Krf. Derfor er nok KrF
nøkkelen til å reversere denne avgiftsøkningen, sier Paulsen: - Negotia har
konstruktiv dialog også med KrF. Vi håper høstens budsjettforhandlinger fører til
endringer som gjør at denne delen av næringsmiddelindustrien igjen får
forutsigbare rammevilkår og blir i stand til å konkurrere ut grensehandelen.
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