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finanskrisen har de fleste 
OECD-land senket selskapsskat-
ten. Lønnsomheten i flernasjo-
nale selskaper har skutt fart, 
men gevinstene har i mye større 
grad tilfalt aksjonærer enn 
arbeidere.

Dette viser også erfaringene 
med Trumps skattereform, som 
har gitt amerikanske selskaper 
flere hundre milliarder dollar i 
skattelette. Nesten ingenting av 
dette har gått til økte lønninger 
for ansatte – det meste har gått til 
aksjonærene.

I en globalisert økonomi er det 
også naivt å tro at man kan 
skattlegge selskapseierne på 
andre måter enn gjennom 
selskapsskatt – slik NHO foreslår 
med bruk av bostedsbaserte 
skatter og skatter på forbruk. I 
stadig større grad er eierne av 
norske selskaper utenlandske 
investorer, fond og selskaper. 

Naivt og  
spekulativt 
om fordeling
NHO-økonomene Øystein 
Dørum og Petter T. Solbu skriver 
i DN 24. mai at et argument for å 
ta bort selskapsskatten er at man 
vil få «mer effektiv fordeling 
uten selskapsskatt». Dette er i 
beste fall naivt, og i verste fall 
spekulativt fra NHO.

De hevder at kapitaleiere ikke 
er de som rammes av selskaps-
skatten – men at den heller 
treffer forbrukere og ansatte. 
Dette er feil. Empiriske studier 
viser at kapital i høyeste grad 
bærer store deler av kostnadene 
av selskapsskatten.

Skattekutt for selskaper fører 
sjelden og i liten grad til økte 
lønninger for ansatte. Siden 

Fra disse vil man ikke kunne få 
inn skatteinntekter gjennom 
deres bolig eller forbruk.

NHOs forslag vil utvilsomt 
være til fordel for deres medlem-
mer. Men det fremstår som et lite 
troverdig forsøk på god forde-
lingspolitikk.

Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig 
leder, og Peter Ringstad, politisk 
rådgiver, Tax Justice Network – 
Norge

man skal måle legene på det de 
kan og ikke lenger på det de har 
gjort.

I det nye systemet stiller man 
ikke lenger nasjonale obligato-
riske krav til læringsaktiviteter, 
for eksempel antall operasjoner 
en lege må utføre for å bli 
spesialist. I teorien vil det holde 
å ha «kjennskap» til kompliserte 
medisinske prosedyrer. Vil du ha 
piloter som kun har «kjennskap» 
til hvordan man lander et fly?

Fagmiljøets vurdering er 
krystallklar: For å sikre kvalite-
ten på utdannelsen, må det 
nasjonale minimumskravet til 
læringsaktiviteter forskriftsfes-
tes. Vi insisterer nå på at 
myndighetene stiller strengere 
krav til oss, men møter innbitt 
motstand.

En tydelig nasjonal standard 
er i stedet erstattet med at hvert 
sykehus vurderer om spesialis-

Spesialist- 
utdannelse på 
kollisjonskurs
Helsedirektør Bjørn Guldvog 
forsvarer den nye spesialistut-
dannelsen for sykehusleger. I 
innlegg i DN 6. juni skriver han at 

ten er skikket. Frykten for at 
spesialistutdannelsen vil 
variere, avhengig av sykehus, 
er reell.

I en sykehushverdag stadig 
mer presset på ressurser, er 
risikoen stor for at utdannelse 
nedprioriteres. Det obligato-
riske minimumskravet har til 
nå vært legens forsikring for å 
få gjennomført de nødvendige 
prosedyrene. Nå kan dette 
verdipapiret forsvinne.

Regjeringen er tilsynela-
tende opptatt av høy kvalitet 
på spesialistutdannelsen. Da 
må de vise dette i praksis ved å 
forskriftsfeste nasjonale 
minimumskrav. Kun da kan vi 
være sikre på at pasientene 
møter fullverdige spesialister, 
uavhengig av hvor de bor.

Marit Hermansen, president i 
Legeforeningen

Uten ryggrad i pelsdyrsaken
Erna Solberg har fått sitt stortingsflertall, men ofret sine prinsipper om  
forutsigelig rammebetingelser for næringslivet.

D
et handler om 
pelsdyrbøndene, 
den lille og 
upopulære 
gruppen man kan 
gjøre hva som 

helst med, uten at noen reagerer. 
Tidligere sivilombudsmann Arne 
Fliflet har nå laget et notat på 
oppdrag fra Norges Pelsdyral-
slag. Notatet, som ble omtalt i 
Dagens Næringsliv 6. juni i år, 
levner ikke næringslivspartiene 
Høyre og Fremskrittspartiet mye 
ære.

Pelsdyrnæringen har vært 
gjenstand for politisk debatt i 
mange år. Det ble nedsatt et 
pelsdyrutvalg av regjeringen 
Stoltenberg i 2013, og det ble 
videre fremmet en Stortingsmel-
ding 4. november 2016 av 
regjeringen Solberg, kalt 
«Pelsdyrnæringen». Denne lange 
saksbehandlingen kulminerte i 
stortingsdebatten 10. januar 
2017.

Det var hele tiden en mulighet 
for at Stortinget ville gå for full 
nedleggelse av næringen.

I så fall hadde det vært helt 
greit, fordi prosessen både var 
grundig og åpen. Også Justisde-
partementets lovavdeling hadde 

fortsatt skulle ha en plass i 
Norge, men med nye og stren-
gere krav til dyrevelferd.

Den som snakket varmest om 
næringslivets krav til forutsig-
barhet denne dagen, var Høyres 
Torhild Aarbergsbotten.

Og alle innrettet seg. Etter 
årelang venting på et mulig 
forbud kunne pelsdyrbøndene 
forberede seg på et nytt regime: 
Mer dyrevelferd og strengere 
regler, men en trygg fremtid for 
dem som holdt seg innenfor 
reglene. 

De mest fremsynte og 
moderne pelsdyrbøndene gikk 

vedtak ingen kunne se ville 
komme. 

Resultatet av årelang 
grundig behandling, gjennom 
flere regjeringer og med et 
endelig vedtak i Stortinget, var 
blitt hestehandlet vekk.

Justisdepartementets 
lovavdeling konkluderte i sin 
tid med at det ville være lovlig 
å legge ned næringen. Men 
dette var deres vurdering forut 
for den store stortingsdebatten 
om saken. Fliflets poeng er at 
stortingsbehandlingen i seg 
selv kan ha endret pelsbønde-
nes juridiske stilling.

Arne Fliflet legger ikke et 
domstolsperspektiv til grunn i 
sitt notat skriver han. Han vil 
altså ikke mene noe om 
vedtaket på Jeløya vil bli dømt 
ulovlig i retten. Men han 
skriver at « … et forbud nå (vil) 
bryte med prinsippet om en 
demokratisk prosess om 
åpenhet og en reell offentlig 
debatt».

Stortingets avstemning 10. 
januar 2017 ga pelsdyrbøndene 
en berettiget forventning om 
hva som ville gjelde for dem, i 
fremtiden. Et slikt vedtak er 
ikke bare en avtale på Stortin-
get, forklarer Fliflet, den er 
også en avtale med borgerne. 
Dersom folk innretter seg i god 
tro etter det som har skjedd i 
åpne rom (Stortinget), er det 
grenser for hvor mye politi-
kerne kan ombestemme seg i 
de lukkede rom (Jeløya).

Selv i politikken bør det vel 
være grenser for uanstendig 
oppførsel.

Elin Ørjasæter, førstelektor og 
forfatter

til banken for å låne penger til 
nytt utstyr og nye bygninger.

I valgkampen senere i 2017 var 
det ingen partier som skiftet 
standpunkt. Hverken Høyre, 
Fremskrittspartiet, KrF og 
Senterpartiet, de som hadde 
stemt for å bevare pelsdyrnærin-
gen, ga signaler om at de hadde 
skiftet mening.

Men så kom Jeløya-forhand-
lingene. Bak lukkede dører. 
Pelsdyr-motstanderen Venstre 
fikk gjennom kravet om at 
næringen skulle legges ned. Pels-
dyrbøndene har brått fått 
problemer med banken, i et 

vært i sving, og konkludert med 
at et lovforbud mot pelsdyrhold 
ville være lovlig. 

Hele saksbehandlingen var i 
samsvar med Grunnlovens krav 
til en åpen og opplyst offentlig 
samtale. 

Men Stortingsvedtaket som 
endelig kom 10. januar 2017 ble 
ikke et forbud. Det ble tvert imot 
en melding om at næringen 

Etter årelang venting på et mulig forbud kunne pelsdyrbøndene forberede seg på et nytt regime: Mer 
dyrevelferd og strengere regler, men en trygg fremtid for dem som holdt seg innenfor reglene. Her Sølvrev i 
bur på en pelsdyrgård på Eina. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix
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Elin Ørjasæter, 
førstelektor og 
forfatter.
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