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UTTALELSE 
 
STATSBUDSJETTET 2015 – 
BUDSJETT FOR ØKTE FORSKJELLER – MILLIONER TIL DE RIKESTE 
 
8.oktober la Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2015 med følgende 
innretning: 
 
Millioner i skattelette til de rikeste. Allerede kort tid etter Høyre/Frp - regjeringen 
inntok kontorene fremmet de en proposisjon til Stortinget med formål om å gi 6,6 
milliarder i skattelette finansiert ved å øke bruken av oljeinntektene. Den gang gikk 
mesteparten av skatteletten til de som hadde mest fra før.  
I forslaget til Statsbudsjett legges nye 8,4 milliarder til i skattelette, igjen til de samme 
rikeste og som har mest penger fra før.   
I sum gir dette 15 milliarder kroner i skattelette – penger som ved en annen fordeling 
kunne gitt mer til billigere barnehager, styrke skolesektoren, bedre helse- og 
omsorgstjenester, satsing på miljø gjennom økt kollektivsatsing eller økte 
kommunebevilgninger som igjen kunne gi bedre tjenesteyting i kommunen. 
Det er direkte provoserende når statsbudsjettet salderes med bruk av 164 milliarder av 
våres felles oljeinntekter, og hvor betydelige deler av disse brukes til skattelette for våre 
aller rikeste. 
Av ”sikkert” ulike grunner har de fleste av landets rikeste bosatt seg i Oslo og Bærum – 
denne skatteletten fremstår derfor også som skattelette til Oslo’s beste vestkant.  
Konsekvensene av en slik opphoping av kapital i et begrenset geografisk område bygger 
ytterligere opp om skillelinjer i vårt land. 
For det er noen som også rammes for å finansiere denne skatteletten.  
 
Arbeidsløse mister feriepengene.  Regjeringen vil kutte i feriepengene til arbeidsløse 
gjennom å fjerne feriepengetillegget i dagpengeordningen. Mottar du dagpenger fra NAV 
vil du ikke lenger opptjene feriepenger. Dette gjorde også Bondevik 2- regjeringen i sin 
tid. Da de rød-grønne inntok regjeringskontorene i 2005 reverserte de dette. Nå er det 
tilbake som en del av regjeringens ideologi. 
 
Uføre rammes. Fra nyttår skal uføretrygd skattes som arbeidsinntekt, som skattes 
høyere enn uførepensjon. Har du gjeld reduseres fradraget fra 55 til 27 %. Dette betyr 
reell skatteøkning for uføretrygdede, og hardest de som har gjeld. Gjeld som oftest er 
relatert til egen bolig. 
Har du i tillegg barn som ufør, vil regjeringen fjerne det behovsprøvde tillegget på i dag 
maks kr 35000,- pr barn og erstatte dette med et standardisert tillegg på kr 7000,- pr 
barn. Selv om regjeringen har foreslått en 3-årig overgangsordning for de som rammes 
hardest, slår dette kraftig negativt ut. 
 
Dette rammer også de som gjerne vil jobbe – men som ikke kan!   
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Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane ser med sterk uro 
på Regjeringens forslag til Statsbudsjett og virkningen den får med skattelette til 
de rikeste og kutt for de som trenger et håndslag gjennom en annen omfordeling. 
Vi ber våre politiske venner i Ap, Sv, Sp, MPDG og KrF om å stemme ned de 
usolidariske virkningene av Statsbudsjettet som skaper større og ikke mindre 
forskjeller i landet vårt!    
 
 
Elektroarbeidernes Fagforening 
Hordaland, Sogn og Fjordane 
Ove Toska 
 
 


