
Resolusjon 6 1 

En mer rettferdig skattlegging av klimagassutslipp 2 

Norge og verden står overfor en stor omstilling der utslipp av klimagasser skal gå kraftig og raskt ned. 3 
Den mest effektive måten å gjøre dette på er ved at forurenser betaler. Dette er et bærende prinsipp 4 
i den norske miljøforvaltningen som sørger for at det lønner seg å velge grønt, - for individer, 5 
familier, selskaper, kommuner eller staten.  6 

Dessverre kan slike avgifter, som CO2-avgiften og EUs klimakvoter, ha flere utfordringer ved seg. En 7 
av disse er at avgifter kan ramme sosialt og geografisk skjevt slik at byrden blir relativt større for de 8 
svakeste stilte i samfunnet og folk i distriktene. I Norge stiger allerede ulikheten jevnt og trutt, til 9 
skade for økonomi, tillit, solidaritet og demokrati. Vi kan ikke fikse klimaproblemet ved å øke 10 
ulikhetsproblemet. Avgifter på klimagassutslipp må derfor innrettes på en slik måte at det fremmer 11 
utjevning, både sosialt og geografisk. 12 

For å unngå at det grønne skiftet rammer sosialt og geografisk skjevt, mener Oslo Senterparti at man 13 
bør innføre en omfordelende modell for utslippsavgifter. I en slik modell bør inntekt fra 14 
utslippsavgifter gis tilbake til norske borgere på en flat basis i form av en grønn folkebonus med 15 
justeringer for folk i distriktene. Ved å koble klimaavgifter med en direkte utbetaling til folk, kan man 16 
også enklere justere avgiftene opp. Ulemper for næringslivet, spesielt konkurranseutsatt industri, i 17 
forbindelse med en eventuell avgiftsøkning på utslipp bør kombineres med en generell 18 
avgiftslettelse. Det bør derfor også gis lettelser på avgifter som er teknologinøytrale, som 19 
arbeidsgiveravgift, merverdiavgift på mat, pendlerfradrag, el-avgiften eller veibruksavgift. I tillegg bør 20 
vi utvikle nye teknologinøytrale støtteordninger for særlige utsatte sektorer.  21 

En slik folkebonus vil gjøre avgiftssystemet sosialt og geografisk utjevnende og ha en disiplinerende 22 
effekt da det fjernes fra statsbudsjettet. Målet må være å sikre klimaavgiftene folkelig støtte da folk 23 
ser at de får alle pengene tilbake.  24 

 25 
Derfor ønsker Oslo Senterparti: 26 

• at det innføres en ordning for grønn folkebonus for en total tilbakebetaling av alle grønne 27 
avgifter med mål om sosial og geografisk utjevning 28 

• at vi utreder målrettede støtteordninger eller teknologinøytrale avgiftslettelser for sektorer 29 
der det mangler et grønt teknologisk alternativ 30 

• at vi senker det generelle, teknologinøytrale avgiftsnivået i størrelsesorden en milliard kroner 31 
per år med spesielt fokus på sosial utjevning 32 

 33 


