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Til Finansdepartementet  

         Oslo, 23. november 2021 

 

 

Høringssvar: omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en 

kontantstrømskatt 
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 3. september 2021 om omlegging av særskatten 

for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt. Tekna gir med dette sitt svar.  

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den største 

fagforeningen i Akademikerne med over 92 000 medlemmer. Rundt 11 000 av disse jobber i olje- og 

gass industrien. Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra tekniske og naturvitenskapelige 

fagområder.  

Tekna støtter innføringen av en kontantstrømskatt 
Norsk olje- og gassproduksjon vil være en viktig næring i mange år framover. På sokkelen er det i dag 

omtrent 90 felt som er i drift med tilhørende infrastruktur. Fremover vil det fortsatt være behov for 

betydelige oppdrag innen sikker drift, vedlikehold og tiltak for å redusere klimagassutslippene. Norsk 

sokkel er inne i en moden fase hvor investeringsbehovet i nye prosjekter fortsatt vil være til stede, 

men hvor produksjonen av olje- og gass er forventet å falle i årene som kommer. Innrettingen av 

skattesystemet må tilpasses en moden sokkel for å sikre nøytralitet med hensyn til 

investeringsbeslutninger og klimarelatert risiko. 

Petroleumsressursene er Norges felles verdi. Inntektene fra olje- og gassressursen må komme 

fellesskapet til gode. Tekna gir derfor tilslutning til at formålet med særskatten for 

petroleumsvirksomheten er å innhente grunnrente. Staten får også store inntekter gjennom 

selskapsskatt fra leverandør- og maritime bedrifter, og det å opprettholde konkurransedyktige 

fagmiljøer og bedrifter er viktig for å utvikle nullutslippsløsninger som CO2-håndtering, hydrogen og 

havvind. 

Selv om petroleumsskatten er blitt endret flere ganger har hovedtrekkene ligget fast over tid. Forrige 

endring ble gjort i 2020. Dette var en midlertidig endring for å bøte på oljeprisfallet i kjølvannet av 

koronapandemien, og mest av alt bidra til å opprettholde aktivitet i leverandørindustrien. Når 

utfasingen av de midlertidige endringene starter neste år vil selskapene igjen måtte forholde seg til 

de ordinære reglene. Da blir det viktig med videre forutsigbarhet i innrettingen av skattereglene for 

næringen. 

Til tross for at produksjonen skal reduseres over tid, vil det fortsatt være stor aktivitet på sokkelen. I 

den perioden vi går inn i er det viktig at det er best mulig samsvar mellom samfunnsøkonomisk og 

bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Forslaget som foreligger, vil bidra til redusert klimarisiko for staten 

gjennom at selskapene må ta større risiko for at prosjekter er lønnsomt. Dette er i tråd med en av 

anbefalingene fra klimarisikoutvalget.  
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Tekna støtter forslaget om omleggingen av særskatten til en kontantstrømskatt. Med en nøytral 

særskatt vil ikke skattevilkårene påvirke investeringsbeslutningen. Bedre samsvar mellom 

virksomhetenes og samfunnets vurdering av lønnsomhet reduserer risikoen for at det investeres i 

samfunnsøkonomisk sett ulønnsomme prosjekter. Tekna mener dette er særlig viktig i den fasen 

næringen nå går inn i. Ifølge departementet vil omleggingen også bidra til økte skatteinntekter over 

tid og dermed øke fellesskapets andel av petroleumsinntektene  

 

Tekna legger også vekt på at en kontantstrømskatt ikke er en ny tanke og egenskapene er godt belyst 

og forsøkt oppnådd gjennom utformingen av gjeldende særskatt etter ordinære regler. Tekna tar 

ikke stilling til den konkrete utformingen av skattereglene. Vi legger til grunn at utformingen ikke 

endrer egenskapene bort fra nøytralitet. Tekna poengterer også at det er viktig med forutsigbare 

rammevilkår ettersom dette er en næring og prosjekter med lange levetider og tidshorisonter. 

 

Tekna ønsker å bemerke at vi ikke sto oppført som høringsinstans.  

 

 

Med vennlig hilsen    

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening   

  

   

Line Henriette Holten   

Generalsekretær   


