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I

nvestor Kjell Inge Røkke flytter til
Sveits – og får kjeft med på flyttelasset.
Arbeiderpartiets Hadia Tajik er
overrasket. Hun beskriver det som om
Røkke er «ferdig som bidragsyter til det
norske fellesskapet. Et fellesskap og et
samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue». Hun kaller det
«litt pussig» at pengesterke mennesker
flytter ut for å slippe å bidra til det fellesskapet de har hatt glede av å bygge næringsvirksomhet i.
Det er to problemer med resonnementet.
For det første vil Røkke fortsatt være hovedeier i Aker, som har sin virksomhet forankret i Norge. Forskjellen er at han blir
som andre utenlandske eiere i norsk næringsliv. Dermed slipper han blant annet
formuesskatten, som bare rammer eiere
som bor i Norge.
Flere viser til at Røkke har tjent og tjener
penger på norske naturressurser. Selskapene det gjelder, inkludert olje- og gassvirksomheten til Aker BP, bidrar med
svært mye skatt til det norske fellesskapet.
Det endres ikke av at Røkke flytter.
For det andre virker det som om Tajik og
flere andre på venstresiden tror appell til
samfunnsansvar er et godt virkemiddel i
skattepolitikken.
SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier at det er

«dessverre vanlig å flytte til Sveits for å
unngå å betale skatt, og å flytte formue for
å unngå å bidra til fellesskapet». Han mener Røkkes flytting «bærer preg av flukt».
LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til DN
at Røkke «ser det som sin viktigste oppgave å fylle frakkeforet med mest mulig
penger».
I november kommer innstillingen fra et
offentlig nedsatt skatteutvalg. Et spørsmål
som blant andre Tajik reiser nå, er om det
trengs endringer i dagens regel som gjør at
man kan slippe skatt på kapitalgevinster
ved å bo utenlands i fem år. Det er god
grunn til å vurdere om både den regelen
og andre bestemmelser bør justeres. Forhåpentlig gir utvalget et godt grunnlag for
en ny og grundig skattedebatt.
Tajik sier til NRKs «Politisk kvarter» at
skattesystemet må være omfordelende,
forutsigbart og rettferdig. Det er viktig.
Men skatt er mer enn fordeling. Skattepolitikk handler også om hvordan økonomien virker, om norsk eierskap, om produktivitet, om grønn omstilling og klima
og om investeringer.
Utvalgets innstilling gir forhåpentlig et
godt grunnlag for en debatt der alle disse
hensynene er med.
Noe er i alle fall sikkert: Moralsk fordømmelse er neppe det mest effektive virkemiddelet i skattepolitikken.

Under streken
Ridende rytter
A-magasinet tar pulsen på KaraokeNorge.
Én av deltagerne uttaler:
«– Det er veldig stas at Norge er
vertskap for årets VM! Tenk å ha et
globalt verdensmesterskap på Årnes.»
De globale VM er blant de største i verden.

Få ord på menyen
E24 melder:
«Meny er hardt truffet av de høye
strømprisene. Samtidig drar butikksjefer og driftsapparat på langhelg til
Italia.»
Den døgnjobbende økonomiavisen gir
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seg ikke så lett:
«I en e-post svarer administrerende
direktør Vegard Kjuus at hverken
han eller andre har ingen ytterligere
kommentarer til saken.
E24 har også spurt Norgesgruppen,
Menys eier, hva de mener om utenlandsturen.
«Vi har ingen kommentarer utover
hva Meny selv har svart.»
Konklusjon:
Ingen kommentar utover ingen ytterligere kommentar.
Det gjenstår bare å skru av og legge
seg.
Natta.

Hei, Sveits!
«Kjell Inge Røkke melder flytting til

Sveits», skriver ABC Nyheter og lar
Røkke utdype:
«– Et krevende valg er tatt. Jeg har
flyttet fra Asker til Lugano i Sveits.
Min kapital skal fortsatt arbeide i
Norge.»
Samma det, bare han ikke selv må
jobbe.

Urinturbin
«Slutt med fastpris på strøm: – Ha is i
magen», uttaler en strømekspert til avisen iTrømsø.
Under strekens sørlige kontor for analyse av nordnorske strømutsagn mener
dette er et å lytte til:
Isen i magen vil etter hvert smelte,
væske brukes til å lage strøm.

