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n STEMMER

IKKE. Det er
udiskutabelt at det fore
kommer «unødvendige»
dødsfall på norske sykehus,
men tallet er langt lavere enn
de 2350 Kunnskapssenteret
mener å kunne dokumen
tere, skriver artikkel
forfatterne.
Illustrasjonsfoto: Per Thrana

n Haldor Slettebø, overlege ved
Oslo universitetssykehus
(OUS), Hans Flaatten, professor
ved Haukeland universitetssjukehus, Anders Baalsrud, leder
av Stab Pasientsikkerhet ved
OUS, Olav Røise, professor ved
OUS og Olav Lødemel, avd.
overlege ved Voss Sjukehus
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Dårlig om skatt
FORMUES
SKATT. Kvalite
ten på Høyres
argumentasjon
kunne vært
bedre, mener
Bjørn Sandvik

H

Vi trenger ikke et Kunnskapssenter som ikke skjønner
grunnleggende pasientbehandling og hva en skade er – og
som har et omtrentlig forhold
til tall og metode.
Vi trenger et Kunnskapssenter og et helsebyråkrati som
skjønner at kvalitetsforbedring
skjer i samspill mellom helsepersonell på behandlingsnivå
og ledere som fastsetter
rammebetingelsene.

Forskning viser at ...

Høyre argumenterer ikke godt for fjerning av
formuesskatten, skriver Bjørn Sandvik, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

INNLEGG
Skatt

for helsepersonell.
Det er udiskutabelt at det
forekommer «unødvendige»
dødsfall på norske sykehus, men
tallene er langt færre enn de
2350 Kunnskapssenteret mener
å kunne dokumentere. Mer pålitelige kilder indikerer at tallet
er et sted mellom 300 og 400 i
året.
Uansett – hvert eneste dødsfall er ett for mye og dypt
tragisk. Målet for både Kunnskapssenteret og for oss er å
redusere risikoen for slike
hendelser.
Men veien å gå er ikke å
blåse opp tall og krisemaksimere situasjonen. Det eneste
senteret oppnår på den måten,
er at et samlet helsevesen rister
oppgitt på hodet og slutter å
høre etter.
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øyre argumenterer for
tida intensivt og høylytt
mot formuesskatten. De
hevder at fjerning av formuesskatten vil gi store effektivitetsgevinster. Kvaliteten på argumentasjonen kunne imidlertid
vært bedre.
Sist ute var Julie Brodtkorb
(og James Stove Lorentsen) i
DN 27. november. Utgangspunktet for Brodtkorb er at vi
må ha et konkurransedyktig
næringsliv, og at formuesskatten reduserer lønnsomheten i foretak. Men all skatt på
næringsvirksomhet gjør det, i
likhet med skatt på næringslivets produkt og innsatsfaktorer,
som moms, arbeidsgiveravgift
og skatt på lønnsinntekter.
Spørsmålet er altså hvordan
en best skal skattlegge
næringsliv og individ.
Legger vi til side fordelingshensyn, sier økonomisk teori
grovt sett at en skal:
n dele skatten på flest mulig
skatteobjekt.
n skattlegge hardere objekt
hvor aktørene reagerer lite på
skatten.
Basert på dette er det skattene på arbeidskraft, dvs.
arbeidsgiveravgift og inntektsskatt, som gir de største effektivitetstapene. Formuesskatten
gir adskillig mindre effektivitetstap, i alle fall så lenge skattenivået ikke er så høyt at
mange rike flytter til utlandet.
Brodtkorb er opptatt av
arbeidsplasser. Da er det åpenbart at det er mer effektivt å
redusere arbeidsgiveravgiften

istedenfor formuesskatten for
en gitt reduksjon i offentlige
skatteinntekter.
Norge har et av verdens beste
kapitalskattesystem, ut fra
effektivitetshensyn. Det har
imidlertid et gapende hull,
nemlig boligskatten (og rederskatten), som nærmest er fraværende. Fra et økonomisk synspunkt er løsningen å gradvis
øke boligskatten, og samtidig
redusere skattene i arbeidsmarkedet tilsvarende.
Så til Høyres fordelingsargument, hvor pølsemakeren Idsøe
i Stavanger er sentral. Jeg
kjenner ikke mer til Idsøe enn
det som kom fram i Brodtkorbs
innlegg. At Idsøe betaler formuesskatt på 148.000 kroner, tilsier
ei skattbar formue på ca. 14
millioner. Antar vi at cirka halvparten av denne formuen er
eiendom (hvor formuesskattegrunnlaget er halvparten av
eiendomsverdien), og at Idsøe
er et sterkt merkenavn, har
Idsøe en reell formue på godt
over 20 millioner. Er det da
urimelig at han må betale
148.000 i skatt i et dårlig år?
Eksemplet med enka på
minstepensjon med enebolig i
Holmenkollveien (eller
lignende) med skattetakst tre
millioner dreier seg om det
samme. Hun har da reelle
verdier på cirka 12 millioner.

Som Idsøe ville hun neppe ha
problemer med å få lån, men
her ville det trolig være bedre å
utsette formuesskattekrav til
boet skal gjøres opp. Det blir
fortsatt rikelig igjen til arvingene.
Skatteutsetting er trolig også
en løsning for gründere med
kontantskvis.
Noen hevder at skatten et
foretak betaler, bør regnes som
betalt av eierne. Dette argumentet er bare delvis rett, siden
disse foretaksskattene blir
fordelt både på eiere, ansatte,
leverandører og kunder. Tar en
hensyn til det ved vurdering av
fordelingsvirkningene, er svaret
mindre klart. Hovedpoenget er
at effektivitetsargument tilsier
at vi bør beholde formuesskatten.
Dette betyr ikke at formuesskatten ikke bør endres. Det
virker fornuftig å gradvis øke
den skattemessige verdsettinga
av boliger og annen eiendom.
Dette kunne kombineres med et
større bunnfradrag, eventuelt
en lavere formuesskattesats,
men som nevnt ovenfor er det
viktigere å redusere den effektive skatten på arbeidskraft, for
eksempel arbeidsgiveravgifta,
som gir bedre effektivitets- (og
fordelings-) virkninger. Er
utflytting av rike et problem,
kan en også redusere formuesskattesatsen noe.
Jeg kan ha oversett noe, men
jeg syns ikke Høyre argumenterer for fjerning av formuesskatt på en overbevisende og
konsistent måte.
n Bjørn Sandvik, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi,
Universitetet i Bergen
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