
 

NAEE seminar– 02. desember 2021 

Velkommen til Seminar 
 

Endringer i  
Petroleumsskattesystemet 

 
Torsdag 02. desember 2021, kl 14:30-16.30 

 
Oljedirektoratet i Stavanger 

 

Velkommen til seminar i Norsk Forening for Energiøkonomi. 
 
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i petroleumsskatteloven. 
Endringene består i at særskatten legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar 
utgiftsføring av nye investeringer. Forslaget til nytt petroleumsskattesystem er dermed et 
forslag til et mer kontantstrømbasert skattesystem. Høringsprosessen har frist 3. desember. 
 
I seminaret ønsker vi å få belyst flere sider av forslaget, bl.a. hva var galt med det forrige 
systemet, hvordan vil systemet slå ut for realøkonomien, hvordan vil forslaget slå ut for ulike 
selskaper og er det et skattesystem for framtiden? 
 
Innledere: 
• Diderik Lund, Professor emeritus i samfunnsøkonomi, Universitetet I Oslo 
• Torfinn Harding, Professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger  
• Erik Jarlsby, Siviløkonom, Ph.D, Eureka Energy Partners, Stavanger 
• Påfølgende diskusjon  

 
Diderik Lund vil ta en bred vurdering av høringsforslaget fra Finansdepartementet (30-45 
min). 
 
Torfinn Harding vil drøfte det nye skatteforslaget sett i lys av nyere empirisk arbeid om 
virkningene av leterefusjonsordningen (30 min). 
 
Erik Jarlsby vil kommentere enkelte sider ved skatteforslaget, herunder prinsippet om 
skattemessig nøytralitet. (20 min). 
 
Seminaret vil bli arrangert i Oljedirektoratet., 
 
Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE; for andre er prisen 250 kroner; faktura vil bli 
tilsendt. Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette seminaret!  
 
Påmelding, send e-post til Terje Sørenes terje.sorenes@npd.no 
 
Det vil også bli anledning til å delta via teams. Gi beskjed om dette ved påmelding, så vil det 
bli sendt en egen teams innkalling. 
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NAEE seminar– 02. desember 2021 

Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter innenfor det 
energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av artikkelsamlingen Energy Journal og 
gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig 
oppdatering av IAEEs internasjonale medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og 
telefonnummer til alle medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av 
NAEE og rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no. 
 
Medlemskap i NAEE koster kr 1050,- for ordinære medlemmer og kr 550,- for studenter. Du kan melde deg inn 
ved å sende en epost til: 
 

gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om du er 
student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift. 
 
 
 
 
 

Møtested 
Oljedirektoratet, Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger 
 
Se veibeskrivelse: Oljedirektotatet 
 
Bør beregne 10 minutter ekstra dersom behov for parkering. 
 
 
 

http://www.naee.no/
mailto:gerard.doorman@statnett.no
https://www.google.no/maps/place/Oljedirektoratet/@58.9343411,5.7025727,17z/data=!3m2!4b1!5s0x463a3578f26d9405:0xdaa172b7a79f8d19!4m5!3m4!1s0x463a357895ff0617:0xff1076e807283134!8m2!3d58.9343411!4d5.7047614

