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Diabetesforbundets innspill til statsbudsjettet for 

2021 
 

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er 

interessert i diabetes. Forbundet ble stiftet i 1948 og har omkring 35.000 medlemmer, 11 fylkeslag og 

125 lokalforeninger. 

 

Diabetesforbundet jobber for et godt liv med diabetes – og en framtid uten. 

 

 

Her følger Diabetesforbundets innspill til statsbudsjettet for 2021: 

 

 

• Diabetesforbundet ber om at sukkeravgiften får et klart folkehelseformål og at avgiften må 

legges på et slikt nivå at den gir ønskede vridningseffekter mot sunnere matvarer. 

 

 

Prispolitiske virkemidler i folkehelsepolitikken 

Sukkeravgift (kap. 5555, post 70: Avgift på sjokolade – og sukkervarer og kap. 5556, post 70: Avgift 

på alkoholfrie drikkevarer)  

Den største andelen av for tidlig død i befolkningen skyldes de ikke-smittsomme sykdommene; 
hjerte- og karsykdommer, kroniske lungesykdommer, kreft og diabetes type 21. På verdensbasis 
utgjør dette over to tredjedeler av dødstilfellene. Felles risikofaktorer for disse sykdommene er 
knyttet til helserelatert atferd som usunt kosthold, røyking, inaktivitet og alkoholbruk.  
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Norge har forpliktet seg til WHO sitt mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme 
sykdommer med 25 prosent innen 20252. Dette krever en offensiv innsats hvor flere tiltak og 
virkemidler tas i bruk.  
 

En framgangsmåte er å stimulere til eller legge til rette for de gode valgene. Vi mener at en bevisst 

prispolitikk er en viktig tilnærming. Pris er av stor betydning for forbruksmønsteret vårt når det 

gjelder mat. Generelt er grupper med lavere sosioøkonomisk status mer prissensitive. Vi mener 

prisvirkemidler på matområdet må brukes mer aktivt i arbeidet for å fremme sunnere matvaner, 

forebygge overvekt og for å utjevne sosiale helseforskjeller. 

WHO understreker også behovet for befolkningsrettede, strukturelle tiltak og anbefaler å ta i bruk 

prisvirkemidler for å fremme et sunt kosthold. De anbefaler særlig avgiftsøkning og viser til at det er 

mer effektivt enn prisreduksjon. Sukkeravgiften kan bli et slikt tiltak, men dagens ordning er uklar, 

lite treffsikker og får uhensiktsmessige konsekvenser. Vi understreker at sukkeravgiften må få et klart 

folkehelseformål og avgiften må legges på et slikt nivå at den gir ønskede vridningseffekter mot 

sunnere matvarer.  

 

Diabetesforbundet ber om at sukkeravgiften får et klart folkehelseformål og at avgiften må legges 

på et slikt nivå at den gir ønskede vridningseffekter mot sunnere matvarer 

 

 

 

Kontaktinformasjon: Kontaktinformasjon: sentralbord: 23 05 18 00, E-post: post@diabetes.no 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

                                            

 

                                                                              
              

Sverre Ur         Bjørnar Allgot  
forbundsleder                                                                                                       generalsekretær 
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