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Forsvarere av Oslos klimastrategi vil kunne hevde at man med klimaminister Tine Sundtofts strategi, på lang 
sikt vil stange hodet i veggen. Foto: Melisa Fajkovic

Oslo foran Norge på klimatiltak
Kan Oslo oppnå det nasjonen ikke klarer i klimapolitikken?

D
enne måneden 
ble det lansert to 
viktige klimastra-
tegier: statens og 
hovedstadens. 
Interessant nok 

er de dramatisk forskjellige 
både i visjoner, tilnærming og 
virkemidler. 
l Statens klimastrategi 
fokuserer på «en kostnadsef-
fektiv tilnærming (...) som 
sikrer at togradersmålet nås til 
lavest mulig kostnad». Høyt 
kostnadsnivå i Norge gjør det 
dyrere å gjennomføre utslipps-
reduserende tiltak hjemme. 
Det vises til en studie fra SSB 
der utslippsreduksjonene i 
Norge derfor blir bare halvpar-
ten så store som i EU.
l Oslos klimastrategi er 
sentrert rundt et «grønt skifte», 
med overgang til et fornybart 
og bærekraftig samfunn: «For å 
få til en endring mot en fossilfri 
verden må Oslo begynne med 
seg selv». Selv om Oslo er en 
liten by i global sammenheng 
ønsker man å «ta et ansvar for å 
bidra med innovative løsninger 
der vi kan gå foran».

Sammenlignet med Oslos 
dristige klimastrategi er den 
nasjonale klimameldingen 
abstrakt og spisset mot 
CO2-reduksjon. Den er dessu-
ten sterkt preget strategisk 
posisjonering for å ivareta 
nasjonale interesser. Staten 
flagger vilje til utslippsreduk-
sjoner på linje med EUs, men 
krever blant annet adgang til 
kvotekjøp i utlandet, og at 
norsk skog kan telle med.

Forsvarere av Statens 
klimastrategi vil argumentere 
med at vi ikke bør betale mer 
enn nødvendig for klimaom-
stillingen. De kan vise til at 
gjennomføring av klimapoli-
tikk i utlandet følger elemen-
tær handelsteori. Allerede 
Smith og Ricardo på slutten av 

hjemme per krone, så kan vi i 
stedet konsentrere oss om 
eksport av produkter der vi har 
konkurransefortrinn som olje, 
fisk og raketter. 

Forsvarere av Oslos klimastra-
tegi vil kunne hevde at man med 
klimaministerens strategi, på 
lang sikt vil stange hodet i 
veggen. Kortsiktig politikk basert 
på kostnadsminimering ville 
ikke frembringe teknologi for det 
grønne skiftet som klimapolitik-
ken på lengre sikt er avhengig av. 
Hadde ikke land som Danmark, 
Japan og Tyskland fulgt en mer 
offensiv teknologiutviklingspoli-
tikk med massive støttepro-
grammer til vind og solkraft, 
ville vi i dag stått uten teknolo-
gier som er avgjørende for 
omstilling av energisystemet. 

Paradokset er at forutsetnin-

gen for en langsiktig klimaløs-
ning ligger hinsides Klimadepar-
tementets klimastrategi, men 
tettere på Oslo kommunes 
grønne skifte.
l Oslos aktive satsing på nye 
industrielle løsninger svarer mer 
direkte på teknologiutfordrin-
gen.
l Det avgrensede byrommet 
innbyr kanskje lettere enn det 
overordnede, nasjonale planet 
til konkret handling med 
håndgripelige effekter.
l I Oslo kan klimapolitikken 
lettere kobles til lokale miljø- og 
helsegevinster enn på nasjonalt 
plan. Byen står blant annet 
overfor alvorlige lokale luftforu-
rensningsproblemer som 
påkaller konkret handling.
l Byen klarer tilsynelatende 
lettere enn staten å krysse 

sektorgrenser mellom miljø- og 
klimapolitikk, arealplanlegging, 
boligbygging og transportsyste-
mer.
l Oslo synes å ha lettere for å 
aktivere egne produkt- og 
tjenesteenheter og å inngå 
allianser med lokalt næringsliv.

Spørsmålet er om byen har 
ressursene som skal til. Teknolo-
giskifter krever massiv, industri-
ell læring over tid, der nye 
grønne produkter som elbil, 
smarthus, pluss-hus og avansert 
avfallshåndtering må distribue-
res i store volumer før teknologi-
læringen bringer kostnadene ned 
på akseptable nivåer. Hvis det 
grønne skiftet i transport, 
byggsektoren, ressursutnyttelse 
og energiproduksjon blir for 
ambisiøst og times for dristig, 
kan regningen bli for stor for 
Oslo.

Riktignok kan samarbeid med 
andre byer åpne for kostnadsde-
ling. Tilsammen kan disse byene 
ha nødvendige markedsvolumer 
og investeringsressurser; men 
dette forutsetter planlagt 
spesialisering der byer tar på seg 
teknologiutviklingskostnader 
der de har de beste forutsetnin-
ger, og der alle tar sin tørn. 

Vi trenger de teknologiske 
kvantesprangene og de sam-
funnsmessige omstillingene for 
å få til et mer langsiktig bære-
kraftig samfunn, og det savnes 
en nasjonal visjon på linje med 
Oslos «grønne skifte». Klimade-
partements konsentrasjon om 
klimakvoter og CO2-markeder 
kan gi viktige justeringer, men 
kan ikke alene snu karbontren-
den. Den kan bare oppnås 
gjennom et genuint paradigmes-
kifte – og her er byens initiativ et 
oppspill mer i tråd med vår tids 
utfordringer, som også burde få 
sterk statlig bakking.

Atle Midttun, professor ved 
Handelshøyskolen BI
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1700-tallet påviste at to land 
kunne tjene på å konsentrerte 
seg om å produsere det de var 
best på – for eksempel vin i 
Portugal og ull i Skottland – og så 
handle over landegrensene.

Hvis Norge kan få til mer 
CO2-reduksjon i utlandet enn her 

Må «digitalisere» regelverket
Thore Eilertsen viser oss i DN 5. 
februar hvor lite vi har lært av 
store feilslåtte prosjekter, 
enten de er innen olje eller it. 
Helt riktig påpeker han faren 
ved at man starter prosjektene 
uten å ha gjort det nødvendige 
forarbeidet. Jeg er redd dette 
kommer av at den tidlige 
diskusjonsfasen ikke blir 
vurdert som skikkelig arbeid.
Jeg har vært på begge sider av 
bordet i mange prosjekter, både 
som utreder og som ansvarlig 
for utviklingen av programva-
ren, og det har lært meg 
betydningen av et grundig 
forarbeid. Hver times innsats i 

for eksempel for trygd, for å 
tilpasse det til automatiserte 
løsninger.

Reiseregninger og kostpenger 
er et godt eksempel. For dem 
som skal utvikle it-baserte 
reiseregningssystem er det svært 
komplisert. Kostpenger er 
avhengig av hvor en er. Det er 
høyere beløp i utlandet enn i 
Norge, høyere i New York enn i 
andre byer i USA. Datasystemene 
må da vite hvor en har vært og 
hvor lenge en har vært på hvert 
sted. Siden kostpenger er 
standardiserte beløp, kan en 
risikere å gå med overskudd. 
Politikerne har da bestemt at det 

skal skattes av en del av kostpen-
gene, avhengig om en bor på 
hotell, pensjonat eller hjemme 
hos venner.

Sist en av mine professorkol-
legaer fra USA besøkte Molde, 
overnattet han hos meg. Han 
fikk kostpenger, men siden han 
overnattet privat, var det også 
krav om skatt, dermed krav om 
personnummer og selvangi-
velse. Det som skulle være 
enkelt, blir uhyre komplisert. 

Løsningen er ikke å lage 
datasystemer som håndterer 
dette, men å se at kostpenger er 
en idé fra en svunnen tid, fra den 
gang det var tungvint å samle 

kvitteringer. I dag kan vi hente 
postene direkte fra kredittkort-
selskapene, automatisk. Da kan 
vi dekke faktiske utgifter og 
unngå tider, steder, valuta og 
skatt. 

Derfor, når Nav skal lage 
it-løsninger, bør statsråden 
være representert i den 
overordnede prosjektgruppen. 
Jobb nummer én er da å 
tilpasse regelverket til en ny 
tid.

Kai A. Olsen, professor i 
informatikk, Høgskolen i Molde 
og Universitetet i Bergen

tidligfasen gir hundre igjen 
senere. Gevinsten med å 
diskutere muligheter, vurdere 
alternative løsninger, skrive 
notater, med mer er uvurderlig.
Forarbeidet må inkludere en 
skikkelig gjennomgang av 
dagens praksis. Den kan være 
bygget opp på grunnlag av en 
papirbasert verden, der det 
meste av arbeidet ble gjort 
manuelt. I dag, når vi skal 
automatisere disse løsningene, 
kan gevinsten av å tenke nytt 
være stor.

For Nav og andre offentlige 
virksomheter innebærer det at 
en bør gjennomgå regelverket, 
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