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Kåkånomics 17. - 20. oktober

Forskningsleder: – Vi bør  
kutte i oljeproduksjonen
STAVANGER: Færre 
letelisenser og en ny 
statlig avgift på hvert 
fat olje som produseres 
på norsk sokkel er både 
kostnadseffektivt og god 
klimapolitikk. Det mener 
ti norske professorer og 
samfunnsøkonomer.  

Tor Dagfinn Dommersnes 
td.dommersnes@aftenbladet.no

I dag starter økonomifestivalen 
Kåkånomics, og en av debattene 
tar for seg «Oljenæringen – opp-
gang eller undergang?». 

Professor Klaus Mohn ved UiS 
skal lede debatten, og blant del-
takerne er forskningsleder Ta-
ran Fæhn ved Statistisk Sentral-
byrå. Hun arbeider mye med 
omstillingen til en mindre pe-
troleumsavhengig og utslippsin-
tensiv økonomi. 

Mer enn Paris
– Dersom vi skal bidra til mindre 

globale utslipp av CO2 enn det vi 
er forpliktet til gjennom Parisav-
talen, så kan kutt i oljeproduk-
sjonen være blant tiltakene, sier 
Fæhn til Aftenbladet. 

– Avtalen baserer seg på at 
hvert enkelt land skal redusere 
utslippene på eget territorium. 
Ønsker vi å bidra ytterligere til 
globale utslippskutt, kan dette 
oppnås blant annet ved å redu-
sere selve oljeproduksjonen.

Sammen med ni andre økono-
mer har Fæhn nylig publisert en 
artikkel i tidsskriftet Samfunns-
økonomen der spesielt to virke-

midler for å få til slike reduksjo-
ner blir drøftet: å dele ut færre le-
telisenser og å legge en statlig av-
gift på utvinning av olje.

– Å dele ut færre letelisenser 
kombinert med en statlig avgift 
på utvinning av olje vil være en 
billig måte å få ned klimagassut-
slippene globalt. Avgiften per ut-
vunnet enhet bør være like stor 
som avgiften på utslipp fra eget 
territorium. På den måten vil de 
minst lønnsomme feltene drop-
pes, samtidig som den økono-
miske byrden overføres til olje-
selskapene. 

De ti økonomene mener at det 
ikke er et treffsikkert tiltak å en-
dre den omstridte leterefusjons-
ordningen, den som miljøbeve-
gelsen mener gir altfor gunstige 
skattevilkår for oljeselskapene. 
Problemet er at det vil reduse-
re aktiviteten hos oljeselskaper 
utenfor skatteposisjon, men 
ikke vil treffe selskaper i skatte-
posisjon, som typisk er større og 
etablerte.

– Å redusere norsk oljeutvin-
ning vil gi lavere økonomisk 
vekst, høyere arbeidsløshet, 
mindre skatteinntekter – og la-
vere levestandard?

– Vi ser ikke for oss en drama-
tisk og plutselig nedgang i olje-
produksjonen som følge av slike 
klimatiltak fra norsk side. Kutt 
i oljeutvinningen vil være ett 
av flere virkemidler. Andre til-
tak kan være investeringer i ny 
teknologi og investeringer i ut-
viklingsland for å redusere kli-
magassutslippene der. Hele po-
enget med å trekke oljekutt inn 
som et potensielt tiltak er å re-
dusere kostnadene ved klima-

politikken. Slik sett er virknin-
gen positiv for økonomien. 

Norske kutt virker
Oljenæringen i Norge mener at 
det ikke har noen hensikt å re-
dusere produksjonen her hjem-
me fordi andre land vil øke sin 
produksjon. Dermed blir utslip-
pene de samme. 

– Våre empiriske beregninger 
tyder på at de globale utslippene 
vil falle. Det er riktig at en del av 
den norske produksjonsnedgan-
gen vil bli kompensert av andre 
oljeprodusenter, men ikke alt, 
sier Fæhn.

– Parisavtalen handler om å 
redusere utslipp i eget land, og 
dersom Norge eksporterer min-
dre olje så får vi ikke noen pluss i 
boka. Tror du likevel at det er po-
litisk vilje til å innføre tiltak som 
gjør at vi overoppfyller  forplik-
telsene våre i Parisavtalen?

– Det tror vi. Regjeringene i 
Norge har i flere år gjort nett-
opp det, gjennom for eksempel 
regnskogsatsingen, sier Fæhn. 
– Men det er viktig å skille mel-

Norge bør utvinne mindre olje selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det gjennom Parisavtalen, mener en gruppe framtredende økonomer. 
c JARLE AASLAND 

Står bak rapporten

yyArtikkelen  «Parisavtalen og oljeeksporten» publiseres i 
«Samfunnsøkonomen». Disse står bak artikkelen: Taran Fæhn, 
professor Geir Asheim (UiO), førsteamanuensis Mads Greaker 
(OsloMet), seniorforsker Cathrine Hagem (SSB), professor Bård 
Harstad (UiO), professor Michael Hoel (UiO), professor Didrik 
Lund (UiO), professor Karine Nyborg (UiO), professor Knut  
Einar Rosendahl (Norges miljø- og biovitenskapelige  
universitet) og seniorforsker Halvor Storrøsten (SSB). 
yyForskerne  er med i Oslo Centre for Research on Environ-

mentally friendly Energy, CREE, under Norges Forskningsråd. 
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  Les mer på aftenbladet.no

Forskningsleder Taran Fæhn i SSB.
c SSB 

Professor Klaus Mohn skal lede  
debatten om oljenæringen på Kåkå-
nomics som starter i dag. 
c KRISTIAN JACOBSEN 

Kåkånomics

yyKåkå  kverulantkatedralen arrangeres fra i dag, onsdag 17. oktober til lørdag 20. oktober  
i Stavanger.
yyNorske  og internasjonale aktører debatterer økonomiske problemstillinger i en uformell 

atmosfære på ulike scener i Stavanger. I tillegg er det konserter, teaterimprovisasjon,  
performance og et eget filmprogram.
yyScenene er:  Kåkå kverulantkatedralen (Sting Nere), M/S Sandnes, Blyge Harry, Frøken 

Phil, Gaffel & Karaffel, Vinbaren, Norsk Oljemuseum, HH UiS (Handelshøgskolen ved UiS), 
Sølvberget og Stavangeren.
yyStiftere  av Kåkå kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Stiftelsen har 

et styre med Hallgeir Langeland som styreleder. I styret sitter ellers Snorre Haukali, Sigrid 
Helene Risa, Ingebjørg Storeide Folgerø og Signe Anne Stensrud.
yyJan Inge Reilstad  er kunstnerisk leder, og Kåkå har et nært samarbeid med kulturhuset 

Café Sting.

lom kortsiktig politikk og lang-
siktige mål. Dersom vi skal for-
hindre den farlige temperatur-
stigningen som følger av klima-
gassutslipp, må verden foreta 
noen viktige veivalg. Ja, de vil 
ramme norsk økonomi, men vi 
har egentlig ikke noe valg. Og ol-
jefondet vil gjøre at omstillingen 
blir lettere for oss enn for mange 
andre land.    

To utfordringer
– Olje- og gassnæringen har to 
svært store utfordringer de neste 
årene. Det ene er ressursknapp-
het. Etter 2021 er det rett og slett 
for lite olje og gass å utvinne, sier 
professor Klaus Mohn ved Uni-
versitetet i Stavanger. 

– Mindre olje og gass vil natur-
ligvis føre til lavere aktivitet, og 
dermed lavere sysselsetting og 
mindre inntekter fra oljen. 

Den andre hovedutfordrin-
gen er klimapolitikken. 

– Dersom Norge skal oppfylle 
de forpliktelsene vi har i klima-
politikken, må forbruket av fos-
silt brensel kraftig ned. Avgiftene 
som myndighetene da vil innfø-
re, vil gjøre det mer kostbart for 
oljeselskapene å utvinne oljen. 
Færre prosjektet vil bli lønnsom-
me og det vil også reduserer akti-
viteten og sysselsettingen. 

Mindre betydning
Mohn tror at oljenæringens be-
tydning for den norske brutto-
nasjonalproduktet (BNP) vil re-
duseres de neste årene. 

– Om ti år vil oljens betyd-
ning for statens totale inntekter 
være lavere, ja. Hvor mye lave-
re vil jeg ikke spekulere i,  det er 
altfor mange faktorer som spil-
ler inn. 

– Reduserte inntekter og lave-
re aktivitet vil kunne føre til lave-
re levestandard enn i dag?

– Nei, jeg tror ikke det. Nor-
ge en solid økonomi, så det er et 
godt stykke til vi må redusere på 
levestandarden. 

Nesten en fjerdedel 
21 prosent av alle inntektene til 
den norske stat kommer i dag 
fra petroleumsindustrien. Da er 
ikke inntekter fra leverandørin-
dustrien - som ikke har den gun-
stige petroleumsbeskatningen 
som oljeselskapene – tatt med. 
43 prosent av Norges eksport-
inntekter kommer fra petrole-
umsprodukter, ifølge Norsk Pe-
troleum. 

– Her må man huske på at de 
oljepengene vi bruker over stats-
budsjettet ikke er direkte inn-
tekter fra oljeselskapene, sier 
Mohn. – Vi bruker jo «bare» en 
del av avkastningen av de enor-
me oljefondet. 

– Har norsk oljebransje gått 
inn i solnedgangen?

– Trenden er klar, og vi vil tje-
ne mindre på olje. Men samtidig 
har vi nettopp åpnet et kjempe-
stort nytt felt.  Johan Sverdrup jo 
skal produsere i 40–50 år til. Så 
ikke akkurat solnedgang, men 
tidlig kveld, sier Mohn. 

– Skolen har 
mye å lære av 
barnehager
STAVANGER:  
Professor Mari Rege 
blir begeistret bare av  
å tenke på alle de kunn-
skapsrike, spennende 
og samfunnsengasjerte 
menneskene som skal 
fylle Stavanger de neste 
dagene for å snakke  
om økonomi.

Elisabeth Risa 
elisabeth.risa@aftenbladet.no

Ola Fintland 
ola.fintland@aftenbladet.no

Det er en viss fallhøyde for en 
festival som liker å kalle seg 
for Norges og Nordens beste 
og morsomste økonomifesti-
val. På den andre siden er ikke 
konkurransen så veldig stor. 
For det tettpakkede festival-
programmet i Norge er ikke 
akkurat fullstappet med mor-
somme økonomifestivaler. 

Målet med Kåkånomics er å 
gjøre økonomi mer tilgjenge-
lig og interessant for folk flest. 
Det er derfor festivalen omta-
ler seg som høstens smarteste 
eventyr. En av de smarte fore-
dragsholderne er Mari Rege, 
som er professor i samfunns-
økonomi ved Handelshøgsko-
len på Universitetet i Stavan-
ger.

– Jeg deltar for å lære, bli ut-
fordret og for å få formidle eget 
fagfelt og egen forskning, sier 
Rege.  

Har store forventninger
Hun er en av flere professorer 
som skal delta på flere semina-
rer og debatter. Hun skal blant 
annet snakke om hva som 
skjer når økonomene inntar 
utdanningsfeltet og om fattige 
barn og ufør ungdom, som fal-
ler fra på videregående og hav-

ner utenfor arbeidslivet.
– Det er imponerende hvor-

dan Kåkånomics får folk til å 
reise land og strand for å kom-
me til Stavanger for å prate om 
økonomi og politikk. Jeg kjen-
ner faktisk at jeg blir begeis-
tret av å tenke på alle de kunn-
skapsrike, spennende og sam-
funnsengasjerte menneske-
ne som skal fylle Stavanger de 
neste dagene. Jeg har spesielt 
store forventninger til skole-
debatten onsdag kveld og til 
debatten om frafall i videregå-
ende skole fredag kveld. Her 
gleder jeg meg til å selv delta, 
sier Rege.

I kveld skal Rege svare på 
om politikerne egentlig bryr 
seg om skoleforskning. Det 
skjer om bord på MS «Sand-
nes». Der deltar også Ap-po-
litker Trond Giske og tidligere 
Høyre- politiker Kristin Cle-
met, som nå er daglig leder i 
den liberale tankesmien Ci-
vita.

– På overflaten kan det se ut 
som de bryr seg, men sannhe-
ten er nok at de fleste politike-
re har et svært pragmatisk for-
hold til skoleforskning. Skole-
debatten i Norge styres dess-
verre av ideologi. Vi hører ofte 

at politikere i sin argumenta-
sjon trykker forskningsarti-
kler til sitt bryst, men de velger 
den forskningen som bekref-
ter deres politiske overbevis-
ning og ser bort fra forskning 
som strider imot, sier Rege. 

Trenger med lek
– Du har forsket på og skrevet 
om lekbasert læring for fem-
åringer, nylig har det vært en 
større diskusjon om første-
klassingene har for mye teori 
i sitt første skoleår. Hva er din 
mening?

– Vi trenger helt klart mer 
lekbasert læring i skolen. Både 
for de aller minste, men også 
oppover i klassene. Det krever 
at læreren klarer å kombine-
re begeistring, kreativitet og 
barns medvirkning med det 
faglige. Dette er barnehage-
ne gode på og skolen kan lære 
mye fra barnehagene.

– Hva betyr digitalisering 
av skolen for elever og lærere 
i småskolen?

– Her tror jeg det finnes for-
skjellige svar i hver eneste 
kommune – ja til og med på 
hver eneste skole. Digitalise-
ring er helt klart utfordrende 
for mange lærere som ikke har 
fått god nok opplæring i hvor-
dan digitale verktøy kan bru-
kes som en ressurs i undervis-
ningen, sier Rege. 

– Var det på høy tid at man-
ge elever får egen Chrome-
book, eller er vi i forkant?

– Det er nok på høy tid. 
Chromebook kan bidra til å 
skape mer variasjon i under-
visningen og til å bedre tilret-
telegge for hver enkel elevs 
behov. Men det gjenstår nok et 
stort utviklingsarbeid og kom-
petanseheving for at man vir-
kelig skal kunne utnytte læ-
ringspotensialet Chromebook 
gir, sier Rege.

Mari Rege er professor i sam-
funnsøkonomi ved Handelshøg-
skolen på Universitet i Stavanger.
c KRISTIAN JACOBSEN 
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