
35

Fasade, sminke eller 
nødvendig bidrag?
Bedrifters samfunnsansvar handler langt på  
vei om tidsperspektivet: Endres det fra kort til 
lengre sikt, lønner det seg å ta ansvar ut over  
å følge dagens regelverk.

S
amfunnsansvar og 
bærekraft har lange 
tradisjoner i nærings-
livet. Siden FNs 
bærekraftsmål ble 
vedtatt i 2015, har 

mange selskaper både interna-
sjonalt og her hjemme valgt å 
knytte arbeidet med samfunns-
ansvar til nettopp disse målene. 
17 mål og 169 delmål som skal 
gjøre verden mer bærekraftig 
sosialt, økonomisk og miljømes-
sig innen 2030.

Kalle Moene er bekymret for 
at store selskaper bruker 
bærekraftsmålene som fasade 
for egen vinning (kronikk i DN 
18. august). Det er en både viktig 
og relevant innvending. Men det 
er overraskende at Moene 
omfavner Milton Friedman og 
avskriver næringslivets sam-
funnsansvar.

Debatten om hvorvidt 
næringslivet faktisk bør ta 
samfunnsansvar, utover 
ansvaret som ligger i at forret-
ninger bidrar til økonomisk 
verdiskaping og arbeidsplasser, 
har en lang historie både i 
akademia og næringslivet.

Milton Friedman svarte altså 
nei, og spissformulerte dette 
synspunktet i 1970: «there is one 
and only one responbility of 
business – to use its resources 
and engage in activitities 
designed to increase its profits 
so long as its stays within the 
rules of the game».

Archie B. Carroll svarer 
derimot ja. Carroll har gjennom 
mange år forsket på bedrifters 
samfunnsansvar og spesielt på 
ulike begrunnelser for bedrifters 
engasjement. Fra 1980-tallet 
vokste det frem en retning som 
la vekt på at næringslivet har en 
etisk forpliktelse til å bidra til det 
samfunnet de er en del av – også 
utover å skape økonomisk vekst 
og arbeidsplasser.

Fra 1990-tallet kom tanken 
om «corporate citizenship», hvor 
selskaper betraktes som 
samfunnsborgere som på linje 
med ordinære borgere bør bidra 
til fellesskapet.

De siste årene har trenden 
vært at næringslivet begrunner 
samfunnsansvar og bærekraft 
med et økonomisk rasjonale. 
Samfunnsansvar lønner seg 
– spesielt på mellomlang og lang 
sikt. Bærekraft og samfunnsan-
svar handler da i stor grad om å 

regler, fremfor å ta et samfunns-
ansvar utover eksisterende 
lovgivning. Og det er her Moene 
overrasker. Det finnes uten tvil 
mange eksempler på selskaper 
som både tøyer og bryter lover 
og regler. Men det er i seg selv 
ingen god begrunnelse for at 
selskaper skal unnlate å ta 
ansvar utover eksisterende 
lovgivning.

Realiteten er at på en rekke 
viktige områder i samfunnet vil 
fremtidig risiko øke betraktelig 
hvis næringslivet og samfunnet 
for øvrig skal lene seg tilbake og 
vente på ny lovgivning.

Klima er et tema som kan 
illustrere dette. Etter over 25 år 
med internasjonale klimafor-
handlinger, klimaforlik og 
klimameldinger i Stortinget, ser 
vi at tempoet i utviklingen av 
lover og regler går altfor sakte.

Dagens internasjonale og 
nasjonale lovgivning er langt fra 
nok til at verden kan nå målet 
om maksimalt to grader økning i 
den globale middeltemperaturen 
– og dermed stoppe farlige, 
menneskeskapte klimaendrin-
ger. Lover og regler strekker ikke 
til.

Statsviterne har gode forkla-
ringer på hvorfor politikerne ikke 
klarer å løse klimaproblemet, 
men de har få gode løsninger.

All den tid politikk ikke er nok 
og ikke går fort nok, vil selska-
pers arbeid med bærekraftsmå-
lene være et viktig bidrag – til 
tross for at enkelte selskap velger 
å bruke bærekraftsmålene som 
sminke.

Anne Therese Gullberg, 
seniorrådgiver i Gambit H+K

endre tidsperspektivet fra kort 
til lengre sikt.

Moene understreker at 
selskaper bør konsentrere seg 
om å operere innenfor lover og 
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presisjon. Private bedrifter som 
har tillatelsene i orden kan ikke 
beordres til å stoppe produksjo-
nen.

Bård Harstad peker i DN 19. 
juli på et moratorium for 
oljeleting i Arktis som en 
mulighet. Ingen vet hva vi kan 
finne i Arktis – store funn av 
gass ville for eksempel være 
mye verdt og kunne erstatte 
kull i Europa: Oljekuttpolitik-
ken kan bli svært dyr og uheldig 
for global klimapolitikk.

Ti Oslo-økonomer startet 
denne debatten med et innlegg i 
Samfunnsøkonomen, og Hoel, 
Rosendahl og Harstad er tre av 
dem. Det virker som om de ser 
for seg en produksjonsavgift per 
fat olje. Det ville for eksempel 
kunne stoppe en del prosjekter 
som har som mål å forlenge 
levealderen til eksisterende felt. 
Hvis en ikke tar ut det som er 
mulig fra et utbygget område, 
vil det måtte bygges ut mer på 
andre felt og områder i verden, 
noe som er ressurskrevende og 
har et klimaavtrykk.

Det er omtrent som ikke å 
spise opp det man har tatt på 
tallerkenen.

Det som er viktig er at en slik 
mulig produksjonsavgift også 
vil påvirke hvordan felt bygges 
ut og i hvilken grad det er 
lønnsomt å lete etter olje og 
gass. Igjen, når letingen 
påvirkes har vi ingen anelse om 
hva kuttpolitikken koster. Det 
ville være ren flaks hvis det som 
ikke kommer i produksjon bare 
har marginal lønnsomhet.

Oljekutt kan gå fra å være 
veldig dyrt til vanvittig dyrt.

Kjell Erik Lommerud, professor i 
samfunnsøkonomi, Universitetet i 
Bergen

Debatten om oljekutt som 
klimatiltak ruller videre i Dagens 
Næringsliv. Michael Hoel og Knut 
Einar Rosendahl (i DN 16. august) 
får seg til å si at jeg (i DN 10. 
august) må være en av de få her i 
landet som ønsker lav oljepris. 
Hvis den vanlige klimapolitikken 
virker, vil fornybar energi etter 
hvert erstatte fossil energi og det 
vil føre til at oljeprisen faller.

Jeg vet om ganske mange som 
ville bli glade hvis klimapolitik-
ken virket.

Det bor også mennesker andre 
steder enn i Norge, mer enn syv 
milliarder. Billig energi er en stor 
fordel ikke minst for mange som 
bor i land som nå utvikler seg. 
Energiøkonomen Severin 
Borenstein har sett på et mil-
jøkutt i oljeproduksjonen i 
California, nærmere bestemt et 
kutt på 100.000 fat om dagen, 
som er tjue prosent av californisk 
produksjon og som ville vært 
seks prosent av produksjonen i 
Norge. California er omtrent det 
eneste stedet utenom Norge hvor 
det går an å få i gang en debatt om 
oljekutt i klimaets tjeneste.

Borenstein kommer til at et 
slikt oljekutt vil øke oljeprisen 
med rundt åtte cent. Kostnaden 
ved å kutte CO2 på denne måten 
ligger muligens rundt 2000 
kroner per spart tonn CO2, men 
overføringen fra verdens 
energikonsumenter til autokra-
tiske regimer (og den norske 
statskassen), ligger godt over 
4000 kroner. Hvis man virkelig 
fikk til oljekutt som monnet, 
ville disse overføringene gå rett 
til himmels.

Et moment som ikke har vært 
framme i denne debatten til nå, 
er at det kan være vanskelig å 
kutte akkurat de minst lønn-
somme oljefeltene med kirurgisk 

Oljekutt er dyrt – 
eller vanvittig dyrt

Kunnskapen Havforsknings-
instituttet presenterte sist uke er 
ny og var ikke en del av studien 
som Schjøtt Pedersen viser til. 
Havforskningsinstituttet skriver 
selv: « … en stor og sunn 
fiskebestand, slik som skreien er 
i dag, kan tåle store tap på en 
årsklasse uten at dette påvirker 
bestanden og fiskeriene alvorlig. 
Men i lokale og mindre sterke 
bestander, samt bestander som 
rekrutterer mer ujevnt mellom 
år, vil slike tap kunne ha større 
konsekvenser.»

Schjøtt-Pedersen snakker i 
denne debatten på innpust og 
utpust om behovet for mer 
kunnskap, men han er tydeligvis 
ikke så opptatt av ny kunnskap 
når den ikke passer hans eget 
verdensbilde.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og 
Ungdom, og Silje Ask Lundberg, 
leder i Naturvernforbundet

I DN 16. august skriver Karl Eirik 
Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og 
gass at et oljeutslipp i Lofoten, 
Vesterålen og Senja ikke vil true 
skreibestanden. I debatt på 
politisk kvarter i NRK P2 samme 
dag sa han at et eventuelt oljesøl 
knapt merkes på fiskebestanden, 
fordi den kun rammer yngel.

Schjøtt-Pedersen viser i 
innlegget sitt til et forsknings-
prosjekt ledet av Akvaplan-niva 
som ble fullført i fjor. Her 
konkluderte man med at ved 
verst tenkelige utblåsning vil 
den voksne bestanden av torsk 
reduseres med 12 prosent. Det 
han glemmer å si er at JoLynn 
Carroll, seniorforsker ved 
Akvaplan-Niva og som ledet 
forskningsprosjektet, allerede da 
det ble presentert presiserte at 
disse modellene var basert på 
dagens begrensede kunnskap, 
oversatt i forenklede matema-
tiske uttrykk.

Ny kunnskap – om den passer
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