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Oljekutt god klimapolitikk over tid?
Norsk oljekutt vil helt sikkert delvis motsvares av økt  
produksjon ellers i verden på kort og mellomlang sikt,  
men den oljen ville uansett blitt utvunnet senere.

F
ørst en takk til DN og 
flere debattanter for 
at vi igjen har fått en 
debatt om oljekutt 
som klimapolitikk. 
Alle steiner bør snus i 

vurderingen av hvordan Norge 
best kan bidra til klimaløsninger.

Kjell Erik Lommerud hevder i 
innlegg i DN 10. august at 
«Oljekutt er dårlig klimapoli-
tikk». Bakgrunnen er en artikkel 
ti økonomer (inklusive under-
tegnede) skrev før sommeren, 
der vi oppfordret til å diskutere 
oljekutt som et mulig klimatiltak 
for Norge. Bård Harstad har 
allerede svart (i replikk i DN 11. 
august) på påstanden om at vi 
«anbefalte oljekutt» – vår hensikt 
var å minne om at oljekutt er 
relevant i diskusjonen og 
forskningen om klimapolitikk.

Vi vil gjerne kommentere noen 
flere av Lommeruds påstander. 
Han skriver at «tiltakskost 
kommer fort opp i 2000 til 3000 
kroner per tonn utslipp», og 
sammenligner det med den mye 
lavere kvoteprisen i EU. I artikke-
len vår har vi en figur som viser 
kostnader fra null til 3000 kroner.

Samtidig skriver vi at disse 
kostnadene trolig er overvurdert, 
fordi studien kun inkluderte 
kostnadene ved å stenge ned felt 
som allerede er i produksjon. Å la 
marginalt lønnsomme felt forbli 
urørt vil sannsynligvis ha en 
lavere kostnad.

Effektiv klimapolitikk vil 
koste. IPCC og IEA anslår at det i 
beste fall trengs en global 
CO2-pris på nesten 1000 kroner i 
2030 for å nå togradersmålet.

Videre skriver Lommerud at 
skiferoljen har gjort tilbudet i 
oljemarkedet mer fleksibelt, slik 
at effekten av norsk oljekutt er 
mindre enn før. Det er nok riktig, 
iallfall på mellomlang sikt. På 
den annen side vil elektrifisering 
av transportsektoren trolig gjøre 

lønnsom å utvinne, men det som 
er lønnsomt, vil bli utvunnet før 
eller siden, uansett hvor mye olje 
Norge utvinner.
zzLavere oljeproduksjon i Norge 

vil helt sikkert delvis motsvares 
av økt produksjon ellers i verden 
på kort og mellomlang sikt.
zzDette vil imidlertid i stor grad 

bare være en fremskynding av 
annen produksjon.

For klimaet er det den 
samlede utvinningen over tid 
som er av betydning.

Lommerud påstår at «forventet 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
er god for [alle felt] som faktisk 
settes i drift», og han begrunner 
det med oljeindustriens høye 
avkastningskrav. Her er det 
opplagt delte meninger. Finans-
ministeren har uttalt at petrole-
umsskatten er investeringsvenn-
lig, og Finansdepartementet har 
beregnet at skattefordelen 
knyttet til gunstige investerings-
fradrag for petroleumssektoren 
har utgjort 10–20 milliarder 
kroner per år de siste årene.

Mot slutten peker Lommerud 
på at oljekutt vil føre til høyere 

oljepris og dermed overføringer 
til oljeproduserende land, mens 
«med vanlig klimapolitikk går 
overføringene heldigvis den 
motsatte veien».

Lommerud må være en av få 
her i landet som ønsker seg 
lavere oljepris.

Michael Hoel, professor emeritus 
ved Økonomisk institutt ved 
Universitetet i Oslo, og Knut Einar 
Rosendahl, professor ved 
Handelshøyskolen ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU)

etterspørselen mer prissensitiv i 
årene som kommer. Det trekker i 
motsatt retning.

Et tilleggsargument som ikke 
er nevnt i vår opprinnelige 
artikkel, er følgende:
zzPå lang sikt må vi regne med at 

all olje i verden som er lønnsom å 
utvinne – altså til kostnader 
lavere enn betalingsviljen for olje 
– før eller siden blir utvunnet.
zzHvor mye dette er, avhenger 

av betalingsvilje – altså etterspør-
sel – som igjen vil avhenge av 
fremtidig internasjonal klima-
politikk. Vi vet ikke hvor mye olje 
i verden utenom Norge som er 

Effektiv klimapolitikk vil koste. IPCC og IEA anslår at det i beste fall trengs en global CO2-pris på nesten 1000 
kroner i 2030 for å nå togradersmålet, skriver innleggsforfatterne.   Her Osebergfeltet. Foto: Gunnar Blöndal
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eller pornoselskap?
Bitcoin er ein revolusjone-

rande innovasjon som til liks 
med internett kan brukast 
både til fornuftige og mindre 
fornuftige ting. At det er eit 
desentralisert og sensurfritt 
system som kan brukast av alle 
dei som ikkje har eller vil få 
bankkonto, er i seg sjølv ein 
viktig grunn til å oppretthalda 
det. Haldninga «blokkjede er 
bra berre me blir kvitt  
kryptovalutaen» viser ein 
mangel på forståing av 
teknologien.

Svein Ølnes, forskar ved 
Vestlandsforsking

Energipoliti?
Redusert elavgift for datasenter 
som driv utvinning av bitcoin, 
har skapt store bølgjer og krav 
om at denne typen verksemd må 
betala full avgift. Det vil opna ei 
rekkje problemstillingar, som 
både Henrik Asheim i Høgre 
i DN 1. august og DN på 
leiarplass same dag, peiker på. 
Kven skal avgjera kva straum-
forbruk som er verdig redusert 
avgift eller ikkje?

Er eit datasenter for Facebook 
meir høgverdig enn utvinning 
av bitcoin? Eller eit datasenter 
som leiger ut plass til spel-
system («betting»-selskap)  

Overdreven 
skråsikkerhet
Fagsjef Karin Yrvin i Opplys-
ningsrådet for veitrafikken 
(OFV) angriper i innlegg i DN 11. 
august Stortingets vedtak om å 
overføre «sams vegadministra-
sjon» fra Statens vegvesen til 
fylkeskommunene.

Et helt alminnelig styrings-
prinsipp i offentlig sektor er at i 
ansvaret for å løse en oppgave 
for innbyggerne, ligger også 
myndighet til å bestemme 
hvordan det skal gjøres. Det er 
en forutsetning for å kunne løse 
oppgaven mest mulig effektivt. 

Replikken fra 
Rice bekrefter 
kritikken
Oslomet-rektor Curt Rice  
skriver i et svar til Eva Grindes 
kritiske kommentarer til den 
engelskspråklige skiltingen på 
Oslomet – storbyuniversitetet, 
at hennes innlegg er «en salig 
blanding av faktafeil og svulstig 
retorikk». Da er det grunn til å 
spørre Rice: Hvor er fakta-
feilene? Er det for eksempel feil 
at i skiltingen kommer det 
engelske navnet konsekvent 
først, i store og uthevede 
bokstaver, mens den siste delen 
av det vedtatte norske navnet 
– storbyuniversitetet – kommer 
som et vedheng?

Med andre ord har ikke Rice 
greid å skilte det norske navnet 
vedtatt i statsråd korrekt, nemlig 
«OsloMet – storbyuniversitetet».

Svaret fra Curt Rice viser at 
han ikke har forstått det som 
først og fremst er innholdet i 
kritikken: at Oslomet gjennom 
denne språkprofileringen 
vender seg bort fra det samfun-
net og de praksisfeltene som 
universitetet skal forsyne med 
forskningsbasert kunnskap og 
kompetente kandidater. Og 
svaret bekrefter ikke minst et 
annet hovedpunkt i kritikken: 
den totalt manglende evnen til 
å ta kritiske synspunkter på 
alvor. I denne saken er kritik-
ken massiv både blant de 
ansatte og i offentligheten.

Rice hevder at profileringen 
er utviklet gjennom et omfat-
tende og inkluderende samar-
beid med ansatte og studenter. 
Betyr det at den engelspråklige 
profilen skiltingen represente-
rer, er forankret blant dekanene 
på de ulike fakultetene, de 
ansattes tillitsvalgte, student-
parlamentet og andre? Etter det 
vi har kunnet bringe på det rene, 
er det ikke tilfellet i denne saken.

Rice inviterer Eva Grinde til 
Oslomet for at hun kan se hvor 
fint det er blitt. Hun trenger 
ikke komme på campus for å se 
at skiltingen er feil. Bildene DN 
publiserte i forrige uke, er 
tydelige nok.

Ragnar Audunson og Anders 
Breidlid, professorer ved 
Oslomet storbyuniversitet

«Sams vegadministrasjon» 
bryter med dette prinsippet.

Det bør være bevist at det er 
svært lønnsomt å beholde sams 
vegadministrasjon for å kunne 
forsvare å opprettholde et slikt 
merkelig system. Et slikt bevis 
kan vi ikke se foreligger, ei heller 
i den nylige utredningen fra 
Statens vegvesen.

Overføring av ansvaret for 
administrasjon av fylkesveiene til 
fylkeskommunene som veieiere 
forutsettes å være proveny-
nøytralt for staten. Det er ikke 
noe argument for å opprettholde 
dagens system. Fylkeskommu-
nene er allerede i dag kompetente 
veieiere. Men en videreføring av 

den kvaliteten på arbeidet som 
Statens vegvesen har vist over tid 
som veiadministrator, forutsetter 
et samarbeid mellom veivesenet 
og fylkeskommunene om 
kompetanseoverføring. Da vil 
forutsetningene for at oppgavene 
blir utført med minst samme 
faglige dyktighet som i dag, være 
oppfylt.

Yrvin er bekymret for 
«psykoreglene» i politikken. 
Kanskje er det også på plass  
å advare mot overdreven 
skråsikkerhet, kamuflert som 
«faglig beslutningsgrunnlag»?

Helge Eide, direktør for 
interessepolitikk i KS
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