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Utsirahøyden bør elektrifiseres med offshore
vindkraft, skriver Vegard Laukhammer, prosjektleder
ved Christian Michelsen Research.

Bruk
vindkraft
INNLEGG
Energi

I

Norge har vi i dag et fornybart paradoks. Vi har noen
av de største fornybare
ressursene i Europa, samtidig
som vi unnlater å ta ressursene
i bruk fordi vi mangler et nasjonalt marked. Debatten rundt
elektrifisering av Utsirahøyden
viser med all tydelighet at vi har
et tilgjengelig marked som kan
og bør brukes til å kickstarte en
helt ny næring.
I diskusjonen rundt elektrifisering av Utsirahøyden mangler
det imidlertid en åpenbar
dimensjon i og med at man har
utelatt diskusjonen knyttet til
lokalprodusert fornybar kraft.
Det fokuseres i dag ensidig på
elektrifisering fra land, men
dette er ikke nødvendigvis den
beste løsningen sett i et større
og mer langsiktig perspektiv.
Den mest åpenbare kandidaten
når det gjelder lokalprodusert
fornybar energi, er offshore
vind.
Elektrifisering ved hjelp av
offshore vindkraft vil i tillegg til
reduserte klimautslipp bidra til
økt fornybar næringsutvikling.

offshore
vind. elektrifisering ved hjelp
av offshore
vindkraft vil
reduserte
klimautslipp,
ifølge vegard
Laukhammer.

Dette vil da kunne bli en næring
som kan vokse i motfase med en
nedadgående olje- og gassnæring.
Paradoksalt nok er det våre to
store statlige selskap som er de
største bremseklossene i en
diskusjon rundt lokalprodusert
fornybar kraft.
n Statkraft er best tjent med en
elektrifisering fra land, som
bidrar til økt etterspørsel etter
tradisjonell vannkraft.
n Statoil på sin side ser på
kraftforsyning som en kostnad
som bør holdes så lav som
mulig.
Det er dermed få incentiver
for disse selskapene til å se på
alternative muligheter som kan
bidra til en bedre og mer
helhetlig løsning for Norge som
nasjon.
Bunnfaste vindparker er satt i
drift flere steder i Europa. Det
neste steget i utviklingen vil

være å bygge parker med
flytende vindturbiner. Her har
Statoil selv et av de ledende
konseptene i verden.
NVE har foreslått 15 områder
i sin utredning av områder som
er egnet for utbygging av
offshore vindkraft. Et av disse
heter Utsira Nord og har en
antatt kapasitet på 500–1000
MW, betydelig mer enn kraftbe-

Paradoksalt nok
er det våre to
store statlige selskap
som er de største
bremseklossene
hovet på Utsirahøyden, som
ligger på cirka 250 MW.
Området har en dybde som
tilsier bruk av flytende vindturbiner.
Statoil har brukt store
summer på å utvikle den
flytende vindturbinen Hywind.
De leter i dag etter et område
hvor de kan etablere en større
pilotpark. Statoil bør kunne
bruke bygge en slik park på
Utsira Nord som kan produsere
strøm til Utsirahøyden.
For å sikre stabil kraftforsyning til plattformene må det

lages en løsning for energilagring. Det kan gjøres ved å lagre
energien i form av hydrogen
som igjen kan produsere strøm
via brenselceller.
En slik løsning vil få positive
ringvirkninger som er betydelig
større enn hva man vil få
gjennom elektrifisering fra
land:
n Det vil føre til økt satsing på
fornybar energi blant norske
industribedrifter.
n Forsknings- og utviklingsmiljøene vil få en arena hvor de

kan benytte sin kompetanse.
Det er i dag to store forskningssentre for miljøvennlig energi
(FME) innenfor offshore vind i
Norge, NOWITECH i Trondheim og NORCOWE i Bergen.
Ved å unnlate å etablere et
nasjonalt marked vil offshore
vind-forskningen holdes for
narr, og det gode arbeidet som
utføres, får marginal verdi.
n Man bygger opp teknologikompetanse som kan eksporteres. For at Norge skal kunne
bli en global leverandør innen

BP i Norge
BP Norge har stor og langsiktig aktivitet på norsk sokkel. Vi er 830
ansatte og driver fem produserende felt; Skarv, Ula, Tambar, Valhall og
Hod, med til sammen 13 plattformer og et produksjonsskip.
Selskapet har 13 lisenser og er operatør for 11 av disse. BP Norge er en
del av BP-gruppen som har virksomhet i over 80 land.

13 – 15 000 m2 - KONTOR – FORUS OG NÆROMRÅDE – SØKES
Område:

Forus og omkringliggende områder, Stavanger

Kontor:

Kontorer med plass til ca. 800 arbeidsplasser i åpne løsninger, samt operasjonsområder. Plan på 2 000 m2 eller mer er å foretrekke.

Standard:

Moderne, fleksible og arealeffektive arealer med meget god teknisk kvalitet. Både nyere eksisterende bygg og nybygg / prosjekter vil bli vurdert.

Parkering:

Opp til 50% dekning er ønskelig.

Innflytting:

Ønsket overtakelse i Q2 – Q3 – 2016

Kontakt:

Anders Rennesund, e-post: anders.rennesund@dtz.no

Mobil: +47 90 03 91 84

Tor Svein Brattvåg, e-post: tor.svein.brattvag@dtz.no

Mobil: +47 91 55 70 47
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Eksportindustrien
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Tobarnsfar Igor
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HØYT PRISET: Chunur
Rostampoor (29) har frisørutdannelse fra videregående
skole. Hun må betale mer
for uføreforsikring enn
en jevngammel med
mastergrad.
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DN 29. januar

enkeltes kjøremønster. Hvorfor
skal ikke de som holder seg til
fartsgrensene og dermed utgjør
en mindre risiko få en rimeligere forsikring? I USA og Japan
finnes i dag mange eksempler
på såkalt «pay as you drive»løsninger, hvor forsikringspremien følger dine kjørevaner. I
nær fremtid vil vi se en eksplosjon i bruken av data fra ny
teknologi som klokker, armbånd
og klær med sensorer, som gjør
det mulig å kombinere informasjon om blant annet helse og
trening, med pris på forsikring.
n Knut Erlend Vik, partner PA
Consulting Group

Elbil er ingen miljøvenn
INNLEGG
Samferdsel

Onsdag
FINANS

FIKK RÅD. Finansminister
Siv Jensen møtte professor
Peter Birch Sørensen ved
Københavns Universitet i
desember. Han ledet
danskenes produktivitetskommisjon.
Foto: Mikaela Berg
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lbilen er muligens en
klimavenn som Ellen
Hambro skriver i DN
fredag 7. februar, men den er
ikke en miljøvenn. Et av de
største utfordringene i våre byer
er å finne nok areal til folk som
vil bo og grøntarealer som gjør
det levelig å bo i by.
Dagens bilbruk er svært arealkrevende i forhold til andre
transportformer og legger øde
enorme arealer både til bruk, i
stillstand og på grunn av arealene som forslummes av støy og
utrygghet. Elbilen gir marginalt
mindre støy langs veier med
høy fart der problemene med
støy er størst. Bilen er en
arealtyv som tar plassen fra
utslippsfrie transportmidler
som sykkel og gange og plass og
passasjerer fra kollektivtrafikk.
Avrenning fra veier er den
største kilden til forurensning i
byvassdragene. Arealbruken til
bilen gjør det krevende og ofte
umulig å finne plass til grøntarealer og plass til å håndtere
overvann slik at man kan redusere forurensning og flomproblemer. Alt dette er problemer
som elbilen ikke løser. Det gjør
kun redusert bileierskap og
bilbruk.
Redusert bruk av bil vil redusere utslippet av klimagasser,

Nye tider

på laget har han blant annet
lederen for den danske produktivitetskommisjonen, professor
Peter Birch Sørensen. Blant de
ti medlemmene finner vi også
konkurransedirektøren og
økonomer fra akademia med
faglig kompetanse innenfor
områder som produktivitet,
strukturpolitikk og offentlig
økonomi, foruten medlemmer
med erfaring fra ulike deler av
næringslivet og offentlig forvaltning.
Produktivitetskommisjonen
skal se nærmere på hvorfor
utviklingen i produktiviteten
har vært svak de siste årene.
Fremfor alt skal kommisjonen
løpende gi råd om hvordan vi
kan øke produktivitetsveksten i
næringslivet og offentlig sektor.
I sitt arbeid vil den trekke på
erfaringer fra andre land, særlig
Danmark, men også Australia
og New Zealand.
Vi håper den norske kommisjonen vil bidra til debatt i det
offentlige rom, slik den danske
har gjort. Det er nyttig med
innspill fra representanter for
næringsliv, offentlig virksomhet
og arbeidslivets organisasjoner.
Selv om norsk økonomi har
klart seg bra, er usikkerheten
stor – blant annet om oljeprisen
og om den videre utviklingen i

Torsdag
ØKONOMI

Europa. Petroleumsressursene
på norsk sokkel vil ta slutt.
Dårligere tider i andre deler av
verden kan innhente oss også.
Selv om Norge har store oljeinntekter, er vi likevel helt
avhengig av et næringsliv som
kan konkurrere. Høy produktivitet i norsk økonomi er avgjørende for vår fremtidige velferd.
Da må vi fornye, forenkle og
forbedre offentlig sektor. På
denne måten kan vi møte fremtidige utfordringer på en god
måte og skape handlingsrom
både for offentlige velferdsordninger og vekstfremmende skattelettelser.
For å bidra til høyere velferd i
Norge i årene som kommer, vil
vi lytte til rådene fra Produktivitetskommisjonen. Mange år
med reformtørke har gitt for lite
fornying av offentlig sektor og
en kraftløs politikk for å bedre
næringslivets vekstevne.
Norge som nasjon, og vi politikere, har en historisk anledning til å løfte vekstkraften i
norsk økonomi. Derfor skal vi
våge å stille nye spørsmål. Vi
skal ikke snu opp ned på alt –
men det er på tide å tenke nytt
etter åtte år med rødgrønn politikk.
n

Siv Jensen, finansminister

GULROT FREMFOR PISK.
Reguleringer og byråkrati er
ikke oppskriften på et mer
likestilt Norge mener Høyres
Julie Brodtkorb.
Foto: Thomas Haugersveen

Styringsdyktig
høyrefeminisme
Vi skal gjøre Norge mer likestilt, men det skal ikke skje ved hjelp
av reguleringer og mer byråkrati,
skriver Julie Brodtkorb, leder i
Høyres Kvinneforum.

DN 11. februar
En udiskutabel
klimavenn
TEKNOLOGI
ELLEN
HAMbRO
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status og på lengre sikt et lønnsløft. Det er et ikke uviktig tiltak
for mer likestilling.
n Mange sykdommer, eksempelvis hjerteinfarkt, har et
annet sykdomsforløp for
kvinner enn menn. Likevel har
vi mest informasjon om
hvordan forløpet er hos menn. I
tillegg vet vi at typiske kvinnesykdommer, som eksempelvis
endometriose, er sykdommer få
fastleger kan nok om for å
hjelpe de som er rammet. Økt
fokus på kvinnehelse er derfor
nødvendig.
n Norske feminister er
forpliktet til å arbeide for mer
likestilling også i utviklingsland.
Statsministeren har fått en
viktig pådriverrolle internasjonalt for jenter og utdanning.
Norsk utviklingspolitikk er et
viktig verktøy for å påvirke
kvinners stilling i utviklingsland. Vi vil jobbe for at mer av
norsk bistand knyttes til likestilling i disse landene.
n Vold i nære relasjoner er et
av få tabuer igjen i det norske
samfunn, og et alvorlig likestillingsproblem. Høyres Kvinneforum har hatt fokus på dette
temaet på flere konferanser, og
er glad for å ha en justisminister og likestillingsminister
som har et sterkt engasjement

for å få mer kunnskap og informasjon ut til oss alle om denne
likestillingsutfordringen.
n Vi har fremdeles et kjønnsdelt arbeidsmarked. Et viktig
tiltak for å endre på det er å
prioritere ressurser til realfag.
Jo flere jenter som velger en
realfagsutdanning, jo flere
kvinner med høy lønn og
næringslivsmakt vil vi få.
n I flere år har driftige kvinner
med lang erfaring fra offentlig
helsevesen aktivt blitt stoppet
av de rødgrønne i å starte
bedrifter. I valget mellom flere
kvinnelige gründere og et ønske
om et statlig helsemonopol
tapte de kvinnelige gründerne.
Nå skal de få starte sine
bedrifter, og det med aktiv
hjelp.
n «Voldtekt er nesten drap»
har flere justisministre fra AP
uttalt. Samtidig var det lenge
viktigere for AP å beholde det
statlige monopolet på DNAanalyser, enn å slippe flere
aktører til. Raskere og bedre
DNA-analyser kan for noen
virke som et lite tiltak. Men for
de som har ventet i måneder, og
kanskje fått ødelagt muligheten
til å få dømt en gjerningsmann,
betyr det svært mye. Regjeringen er allerede i gang med å
omforme systemet så offeret
settes først.
Vi kan ikke vedta oss til
endrede holdninger, men vi gjør
mye ved å stå frem som gode
rollemodeller. Gro Harlem
Brundtland var, som Skjeie
skriver, historisk for sin kvinneregjering. Dagens regjering er
desto mer historisk med både
kvinnelig nummer en og to, i

kjølvannet av den norske
elbil-«revolusjonen» har
kritikere hevdet at elbilene
er «skitnere» enn mange
moderne bensin og dieselbiler
med lave utslipp.
Det er feil. Elbilen kjører med
null utslipp, mens bensinbiler
og biler med fossil diesel slipper
ut CO2 for hver kilometer de
kjører gjennom hele bilens liv.
Det er heller ikke riktig at økt
forbruk av strøm til elbiler i
Norge, fører til økte klimagassutslipp fordi vi må importere
mer strøm som kan være produsert fra kullkraft i Europa.
Resonnementet tar ikke
høyde for at utslipp fra fossil
kraftproduksjon, som kullkraft,
er regulert gjennom det europeiske klimakvotesystemet.
Klimagassutslippene fra
12.500 kraftprodusenter og
bedrifter i EU og Norge, er
begrenset av kvotesystemet.
Innenfor systemet settes det et
samlet tak, altså maksimal
mengde klimagasser som disse
virksomhetene kan slippe ut.
En bedrift, for eksempel et
kullkraftverk, kan ikke øke sine
klimagassutslipp uten at en
annen virksomhet innenfor
systemet må redusere sine
utslipp tilsvarende.
Derfor vil ikke økt forbruk av
elektrisitet i Norge og Europa
føre til at de årlige utslippene av
klimagasser innenfor det euro-

peiske kvotesystemet øker.
Enhver elbil som erstatter en
fossilbil på europeiske veier, vil
være et bidrag til reduserte
utslipp i Europa.
I elbildebatten argumenteres
det også med at utslippene av
klimagasser er større ved
produksjonen av elbiler enn ved
produksjon av fossile biler.
Dette skyldes batteriproduksjonen. Mengden utslipp
forbundet med produksjonen av
batteriene, er likevel liten i
forhold til mengden CO2 som
blir sluppet ut fra en fossilbil i
bruksfasen.
Transportsektoren må

noen år
DN 7. februar Om
kommer vi til å

se på fossilbilen som,
nettopp, en fossil fra

veidekket og virvle opp støv,
men elbilene har ikke eksosutslipp overhodet. Utslippene av
nitrogenoksider (NOx) og
forbrenningspartikler vil
dermed reduseres med en
høyere andel elbiler.
Også støybelastning blir
mindre med elbiler. En halv
million mennesker er mye eller
sterkt plaget av støy i Norge.
Den største kilden til støy er
veitrafikk. Stillegående elbiler
vil dempe støynivået fra bykjøring.
Klimagassutslippene må
reduseres drastisk både i Norge
og andre land for at vi skal
bremse klimaendringene og
lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet.
Transport er den største
kilden både til klimagassutslipp, lokal luftforurensning og
støy i Norge. Kollektivtransport,
sykkel og gange må få gode kår.
Og vi må tenke helt nytt når det
gjelder bil.
Hver nye fossilbil på veien
låser oss til klimagassutslipp og
helsefarlig utslipp i mange år
fremover. Forbrenningsmotorer
med fossil diesel og bensin må
erstattes av andre teknologier.
Elbilen er definitivt en klimavenn og en del av løsningen på
veien til lavutslippssamfunnet.
Og om noen år kommer vi til
å se på fossilbilen som, nettopp,
en fossil fra gamle dager som vi
forundres over at vi lot kjøre
omkring på veiene våre.

gamle dager
lokal forurensning
og støy,
nettopp det man søker å redusere ved overgang til elbil.
Samme effekt, men i tillegg en
rekke flere fordeler.
Byene hadde vært adskillig
bedre tjent med tiltak som
reduserer folks avhengighet
debatt@dn.no av
bil og bileierskap enn dagens
massive subsidiering av elbileierskap og bruk. Tiltak som
bedre og billigere kollektivtrafikk, bred satsing på sykkel som
transportmiddel, satsing på
elsykkel, bildelingsordninger og
kampanjer for å få folks øyne
opp for muligheten til rett og
slett å ta bena fatt til butikken
istedenfor bilen.
gjennom en total forvandling.
Utslippene må ned. Det finnes
ikke én enkelt løsning. Vi må
både kjøre mindre, kjøre mer
kollektivt og ha mindre utslipp
per kjørte kilometer. Det må
utvikles flere nye teknologier.
Elbil er en lovende teknologi
som allerede bidrar til å redusere klimagassutslippene fra
transport.
Samtidig reduseres også
utslipp av støv og nitrogendioksid (NO2). De største byene i
Norge har så dårlig luftkvalitet
at det går på helsa løs for mange
mennesker, spesielt sårbare
grupper som barn, eldre og folk
med luftveislidelser.
Flere norske byer har høyere
nivåer av støv og NO2 enn
tillatt, og de bryter kravene til
luftkvalitet i forurensningsforskriften og EUs luftkvalitetsdirektiv.
Elbiler vil på samme måte
som andre personbiler, slite på

n Ellen Hambro, direktør i
Miljødirektoratet

Teknologi: Dagens Næringslivs
teknologispalte bringer nyheter og
innsikt om forskning og ingeniørkunst.
Fagfolk inviteres til å sende inn bidrag.
Adresse:
Tekstlengde 4000 tegn
(inkludert mellomrom)

n Tharan Fergus, hydrolog,
syklist og ansatt i Oslo
kommune

I

DN 8. februar etterlyser
Hege Skjeie de regulerende
og byråkratiske virkemidlene
de rødgrønne ønsket å innføre i
likestillingens navn. Denne
troen på pisk fremfor gulrot, på
formynderi fremfor frihet,
preger fremdeles forskjellen på
den radikale feminismen og
høyrefeminismen. Det betyr
ikke at vi har tenkt å sitte stille
uten å handle.
Hege Skjeie etterlyser en liste
over hva høyrefeminismen
ønsker å utføre for å fremme
likestillingen.
n Barnehagen er den første
arenaen der barn ofte opplever
at man blir forskjellsbehandlet
ut fra kjønn. Ved å satse på mer
kompetanse i barnehagene vil
kjønnspåvirkningen bli mindre.
Vi vet også at gutter og jenter
har forskjellig utbytte av ulike
undervisningsformer.
n Ved regjeringens lovte satsing
på etter- og videreutdanning for
lærere vil kompetansen føre til
at lærerne enda bedre fanger
opp flere elever og får differensiert undervisningen. Et kompetanseløft for typiske kvinneyrker vil gi disse yrkene økt
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VINDKRAFT TIL SJØS.
Elektrifisering av sokkelen
ved hjelp av offshore vindkraft er ett av flere tiltak som
kan bidra til å bygge opp en
næring som kan pågå parallelt med en dalende olje- og
gassaktivitet. Foto: Statoil

n

offshore vind, haster det med å
bygge opp kompetanse på
hjemmebane.
n Det bygges opp en infrastruktur som senere kan brukes
til produksjon av fornybare
energibærere som igjen kan
eksporteres i store mengder,
eksempelvis i form av flytende
hydrogen.
De fleste nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel sliter
med høye utvinningskostnader.
Feltene er mindre og mer
kompliserte, og de blir stadig

færre. Det betyr at det haster
med å få på plass ny industri av
en viss størrelse. Elektrifisering
av sokkelen ved hjelp av
offshore vindkraft er ett av flere
tiltak som kan bidra til å bygge
opp en næring som kan pågå
parallelt med en dalende oljeog gassaktivitet.
«Kunnskap er den nye oljen,»
har den nye regjeringen slått
fast. Spørsmålet blir da: Kunnskap om hva? Dersom svaret er
kunnskap knyttet til fornybare
energiressurser, har vi noe å

bygge på i mange år fremover.
La oss derfor ikke kaste bort en
unik mulighet til å bruke det
gamle til å løfte frem det nye.
Fremtidens olje- og gassinstallasjoner bør få dekket hele, eller
deler av sitt kraftbehov fra
offshore vind, bygget på kompetanse hentet fra nettopp olje- og
gassindustrien.
n Vegard Laukhammer,
prosjektleder fornybar energi,
Christian Michelsen Research,
Bergen

DEBATT
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Det er stadig mer påfallende at vi vet mest om hva høyrefeminisme
ikke er.

Styringsdyktig
høyrefeminisme?

3

Vi har vel ikke fredagspils, men
vi har hatt forskjellige hyggelige
tilstelninger her også.
Høyesterettsdommer Knut H.
Kallerud forsøker å lokke
søkere til Høyesterett med en
dulgt antydning i Dagbladet
om at de kanskje har vin
lotteri.

Veldig mange er mer lojale mot
banken enn kona si, eller
gubben sin for den saks skyld.
Det er det ingen grunn til.
Finansminister Siv Jensen slår
et slag på DN.no for mer utro
skap.

n FEMINISTENE.ErnaSol-

bergogSivJensenserbegge
påsegselvsomfeminister.På
likestillingslistenhardagens
regjeringetlovforslagtilen
universelllikestillings-og
antidiskrimineringslov.Hvor
feministiskdenblir,gjenstår
åse.Foto: Ida von Hanno Bast

MED EGNE ORD
HEGE
SKJEIE

For det meste ruslet jeg rundt
på stranden og spiste mango.
Jeg kan gjerne reise dit igjen
om noen andre tar regningen.
Skuespiller Nils Ole Oftebro
forteller VG at han likte
sluttscenen i NRKserien
«Mammon» ganske godt.

E

rna Solberg ser seg selv
som feminist. Det samme
gjør statssekretæren, Julie
Brodtkorb, finansminister Siv
Jensen, samt likestillingsmi
nister Solveig Horne. Siden 2012
har de to sistnevnte sammen
erklært seg som «hverdags
feminister».
Høyrefeminisme er en ganske
ærerik tradisjon, om vi ser flere
tiår bakover. Den hadde gode
dager i opposisjon da det særlig
sto om valgfriheten til kvinnene
i familien. «Statsfeminisme»
var ditto forkastelig.
Etter mer enn 100 dager i
regjering er ikke situasjonen
like lys. Det blir stadig mer
påfallende at vi vet mest om hva
høyrefeminisme ikke er, når den
skal oversettes til faktisk
styringsvilje: Den er ikke 14
ukers pappaperm. Den er ikke
bortfall av skatteklasse to. Den er
ikke samarbeid om likestilling i
arbeidslivet. Den er ikke «5050»
kjønnsbalanse i hele regjerings
apparatet. Men er den snarere
tvert imot? Nei, ikke det heller.
Hvor er «vi villisten»? 12
kulepunkter under overskriften
«likestilling» i regjeringsplatt
formen kan gi inntrykk av en
vilje. Mye er likevel såpass vagt
formulert at det blir mest å
betrakte som politisk fellesgods.
Det finnes ett tydelig unntak:
Løftet om å fremme en helt ny
lov om likestilling og antidiskri
minering. Ennå vet vi ikke hvor
feministisk den vil bli.
Høyrefeminister har som
andre feminister sine individu
elle erfaringer og sine politiske
identiteter, som mobiliseres i
debatt. Det personlige er, som
kjent, politisk og det kan vi
snakke mye om. Alle forstår
dessuten at det er høyrefeminis
tenes partnere i Kristelig Folke
parti, som på ulikt vis gjør det
særlig vanskelig å være rene og
ranke i regjering.
Spørsmålet bør likevel stilles:
Vil høyrefeminister være
tilfreds med det retrostempelet
deres egen likestillingsminister

t selskaps styre og ledelse
har ansvaret for å utarbeide korrekte regnskaper. Det er en oppgave de
ikke alltid mestrer. Dette har
lovgiverne forstått, og derfor
har store selskaper i de fleste
land revisjonsplikt. En
uavhengig og kompetent revisor
vil bidra til at brukerne har tillit
til regnskapet.
Likevel viser det seg at regnskapene ikke alltid er til å stole
på, særlig i dårlige tider, selv om
revisor avgir ren revisjonsberetning. Derfor kommer det
vanligvis krav om endringer i
reguleringen av revisorene etter
en nedgangskonjunktur. Så
også denne gang, USA og EU
jobber nå med nye regler som
skal styrke revisors uavhengighet, så får vi se om det
hjelper.
I de fleste banker er utlån den
viktigste posten i balansen, og
den er nesten alltid overvurdert
i banker med problemer
(danske Amagerbanken og
nederlandske SNS Reaal er to
ekstreme eksempler jeg omtalte
i en artikkel i fjor). For utenforstående er det nesten umulig å
vurdere kvaliteten på en banks
utlånsportefølje, og det er

Hun sier ulvepelsen er av god
kvalitet, og at det viser at ulven
har hatt det bra.
Sandra Borchs uttalelser til
VG Nett tyder på at hun ikke
legger så stor vekt på at ulven
som eide pelsen før henne,
ikke har det så bra lenger.
har bidratt til å klistre på regje
ringen? «Ja vi er retro, men
retro er moderne,» sa Solveig
Horne i finansdebatten,
omtrentlig gjengitt. Det var
kanskje gøyalt i høst. Men etter
stormen mot reservasjonsretten
(unnskyld; «muligheten») er
det ikke like morsomt nå.
Regjeringssjefen blir effektivt
sjablongstemplet som «Gro
Harlem Brundtland i revers».
Det må jo smerte – det er tross
alt landsmoderen Erna Solberg
her blir negasjonen til. Og det
hjelper absolutt ikke at
Arbeiderpartiet i opposisjon har
gjort likestillingspolitikk til
kampsak nummer én. For Ap er
det nettopp arven etter Gro det
gjelder: abortloven, pappa
permen og kjønnsbalansen.
Mye var enklere i gamle
dager, om enn aldri i abort
spørsmål. Da skrev høyrefemi
nister et helt manifest om hva
de ville med den politiske
makten. Den gangen, og ja vi
snakker om 1970tallet, het de
Annelise Høegh, Ingeborg
Moræus Hanssen, Kaci Kull
mann Five, eller Mona Røkke.
Røkke ledet også det langt mer
tradisjonsrike Høyrekvinners
Landsforbund. «Høyres femi
nistgruppe» var derimot en
egen arbeidsgruppe oppnevnt
av Høyres Politiske Råd for å
utmeisle politikk. Det ville være
synd å si at høyrefeministene
den gang fikk gjennomslag for
alt. Men det fikk jo ikke andre
feminister andre steder heller.
Likestillingsloven fikk de
likevel vedtatt. Høyre samar
beidet med Arbeiderpartiet da

DN 8. februar

SV ikke ville, og verdens første
ombudsordning for likestilling
ble en realitet. Dagens regjering
fronter altså ett konkret lovfor
slag på likestillingslisten sin.
Dårlig
«Regjeringen vil fremme
samfunns
DEBATT
økonomi
en universell likestillings
E
og antidiskrimineringslov».
I
En felles lov istedenfor
dagens ordning, som er én
lov per diskriminerings
ets ukultur
grunnlag. At den loven blir
Arbeidstilsyn
viktig, er hevet over tvil. Hver
U
gang likestillingsministeren
E
blir presset på ny politikk, er
det denne hun viser til.
I skuffen hos ministeren
ligger det riktignok allerede et
utkast til en slik lov. Det ble
Dårlig samfunns
utarbeidet av et offentlig utvalg
økonomi
for den rødgrønne regjeringen.
Petter Osmundsen
De rødgrønne bestemte seg
likevel, særlig etter innspill fra
LO, for å beholde den heder
skronede likestillingsloven. Så
Ikke fjern de flinkeste
fikk man heller lage nye
Curt Rice
særlover der det var nødvendig.
Jeg tror ikke det er fellesloven Snever tilnærming
Jonas Gahr Støre
i skuffen som skal oversendes
Stortinget om en stund. Den
inneholder for mye institusjons Arbeidstilsynets
bygging – (unnskyld; «for mye
ukultur
byråkrati») – til å falle i smak.
Eigil Stray Spetalen
Men uansett er det duket for ny
politisk strid. Jeg hører allerede
feminismen vil få nye
Arbeiderpartiet rope: Nå
problemer med. For slik blir
raserer de likestillingsloven!
rekkefølgen, når opposisjonen
Å oppheve likestillingsloven
tar sats: Pappapermen! Abort
har vært et gammelt program
loven! Og likestillingsloven!!
løfte fra Frp. Etter partiets
Da hjelper det ikke å være
mening trengte ikke landet
hverdagsfeminist.
slikt. Der (i Frp) ignorerte man
glatt de internasjonale forplik
n Hege Skjeie, professor i
telsene Norge er bundet av. Nå
skal det altså bli en felles lov
statsvitenskap ved Universitetet
isteden. Men det tror jeg høyre
i Oslo
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Jeg har lang skjøteledning og
det er alltids et hus i nærheten.
Med innlagt strøm.
Arbeiderpartileder Jens
Stoltenberg forteller Hamar
Arbeiderblad at elbilen
Tesla gir nye muligheter
for politikere som vil gå
på husbesøk.
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Gjestekommentar

Innlegg

Teatersjef Erik Ulfsby ved Det
Norske Teatret har ikke vært
tilgjengelig da hans sekretær
er syk.
Dagens Næringsliv forteller
om hvordan de ansattes syke
fravær rammer sjefer.
My hotel has no water. If
restored, the front desk says,
«do not use on your face
because it contains something
very dangerous.»
Reporter Stacy St. Clair
i Chicago Tribune tvitrer
om truslene som møter de
besøkende i OLbyen Sotsji.

tillegg til 50 prosent kvinner.
«Friheten er aldri mer enn en
generasjon unna utryddelsen»,
sa den amerikanske presidenten
Ronald Reagan. Vi kan ikke ta
våre rettigheter og friheter for
gitt. Denne regjeringen skal og
vil sørge for at vi gjør Norge
enda et hakk mer likestilt, men
det skal ikke skje ved hjelp av
reguleringer og mer byråkrati.
Epost: debatt@dn.noTelefaks: 22001110
Hovedinnlegg/kronikk:Maks 4500 tegn
inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk:
Maks 1500 tegn (ca. 250 ord)
Legg ved portrettfoto

n Alt

stoff som leveres til Dagens
Næringsliv, må produseres i
henhold til Vær varsom-plakaten.
Næringsliv betinger
seg retten til å lagre og utgi alt

n Dagens

stoff i avisen i elektronisk form,
også gjennom samarbeidspartnere.
forbeholder seg
retten til å forkorte innsendte
manuskripter.

n Redaksjonen

KRAGERØ: De kragerøprodu
serte høyttalerne er plassert ut
mellom Sotsji og OLlandsbyen,
i tunneler og langs jernbane
linjen mellom sentrum og
OLlandsbyen. Her skal de gi
informasjon til både utøvere og
publikum når de beveger seg til
og fra de ulike arrangementene.
KV – Kragerø Blad Vestmar
lestsidensist@dn.no

Debattinnlegg honoreres ikke.
Debattansvarlig:
Vidar Ivarsen,
tlf. 22 00 10 59 – 932 56 059
debatt@dn.no

Tenke det,
ønske det –
men gjøre det?

MILJØVENN. BMW i3 er BMWs første elektriske bil. Foto: Embret Sæter

Elbilen reduserer klimagassutslippene fra transport, selv om den går på strøm med innslag av kullkraft
fra Europa.
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Sterkere
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I

DN 11. februar kan vi lese et
likestillingsinnlegg fra høyrekvinnenes leder Julie Brodtkorb som er fullstendig blottet
for vilje til handling.
Likestilling ble ikke skapt
gjennom formulering av
fromme ønsker. Resultater får
vi først når vi også gjør noe. Og
det er her Høyre svikter. Det
holder ikke at Brodtkorb kun
sier at holdninger er viktig, at
barnehager betyr noe og at den
medisinske forskningen har
vært mest opptatt av menns
helse, når hun ikke foreslår noe
om hvordan dette skal rettes
på.
Vi er vant til at Høyre aldri
tar initiativ til å gjøre noe selv.
Det overrasker heller ikke at
Brodtkorb snakker nedsettende
om den innsatsen som har ført
til at Norge er ett av verdens

n Julie Brodtkorb, leder Høyres
Kvinneforum

n Anette Trettebergstuen
og Lene Vågslid Arbeider
partiets Kvinnenettverk

OrganisasjOnssjef
Organisasjonsarbeid – næringspolitikk – kommunikasjon – strategi

Organisasjonssjefen har en sentral rolle i ledergruppen i Viken Skog, og
arbeidsoppgavene vil være knyttet til organisasjonsarbeid, næringspolitikk,
kommunikasjon og strategi. Stillingen har stor kontaktflate, og en svært viktig
oppgave er å styrke samhandlingen med våre eiere gjennom dialog med lokale
skogeierområder og andelseiere.
Aktuelle kandidater har høyere utdanning, strategisk og forretningsmessig
kompetanse, er markedsorientert og har erfaring fra omstillingsprosesser.

vanskelig selv for bankens revisorer og tilsynsmyndigheter
som har ubegrenset tilgang til
informasjon, fordi vurderingene
er høyst skjønnsmessige. Når
mange revisorer finner det
vanskelig å overprøve ledelsens
skjønn, blir denne posten et
populært objekt for regnskapsmanipulasjon.
Dette kjenner investorene til,
slik at de raskt mister tilliten til
banker som opererer i land med
problemer. Resultatet kan bli
likviditetsproblemer for alle
bankene, uavhengig av om de
faktisk fusker eller ikke. For
eksempel ble franske banker
boikottet av de fleste amerikanske pengemarkedsfond i
2011, til tross for at regnskapene
ikke bare var ganske solide,
men de var også rimelig
korrekte. Konsekvensene for
samfunnet er store når investorene mister tilliten til banksys-

I de fleste banker
er utlån den
viktigste posten i
balansen, og den er
nesten alltid over
vurdert i banker
med problemer
temet, så myndighetene satte i
gang tiltak for å øke troverdigheten.
Et tiltak var såkalte stresstester utført av myndighetene
på EU-nivå. Disse testene var i
realiteten skrivebordsanalyser,
som baserte seg på forutsetningen om at regnskapene var
riktige. Vet man hvor mye en
bank eier av italienske statsobligasjoner kreves det ikke store

mest likestilte land. Men nå ser
vi at de til og med aktivt reverserer viktige likestillingspolitiske tiltak. Det Brodtkorb
kaller «regulerende og byråkratiske virkemidler» kaller vi
barnehage, pappaperm, likelønn og selvbestemt abort.
En ting er vi enige om:
Forbilder er viktige. Men det er
en grunn til at Gro Harlem
Brundtland er et likestillingsforbilde, mens Margaret Thatcher ikke er det. Gro anerkjente
at politikken betyr noe for kvinners muligheter og førte en
politikk som bidro til deres
frihet. Thatcher vendte det
døve øret til og lot hver kvinne
kjempe alene. Valget står
mellom handling og passivitet.
Fremtiden vil vise hvilke
fotspor Erna Solberg og Høyre
velger å følge.

Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med 11 000 andelseiere som eier 10 millioner dekar skog. Viken Skogs
kjernevirksomhet er tømmeromsetning og tjenesteyting til skogeiere. Viken Skog har større eierposter i flere industribedrifter og er i
tillegg i ferd med å utvikle ny skogbasert industri på industriområdet på Follum. Årlig omsetning utgjør i overkant av 1 milliard kroner,
og det er 111 årsverk i konsernet. Viken Skog holder til i et moderne signalbygg i tre på Hvervenmoen ved Hønefoss.

Vi ser etter en aktiv og engasjert organisasjonssjef som ønsker å være med å
videreutvikle vår virksomhet og sikre langsiktig lønnsomhet for våre andelseiere.
Viken Skog opererer i en global og konjunkturutsatt bransje. Krav til
kostnadseffektiv drift så vel som evne til å se og bidra til utvikling av nye
forretningsområder er avgjørende.
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Onsdag 29. januar 2014
UKE 5 NR. 24 – Årg. 125
Løssalg kr. 30
272.000 lesere hver dag

Torsdag
ØKONOMI

Investorer stoler ikke nødvendigvis på
er «godkjent» av revisor. Det gjør ikke myndig
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januar forteller DN
om forsikringsselskapene som
forskjellsbehandler de med
lavest utdannelse, slik at de må
betale opptil 65 prosent mer i
forsikringspremie enn de med
høy utdannelse. Denne måten å
segmentere kundene på er
gammeldags. PA Consulting
Group har erfaring med
Europas største forsikringsselskaper, der segmentertingstrenden er langt mer sofistikert
enn DN forteller.
Forsikringsselskapene vil
fremover i mye større grad prise
sine produkter basert på microsegmentering eller individuell
risiko. Det betyr at prisen du får
fra ditt forsikringsselskap vil
være individuell og ikke gitt
fordi du passer inn i en gruppe
eller et kundesegment definert
av selskapet.
Digitalisering, ny teknologi og
fremvekst av sosiale medier gir
forsikringsselskapene et helt
annet datagrunnlag til å
vurdere den enkeltes risiko og
dermed pris. På bilforsikring
kan for eksempel forsikringsselskapene gi en individuell pris
per uke eller måned basert den

Mandag
LEDELSE

Onsdag
FINANS

Du er nysgjerrig, kontaktskapende og relasjonssterk og evner å være en god
budskapsformidler internt og eksternt. Vi forutsetter strukturert arbeidsform, god
gjennomføringsevne og en lederstil som samler og motiverer. Aktuelle kandidater
har erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver og kunnskap om skogbruket.
For nærmere informasjon ta kontakt med Bente A. Paulsrud, Delphi Consulting AS,
tlf. 23 33 27 70 eller adm. direktør Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog SA,
tlf. 917 59 300.
Søknad merket 55331 sendes delphi@delphi-consulting.no snarest.
Alle opplysninger behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår
oppdragsgiver.
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