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I Norge har vi i dag et forny-
bart paradoks. Vi har noen 
av de største fornybare 

ressursene i Europa, samtidig 
som vi unnlater å ta ressursene 
i bruk fordi vi mangler et nasjo-
nalt 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 elektrifi-
sering 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. 

Dette vil da kunne bli en næring 
som kan vokse i motfase med en 
nedadgående olje- og gassnæ-
ring. 

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-

hovet på Utsirahøyden, som 
ligger på cirka 250 MW. 
Området har en dybde som 
tilsier bruk av flytende vindtur-
biner.

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 kraftforsy-
ning til plattformene må det 

lages en løsning for energilag-
ring. 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 utviklingsmil-
jøene vil få en arena hvor de 

kan benytte sin kompetanse. 
Det er i dag to store forsknings-
sentre for miljøvennlig energi 
(FME) innenfor offshore vind i 
Norge, NOWITECH i Trond-
heim 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 teknologi-
kompetanse som kan ekspor-
teres. For at Norge skal kunne 
bli en global leverandør innen 
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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.
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n  VINDKRAFT TIL SJØS. 
Elektrifisering av sokkelen 
ved hjelp av offshore vind-
kraft er ett av flere tiltak som 
kan bidra til å bygge opp en 
næring som kan pågå paral-
lelt med en dalende olje- og 
gassaktivitet. Foto: Statoil

offshore vind, haster det med å 
bygge opp kompetanse på 
hjemmebane. 
n  Det bygges opp en infra-
struktur 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 gasspro-
sjekter 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 olje- 
og gassaktivitet. 

«Kunnskap er den nye oljen,» 
har den nye regjeringen slått 
fast. Spørsmålet blir da: Kunn-
skap 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 gassinstal-
lasjoner bør få dekket hele, eller 
deler av sitt kraftbehov fra 
offshore vind, bygget på kompe-
tanse hentet fra nettopp olje- og 
gassindustrien.

 n  Vegard Laukhammer, 
prosjektleder fornybar energi, 
Christian Michelsen Research, 
Bergen

Tenke det, 
ønske det –  
men gjøre det?

I DN 11. februar kan vi lese et 
likestillingsinnlegg fra høyre-
kvinnenes leder Julie Brodt-

korb 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 

mest likestilte land. Men nå ser 
vi at de til og med aktivt rever-
serer viktige likestillingspoli-
tiske tiltak. Det Brodtkorb 
kaller «regulerende og byråkra-
tiske virkemidler» kaller vi 
barnehage, pappaperm, like-
lønn og selvbestemt abort.

En ting er vi enige om: 
Forbilder er viktige. Men det er 
en grunn til at Gro Harlem 
Brundtland er et likestillings-
forbilde, mens Margaret That-
cher ikke er det. Gro anerkjente 
at politikken betyr noe for kvin-
ners 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.

 n  Anette Trettebergstuen 
og Lene Vågslid Arbeider
partiets Kvinnenettverk
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Investorer stoler ikke nødvendigvis på bankregnskaper, selv om de 
er «godkjent» av revisor. Det gjør ikke myndighetene heller.

Revisor på sidelinjen

Et selskaps styre og ledelse 
har ansvaret for å utar-
beide korrekte regn-

skaper. 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 regn-
skapene ikke alltid er til å stole 
på, særlig i dårlige tider, selv om 
revisor avgir ren revisjonsberet-
ning. 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 uavhen-
gighet, 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 utenfor-
stående er det nesten umulig å 
vurdere kvaliteten på en banks 
utlånsportefølje, og det er 

vanskelig selv for bankens revi-
sorer 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 regnskaps-
manipulasjon.

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 ameri-
kanske 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 investo-
rene mister tilliten til banksys-

temet, så myndighetene satte i 
gang tiltak for å øke troverdig-
heten.

Et tiltak var såkalte stress-
tester utført av myndighetene 
på EU-nivå. Disse testene var i 
realiteten skrivebordsanalyser, 
som baserte seg på forutset-
ningen om at regnskapene var 
riktige. Vet man hvor mye en 
bank eier av italienske statsobli-
gasjoner kreves det ikke store 

regneferdigheter for å finne ut 
effekten av et eventuelt verdifall 
på ti prosent, så disse stress-
testene kunne analytikere og 

investorer i stor grad ha gjen-
nomført selv. Noen banker 
besto testen takket være regn-
skapsfusk, men de gikk under 
like etterpå da de ble innhentet 
av realitetene, selvsagt til stor 
skade for testenes troverdighet.

Løsningen ble at noen lands 
myndigheter leide inn spesia-
lister som gikk gjennom 
bankenes utlånsporteføljer. 
Irland ble det første landet som 
gjennomførte en troverdig gjen-
nomgang. Avgjørende var trolig 
at det var myndighetene (ikke 
bankenes ledelser) som var 
konsulentenes oppdragsgivere. 
Denne metoden ble gjentatt 
med suksess i Spania, Hellas og 
Portugal som en del av deres 
programmer for å komme seg 
ut av krisen. Resultatet ble at 
tilliten til banksystemet bedret 
seg så mye at selv Hellas fikk 
gleden av at private investorer 
deltok i rekapitaliseringen av 
banksystemet.

I år skal Den europeiske 
sentralbank stressteste euro-
peiske banker. Testen vil inklu-
dere en detaljert gjennomgang 
av deler av bankenes utlånspor-
teføljer. Den har derfor 

mulighet til å bli troverdig.
Enkelte andre tilsynsmyndig-

heter har begynt å tenke på 
samme måte. I Danmark, for 
eksempel, ser vi stadig vekk at 
Finanstilsynet, uavhengig av 
hva revisor måtte mene, 
pålegger bankene å øke tapsav-
setningene etter at de har vært 
på inspeksjon. 

I november og desember fikk 
for eksempel både landets 
fjerde største bank, Sydbank, 
samt den mindre banken 
Danske Andelskasser pålegg om 
å øke tapsavsetningene bety-
delig etter Finanstilsynets 
besøk. For Sydbank ble 
utlånstapene i fjerde kvartal 150 
prosent høyere enn planlagt, 
mens de i tredje kvartal ble tre 
ganger høyere enn planlagt hos 
Andelskassene.

Siden revisorene vanligvis 
kjenner de bankene de revi-
derer veldig godt, burde det 
faktisk være lettere for dem å 
verdsette bankenes utlån enn 
for andre tilsynsmyndigheter 
eller konsulenter, men den 
fordelen får altså ikke regn-
skapsbrukerne glede av. 

Siden investorene ikke er i 
stand til å gjette hvilke revisorer 
som er pålitelige, har mangel-
fullt arbeid av noen revisorer 
plassert hele bransjen på side-
linjen. Der kommer de trolig til 
å sitte til troverdigheten økes 
ved hjelp av myndighetenes 
reformer (kan ta flere tiår) eller 
til bankene opplever høykon-
junktur (da svekkes investo-
renes kritiske sans). I påvente av 
dette mottar de heldigvis fort-
satt sine honorarer.

 n  Sigmund Håland, portefølje-
forvalter i Lux Nordic Wealth 
Management
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Gammeldags  
forsikringsdeling

29. januar forteller DN 
om forsikringssel-
skapene 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 forsikringssel-
skaper, der segmentertings-
trenden er langt mer sofistikert 
enn DN forteller. 

Forsikringsselskapene vil 
fremover i mye større grad prise 
sine produkter basert på micro-
segmentering 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 forsikringssel-
skapene gi en individuell pris 
per uke eller måned basert den 

enkeltes kjøremønster. Hvorfor 
skal ikke de som holder seg til 
fartsgrensene og dermed utgjør 
en mindre risiko få en rimeli-
gere forsikring? I USA og Japan 
finnes i dag mange eksempler 
på såkalt «pay as you drive»-
løsninger, hvor forsikringspre-
mien følger dine kjørevaner. I 
nær fremtid vil vi se en eksplo-
sjon i bruken av data fra ny 
teknologi som klokker, armbånd 
og klær med sensorer, som gjør 
det mulig å kombinere informa-
sjon om blant annet helse og 
trening, med pris på forsikring.

 n  Knut Erlend Vik, partner PA 
Consulting Group
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Større storselger

TESTET: 
Nissans 
helt nye 
Qashqai. 
Side 28

HØYT PRISET: Chunur 
Rostampoor (29) har frisør-
utdannelse fra videregående 
skole. Hun må betale mer 
for uføreforsikring enn 
en jevngammel med 
mastergrad.

Lav 
utdannelse
– dyr
forsikringSIDE 24-25

Mastergrad:

2364,-
Grunnskole:

3956,-

Sterkere
eksport,
svakere
for olje
Eksportindustrien 
ser lysere på livet, 
ifølge SSBs konjunk-
turbarometer. Side 6

DNB Eiendom: 
Boligprisen
stiger i januar Side 30-31

Solgt over 
prisantydning

Hyggen i Røyken

Vil 
ofre
livet for
Ukraina
Tobarnsfar Igor 
Dumanchuk (53) 
er på barikadene 
i Kiev. Side 32-33
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Elbil er ingen miljøvenn

Elbilen 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 areal-
krevende i forhold til andre 
transportformer og legger øde 
enorme arealer både til bruk, i 
stillstand og på grunn av area-
lene 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 grønta-
realer og plass til å håndtere 
overvann slik at man kan redu-
sere forurensning og flompro-
blemer. Alt dette er problemer 
som elbilen ikke løser. Det gjør 
kun redusert bileierskap og 
bilbruk. 

Redusert bruk av bil vil redu-
sere utslippet av klimagasser, 

lokal forurensning og støy, 
nettopp det man søker å redu-
sere 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 av 
bil og bileierskap enn dagens 
massive subsidiering av elbilei-
erskap og bruk. Tiltak som 
bedre og billigere kollektivtra-
fikk, 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. 

 n  Tharan Fergus, hydrolog, 
syklist og ansatt i Oslo 
kommune
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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 klimagass-
utslipp fordi vi må importere 
mer strøm som kan være produ-
sert fra kullkraft i Europa. 

Resonnementet tar ikke 
høyde for at utslipp fra fossil 
kraftproduksjon, som kullkraft, 
er regulert gjennom det euro-
peiske 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 batteriproduk-
sjonen. 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 

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 redu-
sere klimagassutslippene fra 
transport.

Samtidig reduseres også 
utslipp av støv og nitrogendi-
oksid (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 forurensningsfor-
skriften og EUs luftkvalitetsdi-
rektiv. 

Elbiler vil på samme måte 
som andre personbiler, slite på 

veidekket og virvle opp støv, 
men elbilene har ikke eksosut-
slipp 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 bykjø-
ring. 

Klimagassutslippene må 
reduseres drastisk både i Norge 
og andre land for at vi skal 
bremse klimaendringene og 
lykkes med overgangen til lavut-
slippssamfunnet. 

Transport er den største 
kilden både til klimagassut-
slipp, 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 klima-
venn 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. 

 n  Ellen Hambro, direktør i 
Miljødirektoratet

på laget har han blant annet 
lederen for den danske produk-
tivitetskommisjonen, 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 forvalt-
ning.

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 kommi-
sjonen 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 

Europa. Petroleumsressursene 
på norsk sokkel vil ta slutt. 
Dårligere tider i andre deler av 
verden kan innhente oss også. 

Selv om Norge har store olje-
inntekter, er vi likevel helt 
avhengig av et næringsliv som 
kan konkurrere. Høy produkti-
vitet i norsk økonomi er avgjø-
rende for vår fremtidige velferd. 
Da må vi fornye, forenkle og 
forbedre offentlig sektor. På 
denne måten kan vi møte frem-
tidige utfordringer på en god 
måte og skape handlingsrom 
både for offentlige velferdsord-
ninger og vekstfremmende skat-
telettelser.

For å bidra til høyere velferd i 
Norge i årene som kommer, vil 
vi lytte til rådene fra Produktivi-
tetskommisjonen. 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 poli-
tikere, har en historisk anled-
ning 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 poli-
tikk. 

 n  Siv Jensen, finansminister
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Om noen år 
kommer vi til å 

se på fossilbilen som, 
nettopp, en fossil fra 
gamle dager

n  FIKK RÅD. Finansminister 
Siv Jensen møtte professor 
Peter Birch Sørensen ved 
Københavns Universitet i 
desember. Han ledet 
danskenes produktivitets-
kommisjon.  
Foto: Mikaela Berg

Elbilen reduserer klimagassutslippene fra trans-
port, selv om den går på strøm med innslag av kullkraft 
fra Europa. 

En udiskutabel 
klimavenn

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

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 differen-
siert undervisningen. Et kompe-
tanseløft for typiske kvin-
neyrker vil gi disse yrkene økt 

status og på lengre sikt et lønns-
løft. Det er et ikke uviktig tiltak 
for mer likestilling.  
n  Mange sykdommer, eksem-
pelvis 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 kvinne-
sykdommer, 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 internasjo-
nalt for jenter og utdanning. 
Norsk utviklingspolitikk er et 
viktig verktøy for å påvirke 
kvinners stilling i utviklings-
land. Vi vil jobbe for at mer av 
norsk bistand knyttes til likestil-
ling i disse landene. 
n  Vold i nære relasjoner er et 
av få tabuer igjen i det norske 
samfunn, og et alvorlig likestil-
lingsproblem. Høyres Kvinne-
forum har hatt fokus på dette 
temaet på flere konferanser, og 
er glad for å ha en justismi-
nister og likestillingsminister 
som har et sterkt engasjement 

for å få mer kunnskap og infor-
masjon ut til oss alle om denne 
likestillingsutfordringen. 
n  Vi har fremdeles et kjønns-
delt 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 DNA-
analyser, 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. Regje-
ringen 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 kvinne-
regjering. Dagens regjering er 
desto mer historisk med både 
kvinnelig nummer en og to, i 
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n  GULROT FREMFOR PISK. 
Reguleringer og byråkrati er 
ikke oppskriften på et mer 
likestilt Norge mener Høyres 
Julie Brodtkorb.  
Foto: Thomas Haugersveen

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

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.

 n  Julie Brodtkorb, leder Høyres 
Kvinneforum

Erna 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 

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 
Arbeider partiet 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 

SV ikke ville, og verdens første 
ombudsordning for likestilling 
ble en realitet. Dagens regjering 
fronter altså ett konkret lovfor
slag på likestillingslisten sin. 
«Regjeringen vil fremme 
en universell likestillings 
og antidiskrimineringslov». 
En felles lov istedenfor 
dagens ordning, som er én 
lov per diskriminerings
grunnlag. At den loven blir 
viktig, er hevet over tvil. Hver 
gang likestillingsministeren 
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 
utarbeidet av et offentlig utvalg 
for den rødgrønne regjeringen. 
De rødgrønne bestemte seg 
likevel, særlig etter innspill fra 
LO, for å beholde den heder
skronede likestillingsloven. Så 
fikk man heller lage nye 
særlover der det var nødvendig. 

Jeg tror ikke det er fellesloven 
i skuffen som skal oversendes 
Stortinget om en stund. Den 
inneholder for mye institusjons
bygging – (unnskyld; «for mye 
byråkrati») – til å falle i smak. 
Men uansett er det duket for ny 
politisk strid. Jeg hører allerede 
Arbeiderpartiet rope: Nå 
raserer de likestillingsloven! 

Å oppheve likestillingsloven 
har vært et gammelt program
løfte fra Frp. Etter partiets 
mening trengte ikke landet 
slikt. Der (i Frp) ignorerte man 
glatt de internasjonale forplik
telsene Norge er bundet av. Nå 
skal det altså bli en felles lov 
isteden. Men det tror jeg høyre

feminismen vil få nye 
problemer med. For slik blir 
rekkefølgen, når opposisjonen 
tar sats: Pappapermen! Abort
loven! Og likestillingsloven!!

Da hjelper det ikke å være 
hverdagsfeminist. 

 n  Hege Skjeie, professor i 
statsvitenskap ved Universitetet 
i Oslo

n Alt stoff som le ve res til Da gens  
Næ rings liv, må pro du se res i  
hen hold   til Vær varsom-plakaten.
n Da gens Næ rings liv be tin ger 
seg ret ten til å lag re og utgi alt  

stoff i avi sen i elek tro nisk form,  
også gjen nom sam ar beids part ne re.
n Re dak sjo nen for be hol der seg 
 ret ten  til å for kor te inn send te 
 ma nu skrip ter .
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Styringsdyktig  
høyre feminisme?

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

n FEMINISTENE.ErnaSol-
bergogSivJensenserbegge
påsegselvsomfeminister.På
likestillingslistenhardagens
regjeringetlovforslagtilen
universelllikestillings-og
antidiskrimineringslov.Hvor
feministiskdenblir,gjenstår
åse.Foto: Ida von Hanno Bast
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Arbeidstilsynets  
ukultur
Eigil Stray Spetalen

dommeren grunn til å kritisere 

meg som byggherre. 

Jeg saksøkte Helgeland for å 

få belyst hvordan jeg mener 

Arbeidstilsynet bruker pressen 

som gapestokk i stedet for å 

følge god forvaltningspraksis. 

Jeg hadde håpet at Finboe 

Svendsen tok dommen på alvor. 

I stedet fortsetter hun på 

samme måte som Helgeland, 

med å spre usannheter i 

pressen. Hvilke kritikkverdige forhold 

mener hun at jeg har foretatt 

meg? En norsk domstol 

kommer til motsatt konklusjon. 

Jeg registrerer også at hun desi

merer Helgelands grove sjikane 

til «uheldige formuleringer». 

Kan lederen for Arbeidstilsynet 

virkelig mene at «her utnyttes 

mennesker på det groveste» og 

«i nyere tid er dette det 

nærmeste vi kommer en 

moderne slaveleir» bare er 

«uheldige» formuleringer. Jeg 

minner om at dommeren mener 

at Helgeland sine uttalelser 

både var «excessive» og usanne.

Finboe Svendsen hevder at 

hun er «skuffet over utfallet i 

saken». Mener hun virkelig at 

hennes ansatte kan drive med 

grov sjikane, lyve, skrive ut 

pålegg uten hjemmel og politi

anmelde basert på lover som 

ikke eksisterer, uten å bli stilt til 

ansvar? Kan det virkelig være 

skuffende for Arbeidstilsynets 

leder at Helgeland ble dømt, 

når hun nå vet hva Helgeland 

har foretatt seg?

I retningslinjene for Arbeids

tilsynets mediekommunikasjon 

heter det «vi skal være faktaori

enterte og saklige i vår dialog 

med journalister, og vi skal ikke 

påføre de vi er på tilsyn hos 

noen tilleggsreaksjoner i 

media». Kan uttalelser som 

blant annet «slaveleir» og «at 

mennesker blir utnyttet på det 

groveste» være i tråd med Tilsy

nets retningslinjer? Hvis så ikke 

er tilfelle, hvorfor grep ikke 

Finboe Svendsen inn? Hvis hun 

gjorde, hvorfor fortsatte Helge

land i full styrke, ikke bare én, 

men gjentatte ganger. 

Mye tyder dessverre på at 

Finboe Svendsen ikke forstår at 

det er en ukultur i Arbeidstil

synet. Tvert imot kan det se ut 

som at hun selv en representant 

for ukulturen der pressen blir 

brukt som gapestokk i stedet 

for å følge god forvaltnings

praksis. Med dette utgangs

punktet blir det vanskelig å 

rydde opp.

 n  Eigil Stray Spetalen, investor 

og hytteutbygger
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Dagens skattesystem gir 

incentiver til underinvestering og 

fløteskumming. 

Dårlig 
samfunns

økonomi

I DN 28. januar fremgår det at 

Regjeringen åpner for skat

teendringer for økt utvin

ning på modne felt, men at de 

ikke vil reversere den generelle 

skatteskjerpelsen.

Utvinningsgraden avhenger 

av innsatsen oljeselskapene gjør 

for å opprettholde produk

sjonen over tid, herunder injek

sjon, brønnintervensjon og 

boring av nye brønner, samt 

oppgradering av eldre produk

sjonsinnretninger. Denne 

innsatsen er tidskritisk og det er 

bra at Regjeringen vil stimulere 

denne typen aktivitet. 

Samtidig står norsk sokkel 

overfor mange nye og store 

utbygginger. Mulighetsrommet 

for senere innsats for økt utvin

ning blir i stor grad bestemt av 

opprinnelig utbyggingsløsning 

og dreneringsstrategi. Dersom 

man bygger inn fleksibilitet fra 

starten av, eksempelvis at man 

tilrettelegger for fremtidig og 

endret injeksjonsaktivitet, vil 

realisert utvinningsgrad 

forventes å bli høyere. 

Det er langt rimeligere å 

bygge inn fleksibilitet fra 

starten, enn å bygge om senere. 

Dersom man ikke har med 

nødvendig fleksibilitet i opprin

nelig utbyggingskonsept vil 

senere tiltak for økt oljeutvin

ning ofte ikke bli lønnsomme. 

I en del nye utbygginger har 

man et reelt valg mellom utbyg

gingsløsning med egen boree

nhet og plattformer uten  

borefasiliteter eller hav   bunn   s

løsninger (subsea), der rigg må 

leies inn hver gang. Førstnevnte 

har betydelig høyere utvin

ningsgrad. Dette går dels på 

fleksibilitet og dels på fremtidig 

grensekostnad for brønnarbeid 

eller boring av nye brønner. 

En fordel ved undervannsløs

ning er lave initielle investe

ringer. Derimot er det høyere 

kostnader knyttet til interven

sjon og vedlikehold, man må 

ofte betale tariffer for prosesse

ring, man mister fleksibilitet, og 

det er langt dyrere å bore nye 

brønner eller gjøre nødvendige 

endringer i eksisterende 

brønner. Beslutninger om utbyggings

konsept er avanserte avvei

ninger mellom økte investe

ringer i dag og økt produksjon i 

fremtiden. Utfordringene er at 

de etablerte selskapene har 

dobbelt så høye avkastningskrav 

som staten, at det er en del nye 

selskaper med ekstra høye 

avkastningskrav, og at selska

pene betoner kapitaldisiplin. 

Myndighetene bør derfor 

fremme større langsiktighet. 

Redusert friinntekt gjør det 

motsatte.Innsats innen økt oljeutvin

ning kan ses på som en rela

sjonskontrakt mellom staten og 

selskapene, der staten har gått 

tilbake på en sentral del av 

avtalen.  Finansdepartementet oppgir 

til DN at skatteskjerpelsen førte 

til at oljeselskapene nå må 

dekke 12 prosent av sine inves

teringer, mot tidligere ni 

prosent. Da verdsettes avskriv

ning i dag tilnærmet likt 

avskrivning om seks år. Det 

bryter med selskapenes praksis. 

Når man tar hensyn til 

normal diskontering får man at 

selskapene nå dekker rundt 27 

prosent, mot tidligere 23 

prosent. For selskaper utenfor 

skatteposisjon, som vi har en 

del av i dag, er andelen som 

selskapene dekker mye høyere. 

Når vi sammenholder dette 

med at selskapene bare får 

beholde 22 prosent av inntekten, 

gir skattesystemet incentiver til 

underinvestering og fløteskum

ming. Dette er dårlig samfunns

økonomi, og det er snakk om 

svært store verdier. 

 

 n  Petter Osmundsen, professor 

i  petroleumsøkonomi,  

Universitetet i Stavanger

FORSKNINGEN

Hvem: Osmundsen, P. (2013), 

Hva: «Choice of Development 

Concept – Plattform or Subsea  

Solution? Implications for the  

Recovery Factor», 

Hvor: Oil & Gas Facilities (Society 

of Petroleum Engineers), October 

2013, Vol. 2, No. 5, 64–70.

FORSKNING VISER AT...
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OSMUNDSEN

Ikke fjern de flinkeste

E
n betydelig utfordring i 

høyere utdanning er at 

«godt undervisningsar

beid blir ikke premiert med 

hverken mer penger eller 

status», skriver Eva Grinde i DN 

5. februar. Det som drøftes i DN som i 

hvert fall ikke vil bidra til å heve 

status på undervisning, er å 

fjerne de flinkeste forskere fra 

klasserommet. DN etterlyser et 

norsk Harvard. Og da må man 

vite at på Harvard, Stanford, 

Berkeley, MIT, er toppforskere 

tungt inne i undervisningsar

beid.n  Gjør godt undervisningsar

beid til et kriterium for 

opprykk. En førsteamanuensis ved et 

norsk universitet bruker 50 

prosent av tiden sin på fors

kning og 50 prosent på utdan

ning. Men når vedkommende 

søker opprykk til professor, er 

det vanlig at den eksterne komi

teen som har det siste ordet om 

opprykk, kun ser på forskning 

og ikke på hva søkeren har gjort 

som pedagog. Kunnskapsdepar

tementet kunne bestemme at 

også utdanningskompetanse 

skal telle når man skal bli 

professor. Alternativt kunne 

supplere en komité som kun ser 

på forskning med en lokal 

vurdering, for eksempel fra 

instituttlederen, om undervis

ningsarbeid.

n  Gi uttelling i publiseringssys

temet for lærebøker. 

Regjeringen finansierer 

universiteter og høyskoler delvis 

basert på hvor mye de ansatte 

publiserer. Men lærebøker teller 

ikke. Hvis ikke lærere ved 

universiteter og høyskoler skal 

skrive lærebøker, vet ikke jeg 

hvem som burde gjøre det. Hvis 

skriving av en lærebok var 

belønnet på lik linje med en 

forskningsbok, vil det motivere 

til større innsats.

 n  Curt Rice, professor, 

Universitetet i Tromsø
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Arbeidstilsynets ukultur

E
tter en omfattende 

rettssak foreligger det nå 

en grundig dom i saken 

mellom overingeniør Alf Helge

land i Arbeidstilsynet og meg. 

Undertegnede saksøkte Helge

land for grov sjikane. Uttalel

sene kom etter befaring på 

familiens hytte som var under 

oppføring der det blant annet 

ble brukt Litauisk arbeidskraft.

Helgeland uttalte blant annet; 

«Her utnyttes mennesker på det 

groveste» og «I nyere tid er 

dette noe av det nærmeste vi 

kommer en moderne slaveleir». 

Uttalelsene var ikke et enkelt

tilfelle, men en del av en sjikane 

som pågikk i over et år. Det 

kulminerte i en politianmel

delse av meg, som det ikke 

fantes lovhjemmel for.

Dommen, der Helgeland blir 

dømt for å ha kommet med 

ulovlige injurier, ble behørig 

omtalt i DN den 1. februar. I den 

forbindelse kommenterte 

Arbeidstilsynet leder Ingrid 

Finboe Svendsen; «Når vi har 

avdekket kritikkverdige forhold 

er det beklagelig å bli dømt for 

uheldige formuleringer». 

Som dommen slår fast, har 

jeg utført mine plikter som 

byggherre i tråd med norsk 

lovgivning. Retten konkluderer 

med at de ansatte fikk utbetalt 

18.000–25.000 kroner per 

måned etter skatt og ikke 

mellom 12,50 til 50 kroner per 

time som har vært hevdet i 

pressen. Hverken lønnsforhold, 

boforhold eller HMSarbeid fant 

INNLEGG 

Arbeidsliv

n  BLE DØMT. Eigil Stray 

Spetalen saksøkte overingeniør 

Alf Netland Helgeland (til 

høyre) i Arbeidstilsynet for grov 

sjikane. Her advokatfullmektig 

Julie Dahl Sagmo (fra venstre) 

og advokat Kyrre Eggen fra 

advokatfirmaet Wiersholm.  

Foto: Tomm W. Christiansen 

Arbeidstilsynet bruker pressen som gapestokk i 

stedet for å følge god forvaltningspraksis, skriver 

investor og hytteutbygger Eigil Stray Spetalen.

DOMMEN. Jeg 

utført mine 

plikter som 

byggherre i  

tråd med norsk  

lovgivning,  

skriver Eigil 

Stray  Spetalen.
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Nasjonalt CO2?

Mens Stortinget graver i hva som gikk galt med den rødgrønne regjeringens CO2-rensepro-sjekt på Mongstad, må den blå regjeringen bestemme seg for hvordan arbeidet med teknologien skal gå videre. Regjeringen har lovet å realisere «minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020». Men hvordan? Og hvor?I et innlegg i DN argumenterer konsernsjef Unni Steinsmo ved Sintef, rektor Gunnar Bovim ved NTNU, administrerende direktør Arvid Hallén i Norges forsk-ningsråd og president Lise L. Randeberg i Tekna for at anlegget «bør ligge i Norge».De lister opp fire grunner til det. Det første er at Norge har fagmiljøer i verdensklasse på området. Det andre argumentet er at utgangspunktet for satsingen var «å gjøre noe med de norske klimautslippene og utvikle teknologi som verden trenger». Det tredje er at det kan skape norske arbeidsplasser. Det fjerde er at utvikling av CO2-renseteknologi gjør det mulig for Norge å selge olje og gass også i fremtiden.Det er påfallende at ingen av argumentene fra artikkelforfat-terne handler om hva som er best for klodens klima. Hvis målet er at Norge skal bidra best mulig til å 

kommersialisere CO2-fangst og -lagring, blir hensynet til norske forskningsmiljøer, norske utslipp, potensi-elle norske arbeidsplasser og norsk eksport av olje og gass fort forstyrrende, fordyrende og kompliserende.Erfaringen fra Mongstad er nettopp at det ble for komplisert. Målet om å rense akkurat på Mongstad ble viktigere enn å lykkes med renseteknologien. For verden spiller det liten rolle om de teknologiske spran-gene tas på et norsk gasskraftverk, et tysk gasskraft-verk eller på et kullkraftverk i Sør-Afrika.Det er naturlig at miljøene artikkelforfatterne repre-senterer ønsker en størst mulig bit av milliardene som skal brukes. Men hvis det er hensynet til klodens 

klima som teller, bør regjeringens eneste prioritering være hvilket prosjekt – i Norge eller internasjonalt – som best kan bidra til et sprang for teknologien. De som ønsker å dytte flere mål inn i prosjektet, må være 

ærlige på hvilke det er og hva den ekstra kostnaden blir, ikke forsøke å pakke dem inn i nasjonal klima-retorikk.Satsingen på CO2-rensing vil uansett være et risiko-prosjekt. Sjansen for å lykkes blir større når målet er klart og entydig.

Blant studenter ved de store breddeuniversite-tene i Norge lever det en ånd fra tidligere tider. Den sniker seg stillferdig mellom lesesalsplasser og kantinebord og forteller at ekte studenter utforsker verden alene og selv-stendig. Forelesninger og pensumlister? Ja, greit. Og klas-seundervisning? Ok. Men oppmøteplikt og obligatoriske innleveringer og samtaler med en lærer som passer på? Nei. Det er feigt. Det er for barn.Hva og hvem er det som holder liv i denne noe tvil-somme ånden i en tid hvor en kvart million nordmenn tar høyere utdanning? Kan det være at professorene og første-amanuensene er med på det? Kanskje har de ikke vært ett hundre prosent innstilt på å gjennomføre alle sider av kvali-tetsreformen. For eksempel den som sa at de må bruke mer tid og krefter på studentene.Med kvalitetsreformen i 2003 innførte Norge gradssystemet med bachelor, master og doktorgrad etter modell fra USA og England. Ut forsvant grunn-fagene, cand.magene og de evig-varende hovedfagsstudiene. En hovedmålsetting med reformen var å få flere 

studenter gjennom systemet raskere enn før. Det skulle bli slutt på å «ligge ved universi-tetet» i årevis, man skulle stå og gå ved universitetet, og kanskje til og med småløpe litt inni-mellom. Et av virkemidlene for økt studentgjennomstrømning skulle være obligatoriske innle-veringer og tettere oppfølging fra lærerne. Fasit etter elleve år er nedslå-ende. Antall studenter som aldri fullfører graden de starter på, er like høyt som før. Og ifølge studiebarometeret som ble lansert mandag, svikter det aller mest i den individuelle oppføl-gingen.Kanskje er det ikke så pussig. Det finnes adskillige motkrefter både i akademia-kulturen, og i finansieringssystemet. Godt undervisningsarbeid blir ikke 

premiert med hverken mer penger eller status. Derimot stjeler det tid fra den mer prestisjefylte og premierte publiseringen. Samtidig lønner det seg i kroner og øre for insti-tusjonene å ta inn flest mulig studenter. Samtidig drømmes det. Hvorfor har ikke steinrike Norge et Harvard, parafraserte Nifu-forsker Bjørn Stensaker både tidligere og nåværende kunnskapsministre på et Civita-seminar igår. Det ryktes at Isak-sens byråkrater nå går rundt i departementet korridorer og 

hvisker til hverandre om «eksel-lens» i høyere utdanning. Det er både unorsk og befriende. Men det må være plass til flere tanker i hodet.Bachelorgraden er nedre inngangsbillett til stadig flere jobber i det norske samfunnet. Det er blitt det nye artium. En grunnleggende utfordring for enhver minister for høyere utdanning er dermed å lykkes som leverandør av god utdan-nelse til folk flest. Samtidig bør vi utvilsomt ha som mål å hevde oss høyt oppe internasjonalt både på forskning og innovasjon. Kanskje må vi pirke borti noen hellig kuer innenfor høyere utdanning, for eksempel at undervisning må være «forskningsbasert». Det betyr gjerne at den som under-viser har doktorgrad, og aller helst selv har forsket på temaet hun underviser i. Her må det gå an å tenke nytt, og la gode forskere eksellere i forskning og lage attraktive karriereveier for folk som er noen djevler til å formidle informasjon om det siste på forskningsfronten. For de fleste gir utdannelse et mer eller mindre spesifikt papir på at man virker og kan brukes til noe i arbeidslivet. De færreste satser på rene toppka-rakterer eller en videre karriere innen forskning. Men noen gjør det, heldigvis. I Nederland eksperimenterer universitetene med elitegrupper for ambisiøse studenter innenfor masseutdan-nelsene. Slike ideer er verdt å se nærmere på. Dersom man ønsker å utvikle en elite, kan man ikke behandle alle likt.Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv eva.grinde@dn.no

Langt igjen til målHANS EKSELLENSE. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen drømmer om mer «eksellens» i norsk høyere 

utdanning. Foto: Ida von Hanno Bast

Professorer synes ikke det er noe stas å under-

vise. Kanskje er det en bedre deal for studentene at de 

får slippe. 

Homomarkering

Helseminister Bent Høie (H) tar med seg sin ektemann Dag Terje Solvang til Paralympics i Sotsji.Godt at russerne ikke har reservasjonsrett.
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Målet om å rense ak-kurat på Mong-stad ble viktige-re enn å lykkes med teknologi-en for CO2-ren-sing

Bachelorgraden er nedre inn-gangsbillett til stadig flere jobber i det nor-ske samfunnet. Det er blitt det nye artiumDN 5. februar.

Snever tilnærming

U
nder tittelen «Nye tider» i 

DN 7. februar forsøker 

finansminister Siv Jensen 

å tegne et bilde av at vi endelig 

har fått en regjering som er 

opptatt av produktivitet, til tross 

for at dette var et sentralt tema 

senest i Perspektivmeldingen 

som Stoltenberg II la frem ifjor. 

«Det er på tide å tenke nytt 

etter åtte år med rødgrønn poli

tikk», avslutter finansminis

teren, og underslår at Fastlands

Norge, ifølge OECD har tredje 

høyest verdiskaping per time

verk, mer enn 20 prosent over 

Sverige og Danmark. Etter åtte 

år med rødgrønn politikk. 

 Vekstevnen i norsk økonomi 

avhenger særlig av arbeidsinn

sats og produktivitetsutvikling. 

Et av de viktigste grepene som 

er foretatt de siste årene er 

pensjonsreformen. Siv Jensen 

og Fremskrittspartiet stemte 

imot. Et annet er full barneha

gedekning og lavere priser. Nå 

blir plassene færre og dyrere. 

Arbeiderpartiet ønsker en 

produktivitetskommisjon 

velkommen. Men regjeringen 

ser ut til å glemme er at en helt 

sentral årsak til at det går godt i 

landet, at vi er produktive, er 

samspillet mellom de ulike 

delene av det vi kaller den 

norske modellen. 

Vi hører gjerne at lønningene 

er for høye og at skattene 

tynger. Vel, det var Stoltenberg 

II som foreslo reduksjonen i 

selskapsbeskatningen. Regje

ringen valgte å bruke ni av ti 

kroner i skattelette på privat

personer. Det mener jeg er en 

meget snever tilnærming til en 

viktig problemstilling.

 n  Jonas Gahr Støre, finanspoli-

tisk talsperson (Ap)
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SAMSPILL. Et 

av de viktigste  

grepene som er 

foretatt de siste 

årene er  pensjonsrefor-

men, skriverJo-

nas Gahr Støre. 

Hvis skriving av 

en lærebok var 

belønnet på lik linje 

med en forsknings-

bok, vil det motivere 

til større innsats

MED EGNE ORD 
HEGE
SKJEIE

LEST 
SIDEN 
SIST

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.

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.

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.

Er ikke «Fuck Norwegian» å 
snakke ned dei tilsette i 
selskapet?
Klassekampen konfronterer 
SVs Snorre Valen med tvitring.

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.

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.

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

DN 8. februar
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Executive search - Lederutvelgelse • Delphi Consulting AS, Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo, tlf. 23 33 27 70, www.delphi-consulting.no

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 
kostnads effektiv drift så vel som evne til å se og bidra til utvikling av nye 
forretningsområder er avgjørende.

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. 

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.

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.
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