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OLE GUNNAR AUSTVIK 

Norsk energipolitikk 

Statlig forvalining, markedstilpasning og klimarisiko 

Tonledning 

Den norske staten har hatt overordnet og dels direkte styring 
med den norske-energisektoren siden begynnelsen av 1900-tal- 
let. Kommuner og fylkeskommuner har veert viktige medspil- 

lere i kraftsektoren, mens petroleumssektoren i hovedsak hat 

veert styrt pa statlig niva. Utvikling og modning av begge indust- 

tiene, mer liberale okonomiske tankesett, og i dé senere 4rene 

gradvis mer europeiserte markeder og politikk, har bidratt til 
at statens forvaltningsrolle etter hvert har fatt en mer, om enn 

ikke entydig, regulativ rolle. Staten har beholdt en stor grad 

av. offentlig kontroll, men den nye offentlig-private miksen 
har blite mer regulativ og innebzerer mindre statlig innflytelse 

over daglig drift, og starre innslag av selskapsbeslutninger. Del- 
liberaliseringene har blitt gjennomfert med stor grad av tvert- . 
politisk enighet. Noc tradisjonelt heyre-venstre skille har det 

_ ikke vert i norsk energipolitikk. Fnigheten har imidlertid slate 

noen sprekker de siste 4tene. Miljo- og klimahensyn har kom- 

met med styrke inn i debatten. Samtidig har overferingskabler 

for kraft til andre land og forholdet til EUs energipolitikk fatt 

sterre oppmerksomhet. Klimaendringer og postmaterialistiske 

verdier motes na tydeligere i konflikter om skonomisk vekst, 

energi, natur-, milje og Klima, og forholdet til EU, pa tvers av 

’ det tradisjonelle hoyre-venstre skillet. 

Denne artikkelen drefter hvordan den norske energipolitik- 

ken har balansert nzringenes utvikling, endrede markedslibe- 

rale og politiske rammebetingelser, og milja- og klimahensyn. 
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Hvordan har Jandet forvaltet sektoren til na og hvordan skal 

utfordringene og mulighetene handteres framover? Artikkelen 
drefter seertrekk ved og ulike former for offentlig-privat sty- 

ring av energisektoren, og hvordan industrienes utvilling, og 

EUs energipolitikk gjennom E@S-avtalen, har endret norsk 

kommersielt og politisk handlingsrom. Den analyserer hvordan 

styringen har fatt nye kombinasjoner av stat-marked. og hvor- 

dan globalisering og europeisering av markeder og politikk, 

og rollen som betydelig kapitaleksportex, har gitt nye utford- 

ringer. Den diskuterer hvordan milja- og klimakrav pavirker 

energipolitikken og aktarbildet. Avslutningsvis drefter aitik- 

kelen hvordan tradisjonelle energipolitiske mal om inntjening, 

arbeidsplasser og industriell utvilding utfordres av bredere sam- 
funnsperspektiv med langsiktige samfunnsmessige mal og visjon 

om berekraft for overgangen til en gronnere akonomi. 

Sertrekk ved og styring av energisektoren 

De fleste land har en szerskilt sektorpolitikk for energi. En vik- 

tig grunn for dette er den betydningen som energi har for 4 

kunne produsere, transportere og forbruke varer og tjenester i 

et land, med andre ord for akonomisk vekst og velstand. Energi 

er en strategisk vare der forsyningssikkerhet og pris er viktig for 
vitale samfunnsfunksjoner. For noen cksporterende og importe- 

rende land hat energi direkte sikkerhetspolitisk betydning, spe- 

sielt i markeder for ikke-fornybare ressurser som olje og gass. 

Mange sentral- og asteuropeiske land ser eksempelvis pa sin 

ensidige avhengighet av russisk gass som et sikkerhetsproblem 

som topper deres politiske agenda. Et annet forhold er at energi 

for mange er en stor inntektskilde (som for Norge) eller en 

stor utgiftspost (som for importland), noe som direkte pavirker 

lands handels-, budsjettbalanser og kostnadsniva. Et tredje for- 

hold er at markedene for energi bade nasjonalt og internasjonalt 

ofte er dominert av £4 aktorer, I energimarkedene gir transport-/ 
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transmisjonskostnader sterk markedskonsentrasjon og rasjo- 

nale for naturlige monopoler. Produksjons- og forbruksleddene 
pa detaljniva er i storre grad i (potensiell) konkurranse. 

For at markeder med sterk konsentrasjon rundt fa virksomhe- 

ter skal na samfunnsgkonomiske mal, ma de enten vere offent- 

lig drevet og eiet med politisk bestemt produksjon og priser, 

eller offentlig regulerte dersom de er, eller gjores private. Det er 
en flytende overgang mellom konkurranse, offentlig cierskap, 

regulering og privatisering som politikk-metode i de fleste ener- 

gimarkeder, Hva som er beste politikk kan endre seg over tid. 

En nzring som er i en oppstartfase, kan trenge oppfostrings- 

hjelp. I en moden fase star den pa egne ben og vil trenge fri- 

het til 4 gjore egne beslutninger med friere adgang til 4 utnytte 
muligheter i teknologi og markeder for 4 konsolideres, forbed- 

res, og utvikles videre. Markedsvekst og infrastrukturutvikling 
kan skape mer konkurransebaserte markeder, og endre hand- 

lingsrommet for nasjonal politikk. Hva som er den beste politik- 

ken er dels avhengig av situasjon og utviklingsniva for sektoren, 

dels av markedenes seeregenheter, og-dels av ideologiske valg. 

De naturlige monopolene i transport av naturgass og stream 

eksisterer bade for transmisjon over lengre distanser og for 

lokale distribusjonsverk. I Norge (og ellers i store deler av 

Vest-Europa) har politikken for slike virksomheter beveget seg 

fra tidlige modeller som var konsentrert rundt styring gjennom 

offentlig eierskap og drift, til tilpasninger til EU-type liberali- 
seringsmodeller som har regulering som dominerende politikk- 

metode. Under offentlig drift (nasjonalisering) erstatter staten 

markedet ved 4 tilby tjenesten eller godet selv. Det statlige 
eide selskapet vil/ber vanligvis, eller i det minste i prinsippet, 

sette pris lik grensekostnad. Nasjonalisering er som prinsipp 

en «first-best» -losning (den som gir storst samfunnsokonomisk 
overskudd) ved en slik prissetting. Ett problem er at pris lik 

grensekostnad for de fleste naturlige monopoler er lavere enn 

gjennomsnittskostnaden. Offentlige budsjetter ma da arlig over- 
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fore midler til virksomheten for 4 dekke underskuddet. Et annet 

problem er at slike monopoler ofte har blitt kritisert for 4 oke 

kostnadene og levere darlig kvalitet (X-ineffekctivitet), 

Politikk for naturlige monopoler som ikke omfatter nasjo- 

nalisering, innebzerer en eller annen form for regulering. Dette 
kalles ofte liberalisering, deregulering eller reregulering av et 

marked, med oppsplitting og privatisering av virksomheter, og 

som generelt sikter mot second-best lesninger. I disse skal kost- 

nadene i sin helhet beres av kj@perne/markedet, ikke delvis av 
offentlige budsjetter. I et reguleringsregime lages det kompro- 

misser mellom teoretiske first-best losninger og det virkelige 

markedet. Dette er en form for intervensjonistisk liberal blan- 
dingsokonomi med stor grad av offentlig kontroll, men med 

mindre innflytelse over beslutninger om daglig drift som sel- 

skapene betraktes 4 veere bedre til 4 gjore selv. Regulering har 
historisk sett vaert den amerikanske maten 4 gripe inn i slike 

markeder pa. Med EUs indre marked har politikkmetodene 

overfor naturlige monopoler konvergert i USA, EU og Norge. 

Bade Stoltenberg- og Solberg-regjeringene har gatt et godt 

stykke i denne type markedsliberalisering i mange sektorer, men 

noe mindre pa energifeltet, der staten har opprettholdt stor grad 

av kontroll. 
Regulering av naturlige monopoler er samtidig ikke noen 

enkel prosess (Austvik 2003a:119-160). Det kan i en del tilfel- 

ler vere uklart hvor naturlig monopolet er. I markeder der et 
monopol ikke er naturlig (som i et kartell) kan allmenn konkur- 

ransepolitikk opplose det og konkurransen gker. Dersom mono- 

polet er naturlig, bor det pa den annen side ikke opploses siden 

det vil ake kostnadene. Det kan vere vanskelig for en regula- 

tor 4 finne en optimal portefalje av konkurranse, prisstrultur 

og oppsplitting av virksomheter. Hvordan skal en unnga inef- 

fektiv oppsplitting av funksjoner og samtidig beholde, utnytte 

og eventuelt skape, effcktive stor- og samdriftsfordeler? Hvor- 

dan sikre dynamikk i markedsorganisering og regulering i takt 
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med industriens utvikling og markedenes vekst og endring? Nar 

statseide firmaer i en markedsliberaliseringsprosess privatiseres, 
kan det offentlige gjerne beholde full eller et betydelig eierskap 

i selskapet (jfr. Equinos, Telenor). Driften av integrerte tjenester 

splittes gjerne opp, konkurranse etableres der det er mulig for 

utskilte deler av virksomheten, og regulering innfores der det 

er nodvendig (nar konkurranse ikke fungerer). Utfordringen for 

beslueningstakerne uansett cierform blir 4 styre pa en mate som 

bevarer en markedsstruktur som har potensiale til 4 minimere 

kostnadene, og samtidig endre selskapenes adferd slik at en unn- 

gar darlig kostnadskontroll og utnyttelse av markedsmakt (Berg 

& Tschirhart 1989, Train 1991). 

Selve reguleringsteknikken er ogs4 komplisert. Feil regulering 

kan i seg selv fore til kostnadsokning. Averch og Johnson (1962) 

viste eksempelvis at en virksomhet med et tak pa avkastningen 

overinvesterer og akkumulerer kapital for 4 tjene mer penges, 

som i seg selv vil fore til hayere priser. Utformingen av et regu- 

leringsregime vil ofte bli pavirket av szerinteresser. Det er mulig 

A argumentere for og imot mange reguleringsmetoder over- 

for en, eventuell svakere, offentlig reguleringsmyndighet. Sterk 

(og matchende) analytisk kompetanse hos den offentlige regu- 
lator er med andre ord svzert viktig i en reguleringsokonomi, 

en kompetanse som tidligere i sterre grad var internalisert i en 

offentlig eid og/eller drevet virksomhet. 
Politikk som innebzrer overforing av store summer fra en 

stor gruppe (her: konsumenter) til en liten gruppe (her: produ- 
senter) medforer lobbyvirksomhet. Den lille gruppen har mye 

pa spill per aktor, og er enklere 4 organisere enn en stor 

gruppe. Sma grupper med sterke interesser lykkes oftere med 4 
vinne fram med sine synspunkt overfor offentlige beslutnings- 

takere enn store og ofte mer diffuse grupper. George J. Stieg- 

ler (1971) hevdet at offentlig regulering derfor ofte forer til 
produsent-proteksjonistiske resultater. Ansatte flytter ogsa ofte 

pa seg fra det offentlige til bedre betalt jobb i privat sek- 

167 

  
 



  

  

tor, og kunnskap om komplekse reguleringsordninger folger 

med. 
Anne Karin Seether (2017) argumenterer for at aktarene i pet- 

roleumsbransjen har veert effektive lobbyister i bade energipoli- 

tikken og i klimapolitikken. Det har samtidig veert stor grad av 

utveksling av ansatte mellom bransjen og myndighetsorganene. 

Det norske energiforvaltningsregimet oppfattes vanligvis som 

kompetent, lite korrupt og sterkt, men myndighets- og regule- 

ringsorganene vil i en liberalisert ekonomi i @kende grad ofte 
bli utsatt for pavirkning fra bererte aktorer (principal-agent- 

problematikk). Dette er et internasjonalt velkjent problem, szer- 

lig fra USA som har erfaringer med denne type reguleringer i 
over hundre ar. I norsk sammenheng har forvaltningsorganene 

for energisektoren i stor grad hatt sammenfallende interesser, sa 

pavirkningen gar begge veier. Framover kan imidlertid forskjel- 

lene pa statens samfunnsansvar og sektorens interesser bli tyde- 

ligere. 

EUs energipolitikk 

Norge er som en liten Apen ekonomi del av en skonomisk og 

politisk globalisert og europeisert verden. Handelsmessig griper 
formelt WTO-avtalen, en rekke bilaterale avtaler og aller mest 

E@S-avtalen dypt inn i norsk politikk og akonomi. Utviklingen 

har gatt fort de siste tidrene. Idéen om et integrert europeisk 

energisystem preget av konkurranse skulle vere grunnlaget for 

bedrifts- og nasjonsngytralitet i EUs indre marked. 

Den ferste energipakken (1998) inneholdt Apning av elektri- 

sitets- og gassmarkedene, gjennom gradvis innforing av kon- 

kurranse, og krav til oppsplitting av virksomheter i integrerte 

selskaper. Den andre energipakken (2003) fokuserte pa opp- 

splitting og tredjeparts tilgang til gass- og stremnettene, og et 

behov for uavhengige nasjonale reguleringsmyndigheter med 

frister for liberalisering av konsummarkedene for elektrisitet og 
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gass i 2004 og 2007. Med den tredje energipakken, TEP (2008), 

kom flere og andre typer retningslinjer for tydeligere 4 skille sel- 

skapenes produksjons- og salgsvirksomhet fra overforingsnet- 

tet, etablering av nasjonale reguleringsmyndigheter i hvert land 
og et byra som et forum og samarbeid mellom disse (Agency 

for the Cooperation of Energy Regulators, ACER). Gjennom- 

feringen av TEP gikk langsomt, og energiunionen (2014/2016) 

viste seg langt pA veg 4 ha som et hovedmal a forsere EUs alle- 

rede definerte konkurranse-dominerte energipolitikk (Austvik 

2016). Konkurranseprinsipper og allmenn markedsliberalise- 

ring har utgjort grunnlaget for mye av politikken, mens szrtrek- 

kene ved energisektoren i mindre grad har blitt vektlagt. 
Den hovedsakelig konfaderative strukturen i EU, ulike nasjo- 

nale interesser, situasjonex, tolkninger og implementering har 

gjort at omrader av energipolitikken i mange land har blitt 
verende pa nasjonalt niva. Dette gjelder mer de facto enn de 

jure. Uten mer EU-makt (foderalisme) med pafelgende institu- 

sjonelle og organisatoriske endringer, sterkere markedsverktoy 

og gkonomisk styrking av hele EU, har det vist seg vanskelig for 

EU 4 realisere en felles energipolitikk fullt ut (Glachant 2015). 

Nasjonale sertrekk, imperfekte markedsstrukturer og regule- 

ringsgkonomiske utfordringer har gjort at energipolitikken i EU 

ofte har vert en «‘fuzzy liberalization’ universal free-market 

rules that are open to a wide range of interpretations by govern- 

ments, companies and the courts — is becoming the norm, even 

when there is broad agreement on liberal market principles» 

(Andersen & Sitter 2009). 

Ofte blir EUs lover og regler del av nasjonal lovgivning bare 

etter lang implementeringstid; de oversettes, tolkes og imple- 

menteres pa ulike nasjonale mater. I medlemsstater som ikke 

ensker full konvergens med andre land, dreier politikkharmo- 

nisering seg ofte mer om formalitet enn realitet. Faktisk er det 
fa land som bare «falger reglene» — snarere konvergerer lande- 

nes politikk i forskjellig dybde og bredde over tid. Safremt ikke- 
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diskriminerende konkurranseprinsipper ikke blir brutt, fram- 

star den nasjonale handlefriheten som relativt stor, 
Et annet problem som spesielt gjelder for naturgass, er at 

EU ikke har myndighet over hele verdikjeden (fra produsent til 

forbruker), i motsetning til da USA og Storbritannia liberali- 

serte sine naturgassmarkeder. EU har myndighet over det meste 
av den nedstrems delen av markedet, mens sterre oppstrems- 

aktivitet, som i Russland, ligger utenfor Det indre markedet. De 

ytre dimensjonene av EUs energipolitikk er samtidig ikke en del 

av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (CFSP). Mangelen 

pa en helhetlig intern og ekstern politikk gjenspeiles i EU i for- 

holdet mellom miljghensyn, klimaendringer og markedseffekti- 

vitet pa den ene siden, og utenriks- og sikkerhetspolitiske mal 

pa den andre. Siden EU ikke er i stand til 4 handle fullt ut pa fel- 

lesskapsniva, gir det rom for strategisk og politisk manovrering 

for selskaper og enkeltland, jfr. eksempelvis tysk-russisk energi- 

samarbeid og konfliktene rundt Nordstream-rorledningene. 
I senere ar har overferingskabler for strem til andre land 

(som NorthConnect), og debatten om EUs koordineringsorgan 
for nasjonale energiregulatorer ACER f&tt stor oppmerksomhet. 

For 4 f4 EUs indre stremmarked til 4 fungere som ett europeisk 

marked, ma det bygges tilstrekkelig overforingskapasitet for 4 
fjerne flaskehalser mellom delmarkeder. Det er ogsa nadvendig 

med felles regler for adgang til og prising av overferingskapasi- 

tet. 

ACER er EUs koordineringsorgan for dette. Et sparsmal som 

har veert framme, er om en integrasjon av det norske strommar- 

kedet i det europeiske strommarkedet vil fore til hayere eller 

lavere strompriser i Norge. Argumentet for hoyere priser er at 

Norge med lave priser i dag vil fa hayere priser desto friere eks- 

porten av stram blir. Argumentet for lavere priser er at fjerning 

av flaskehalser i et europeisk marked vil fordele strommen pa 
en mer effektiv mate og dermed oke tilbudet der det er mangel. 

Hva som blir det fakctiske svaret, er avhengig av tidsperspektiv 
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og markedenes utvikling. Leveringssikkerheten vil tilsvarende i 

én dimensjon bedres i et storre marked med flere leveringskilder, 

men samtidig blir den mer avhengig av kriser i andre land. En 

moderne liberal akonomi har dette dilemmaet som et generelt 

kjennetegn for handel med alle varer. Alle land i en liberal ako- 

nomisk verden har fra et forsyningsperspektiv grunn til 4 ha en 
politikk som drar nytte av fordelene med frie markeders, og som 

samtidig sikrer egne forsyninger i en krise, spesielt i markeder 

for strategiske varer som energi. Diskusjonen i Norge om flere 
overfgringskabler til utlandet og om ACER som koordinerende 

reguleringsmyndighet, er delt dels etter hva en mener om pris- 

effektene av markedsintegrasjonen, og dels etter hva en mener 

om fordelene med frie internasjonale markeder versus forde- 

lene med 4 vere mindre avhengig av andre land. Som liberal- 
konservativ og positive til mer integrasjon med EU, har Solberg- 

regjeringen i hovedsak vzert positiv til mer europeisk markeds- 

integrasjon pa stream. 

Norsk handlingsrom under E@S-avtalen 

EQS-avtalen gjar mye EU-rett ogsa til norsk rett, Norge har juri- 

disk langt pa veg blitt en mottaker av EU-politikk og EU-regles, 
Det som tidligere var nasjonale politiske spgrsmal om regler 

for politikk, har ogsa blitt juridiske sporsmal om hva som ber 

og kan veere politikk (Arnesen 1995:659). E@S-avtalen bidro 
til 4 endre forholdet mellom innenlandske aktorer relevante 

for energipolitikken, Justisdepartementet og dets underorganer 
gikk pa noksa brede omrader fra 4 veere nasjonale lovgivere til 

lovtakere, og som i enkelte tilfeller kan overstyre hva Olje- og 

energidepartementet (OED) ellers ville ha gjort i energisektoren. 

For E@S-avtalen tradte i kraft, ville OED heller be Justisdepar- 

tementet om 4 lage lover som stattet dens politiske mal. Uten- 

riksdepartementet (UD) kom tilbake som en viktigere aktor, slik 

det hadde veert pa 1960- og 1970-tallet da prosessene rundt 
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havretten sto i fokus. En szerskilt minister for EU/E@S-saker 

ble utnevnt i 2013. Integrasjonen med EU, sammen med glo- 
bale liberale trender, styrket ogsa liberal okonomisk ideologi og 

vektlegging av New Public Management (NPM) type politikk. 

Ideologiske impulser utenfra, internasjonale markeder og store 
internasjonale konsern er ogsé med pa 4 definere det norske 

handlingsrommet. Mens OPEC-revolusjonen pa 1970-tallet ga 

sterk statte til uavhengig nasjonal energipolitilkk, ga den liberale 

sfeeren pa 1990-tallet og fremover stette til det motsatte. 

Noen ganger kan imidlertid sma land og regeltakerne frem- 

deles vere nasjonale politiske beslutningstakere. Gjennom lob- 

bying, tolkning og innovativ implementering, og ny politikk for 
4 kompensere for tapt politikk, kan nasjonalt definerte mal ofte 

fortsatt nas. Det er eksempelvis ikke slik at en gitt EU-lovgivning 

alltid gir klar forstaelse for hvordan nasjonal politikk konkret 

skal utformes. Sterke statlige selskaper med sektormonopol og 
andre institusjoner, kan ogsa oke muligheten for 4 na definerte 

mal, Det avgjarende i en integrert verden er 4 forsta og ligge pa 

linje med eller foran utviklingen. Michael Posner (196r) identi- 

fiserte land og neeringer som henholdsvis innovative og imiter- 

ende nar de opplever eksogen endring, enten den er teknologisk, 

kommersiell eller politisk. Kombinasjonen av relativ (kompa- 

rativ) teknologisk, kommersiell og politisk innovasjonsevne vil 

vere avgjarende for graden av de facto-politikkharmonisering 
med omverdenen og tilpasning for 4 opprettholde fordeler og 

handlefrihet, heller enn en potensiclt mer passiv (imitativ) hold- 

ning. Dersom oversettelse, implementering og praktisering av 

lover og regler, eventuelt sammen med introduksjon av ny poli- 

tik, forer til at et land beholder muligheten til 4 na onskede mal 
fra den gamle politikken, er evnen til 4 nd nasjonale politiske 

prioriteringer beholdt. Krav om harmonisering av politisk form 
og prosess, men ikke nadvendigvis om politisk konvergens, gjor 

det mulig for land 4 ha samme (prinsipper for) regler og forskrif- 

ter, men med ganske ulikt (ikke-diskriminerende) politisk inn- 
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hold. Dette er ofte tilfellet for energipolitikken pa tvers av EUs 

medlemsland. 
Jo mer kompleks situasjonen er, desto vanskeligere er det ogsd 

4 oppna de facto omfattende overnasjonale ordninger i EU. Juri- 
disk uklarhet Apner for tolkninger pa begge sider. Finn Arne- 

sen (199§:662) argumenterer eksempelvis for at kompleksiteten 
i petroleumssektoren innebzrer at EFTAs kontrollorgan ESA 

(European Surveillance Authority) mA begrense seg til 4 hand- 

tere bare grove brudd pa regler. Oppsplitting av virksomhet, 
konkurranseutsetting av aktiviteter og liberalisering av marke- 

der er i mange tilfeller foretatt ut fra egne nasjonale praktiske 

og/eller ideologiske gode og darlige valg, ikke bare ut fra opp- 
fattede formelle og andre palegg utenfra. For sma stater gir dette 

handlingsrom, riktignok ikke som press og maktbruk som en 

stormakt, men som fleksible nasjonale tilpasninger. For 4 fA det 

til, ma det vere en bevissthet rundt hva man vil. Norge har hatt 

en sterk bevissthet om mal om nasjonal styring av energisekto- 
ren. Det har vist seg mulig 4 opprettholde mange nasjonalt defi- 

nerte norske politiske mal i en mer liberal a@konomisk verden, 

og da spesielt under EQS-avtalen. Virkemidlene har veert regu- 

leringsformer og juridisk tolkning, innovativ tilpasning og om 

nedvendig introduksjon av ny politikk og storre direkte delta- 

kelse fra staten for 4 kompensere for tapte politikkmuligheter. 

Det er alts i noen grad opp til land (og neringer og bedrif- 
ter) i hvilken grad omverdenen binder og i hvilken grad den gir 

muligheter. Det nasjonale politiske handlingsrommet defineres 

ikke bare av internasjonale markeder, overnasjonal politikk og 

juss, men skapes i noen grad av landet selv. Norges energirela- 

sjoner til EU har i EUs regelverk ofte endt med 4 handle mer om 

form enn substans i politisk innhold og formal (Austvik & Claes 

20IT). 
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Fra stat til stat-marked 

De forste norske justeringene til EUs ikke-diskriminerende 

konkurranseprinsipper kom i petroleumssektoren pa begynnel- 

sen av r99o-tallet, da de etablerte preferansearrangementene 

for norske leveranser til sektoren ble utfordret. EUs konse- 

sjonsdirektiv (1994) fremsto som ganske ukontroversielt for 

industrien. Det som fulgte senere, bererte szerlig kraft- og gas- 

sektorene. EUs farste energipakke (1998) truet den spesielle 
ordningen med Gassforhandlingsutvalget (GFU) og Forhand- 

lingsutvalget (FU), og ble lenge forsvart av norske myndighe- 

ter. Norske argumenter var at «fri konkurranse» i produksjon 
og salg mellom selskap kan fare til svakere ressursforvaltning, 

sterre tilgang pa gass i markedet og legge press pa prisene, samt 

redusere forsyningssikkerheten. Norge endret etter stortingshs- 
ringer og utredninger, og med stor grad av politisk enighet, pa 

begynnelsen av 2000-tallet sin holdning fra konflikt til tilpas- 
ning til EU, og gikk med pA 4 oppheve GFU- og FU-ordningene 

i henhold til tolkningen av det farste gassdirektivet og EUs kon- 
kurranselovgivning. Det var ikke Apenbart at GFU opprettholdt 

i sin gamle form var et organ som var tilstrekkelig dynamisk 

til 4 ivareta norske interesser ndr mange mindre og mer kort- 
siktige kontrakter utviklet seg i markedet. Flere endringer som 

ble gjort i organisering av den norske petroleumssektoren, falt 

sammen i tid med delprivatiseringen av Statoil (Austvilk 2007 & 

2019). 

For 4 ta vare pa Statens direkte okonomiske engasjement 

(SD@E) ble et nytt, helstatlig selskap, Petoro, opprettet i 2007. 

Selskapet patok seg ansvaret for statens eierandeler, overvaker 

Statoils produksjon, salg og regnskap for SD@E. For 4 sikre 

dpen tilgang for transport av gass pa norsk sokkel ble det opp- 

rettet nok et nytt heileid statlig selskap, Gassco. Gassco overtok 
Statoils rolle som operator for overforingssystemer av naturgass 

til kontinentet og til Storbritannia. Gassled-systemet opprettet 
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i prinsippet like transporttariffer for alle som bruker systemet, 

som en justering til direktivet. 

I sum oversatte den norske politikkpakken EUs oppsplitting- 

og konkurranseprinsipper og myndighetskrav pa en mate som 

gjorde det mulig 4 opprettholde Norges vilctigste energipoli- 

tiske mal. Forhandlingsposisjonen overfor kjoperne ble svekket, 

men ikke fundamentalt. Statoil fortsatte som én enkelt selger 

av SD@E/Petoro olje og gass, og representerer med det rundt 

70-80% av all norsk gasseksport (ner et fortsatt monopol). 

Forbindelsene mellom stat og selskap forble sterke, ettersom 

staten opprettholdt sin posisjon som majoritetseier med rundt 

to tredjedeler av aksjene i Statoil. Den norske staten fikk en mer 

regulerende rolle, men forble styrer av sektoren og den viktig- 

ste innkrever av grunnrente gjennom skattesystemet. Justerin- 

gene brakte norsk petroleumspolitikk i trad med de senere andre 

og tredje energipakkene i EU og til Energiunionen, uten krav til 

ytterligere institusjonell eller juridisk endring. 

Etter vaert som petroleumsneringen modnet, har engasjemen- 

tene internasjonalt vokst betydelig. Det har veert lite offent- 

lig diskusjon om eller politisk inngripen i omfang og profil pa 

utenlandsinvesteringene til et fortsatt statlig dominert oljesel- 

skap. Selskapet har investert bredt i mange land i all slags olje- 

og gassproduksjon (som i skiferproduksjon og oljesand i USA 

og Canada), og ikke bare offshore-prosjekter som framstar som 

selskapets spisskompctanse (for eksempel utvidet til vindkraft). 

Noen investeringer har lykkes godt, andre har gatt med store 

tap og de har trukket seg ut. Oystein Noreng (2019) skriver at 

Statoil i perioden 2001-2016 hadde et samlet underskudd pa 

oppstrems virksomhet i utlandet pa 84 milliarder kroner, og 

selskapet har med det fort penger «fra Norge til utlandet med 

mye tap, forst og fremst i USA.» (Dagens Neringsliv avslorte 

6.5.2020 at tapet kan vere s4 stort som 200 milliarder NOK.) 

Thovedsak har ikke staten som selskapets majoritetseier uttrykt 

mange meninger om dette, og det har heller ikke skapt noe 
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heyre-venstre-skille i norsk politilk, som vi i noe starre grad fin- 

ner i spgrsmal om privatisering, oppsplitting og konkurranse- 

utsetting og NPM-type endringer i andre sektorer (NSB, Posten 

mm.), Sammenslaingen av Statoil og Hydro i 2007 skjedde ogsa 

uten seerlig statlig styring eller problematisering av den sterke 
selskapskonsentrasjonen som sammenslaingen ferte til pa norsk 

sokkel. Senere har mangfoldet igjen okt noe gjennom selskaper 

som Lundin, Aker og Var Energi. Noen internasjonale oljesel- 

skaper har trukket seg ut fra norsk sokkel (som ExxonMobil, 

Chevron, og i praksis Shell).2 
Det norske strammarkedet (som er dominert av vannkraft 

som energikilde), ble liberalisert tidligere enn i EU gjennom 

Energiloven av 1990. EUs direktiver for strammarkedet hadde 

derfor liten innvirkning pd norsk politikk pa dette omradet. 
Imidlertid var den statlige eierforordningen av kraftverk ifalge 

EU ikke i trad med EUs regler. I 2000 argumenterte ESA for 

at konsesjonsloven avy 1917 og opprettelsen av Hjemfallsin- 
stituttet, brat med E@S-avtalen, da bare norske statlige insti- 

tusjoner kunne fA en evigvarende lisens til norske kraftverk. 

Norge nektet 4 endre ordningen, og saken gikk etter hvert til 

EFTA-domstolen. Norge tapte i utgangspunktet saken, men den 

norske regjeringen fant en lasning som ganske enkelt gjorde 

all vannkraftproduksjon offentlig (Stortinget 2008). I den nye 

modellen skulle private selskaper ikke lenger fa nye uavhen- 

gige konsesjoner over hodet (med unntak av sma kraftverk), og 

vannktraftressursene som fremdeles var under privat eie skulle 

overfores til offentlig eierskap i trad med Hjemfallsinstitutter. 

EFTA-domstolen resulterte dermed i den motsatte effekten av 

det som noen lobbyister i Brussel hadde forventet, Hjemfallsin- 

stituttet ble ikke fjernet, i stedet ble det mer offentlig ecierskap 

og kontroll. 
Endringene av Hjemfallsinstituttet og i petroleumsregimene, 

gjorde norsk energipolitikk mer lik EU-systemet i politisk form 

og prosess, men gay en relativt mindre grad av politisk konver- 
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gens (reell politisk likhet). Selv om det var et sterkt fokus pa 

den norske statens rolle som en forklaring pa ufullkommenhe- 

ter i markedet, s4 utfordret ikke E@S-avtalen statens dominans. 

Seerskatteordningene ble opprettholdt, og tilsvarende ordningen 

med SD@E om 4 ta inn en maksimal andel av renprofitten til 
staten. Erfaringene var at lover og regler om det indre marke- 

det satte grenser for innholdet i normative politiske tiltak; ikke- 

diskriminerende begrensninger er tillatt, mens diskriminering 

mellom firmaer og personer ikke er det, uavhengig av om det 
er en stat eller et privat firma som driver virksomheten. I dette 

tilfellet ma nasjonale virkemidler kompletteres av det offentlige 

som henholdsvis akter og regulator. 
Den statlige styringen omfatter ogsa makrogkonomiske hen- 

syn. Petroleumssektorens virkninger pa resten av akonomien og 
samfunnet har veert viktig hele tiden. Norge har gjennom ulike 

tiltak (Austvik 2007) unngatt bade ressursforbannelsen (Auty 

1993) og sterke utslag av «Hollandsk syke» (som definert i The 

Economist i 1978), De «ti oljebudene» som Stortinget samlet 

seg om i 1971 satte opp perspektiver for dette (Stortinget 1971). 

I 1974 kom stortingsmelding 25 om petroleumsvirksomhetens 

plass i det norske samfunn (Stortinget 1974), som la stor vel 

pa behovet for moderasjon i norsk oljevirksomhet. Oljefondet 
som ble etablert i t990 skulle handtere svingningenc i petrole- 

umsinntektene, og skille inntjening fra forbruk. De forste pen- 

gene kom inn i fondet i 1995. Gjennom fondet skulle de arlige 

statsbudsjettene ikke lenger vere direkte pavirket av endringer i 

olje- og gassinntektene. Dette forte til at aktivitetsniva og mak- 

rogkonomiske hensyn ble frikoplet fra hverandre, selv om szer- 

lig investeringsaktiviteten har betydelige ettersporselsvirkninger 
i akonomien. Gamle produksjonsbegrensninger ble glemt, og 

lonnsomhetsbetraktninger og selskapsinteresser ble i storre grad 

styrende for aktivitetsnivdet. Produksjonen kom etter hvert arlig 

opp ica. 250 millioner tonn oljeekvivalenter (mtoe), eller 3-4 

ganger heyere enn taket som var satt pa 1970-tallet. Fondet pas- 
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serte i 2020 10.000 milliarder NOK. Det har blite mye storre 

enn forst antatt, og det har blitt stadig vanskeligere 4 unnga at 

investeringene ikke pAvirker aksjekurser og andre lands forhold 

til Norge, selv om dette er (fornuftige) uttrykte mal. Etablerin- 

gen av fondet har sammen med den evrige petroleumspolitikken 

bidratt til at norsk petroleumsindustri i dag er Norges kanskje 

mest internasjonaliserte og teknologi-kompetente nering. 

Mens grepet med etableringen av Oljefondet var klokt, har 

det ikke blitte fulgt opp av en tydelig politikk om gnsket tids- 

profil for den samlede norske produksjonen. Fondets nava- 

rende navn, Statens pensjonsfond utland (SPU), tilsier at det 

skal dekke pensjonsutgifter, men det er likevel relative uklart 

hvordan det skal skje i praksis. Det er etablert gode tiltak for 

4 begrense bruken av oljefondet innenlands (som den selvpa- 

lagte budsjettregulerende Handlingsregelen), men det er fortsatt 

ikke noen strategi for 4 bruke den ekstraordinere akonomiske 

situasjonen til langsiktig bygging av landet, ekstra infrastruktur, 

eller alternative/diversifiserende verdiskapende sektorer, trygg- 

het, kultur, helse, velferd, forskning og utvikling (Austvik 

2003b). Tilsvarende er lite av den petro-industrielle kompetan- 

sen overfart til andre neeringer i fastlands-Norge. De fleste land 

misunner Norges situasjon, samtidig som det reiser spersmal 

om fondets muligheter og utfordringer, og om det er grenser 

for hvor stort det er onskelig at det skal bli. Det er usikkerhet 

knyttet til langsiktig 4 kunne stole pa at verdens finansmarke- 
der leverer, og at egen evne til fornuftig forvaltning varer. I stor 

grad 4 leve som rentenister pa utlandet er heller ikke verken 

onskelig eller mulig pa lang sikt. Den norske staten vil etter den 

langt pa veg vellykkede oppbygningen av petroleumssektoren i 

okende grad matte konsentrere seg om utfordringer og mulighe- 

ter knyttet til den store pengestrommen og -beholdningen som 

grunnrenteinntektenc fra petroleumssektoren har skapt. 

  
 



  

  

Miljo og klima som premissgivere 

I senere ar har miljo- og klimahensyn kommet med stor styrke 

inn inorsk, som i de fleste lands, energipolitikk. Paris-avtalen av 

2015 var en global markering for offensiv klimapolitikk, ener- 

gisparing og produksjon av fornybar energi. Den fastsatte et to- 
graders mal som den globale oppvarmingen ikke skal overstige. 

I Norge som stor olje- og gassprodusent har oppmerksomheten 

rund utslipp fra fossile brensler som den viktigste utslippskilde 

for CO, blant annet fart til debatt om framtida til petroleums- 

sektoren. Spgrsmalet om nedtrapping av petroleumsaktiviteten 

er et stridstema, og motstanden mot fortsatt produksjon er stor 

i ungdomspartiene. Produksjon av fornybar energi i form av 

vindkraft pa land har satt energi, natur-, miljo- og klimaspers- 

mal opp mot hverandre, slik som pa 1970-tallet i forbindelse 

med Mardgla-aksjonen og Alta-utbyggingen. Med hoyere inn- 
tekt og velferd er befolkningen opptatt av miljokvaliteter med 

krav om 4 ta hensyn til langsiktige og helhetlige samfunns- 

hensyn og berekraft. Forbruk fra inntektsokning i et rikere 

samfunn vil gradvis flytte seg fra materialistiske til postmateri- 

alistiske goder og verdinormer (Inglehart 1977, Knutsen 1990). 

Samtidig vil individuell og sosial stiavhengighet gjerne fore til 
etterslep i tid mellom @konomisk oppgang og okt vektlegging av 

postmaterialistiske verdier. Unge mennesker vil malbzere slike 

endringer og behov fortere enn eldre. Skillelinjene beveger seg 
hovedsakelig ikke langs en tradisjonell hayre-venstre akse, men 

i sentrum-periferi (liknende) konflikter (som forstatt i Lipset & 

Rokkan 1967, Austvik 2018:3 70-373). 
Mesteparten av utslipp av klimagasser kommer fra bruk av 

fossile brensler (olje, gass og kull). Fossile brensler utgjer i 

dag omtrent 85 prosent av verdens samlede energibruk, mens 

vannkraft utgjor syv prosent, og fornybare energikilder utenom 

vannkraft og atomkraft utgjor rundt fire prosent hver. Klima- 

politiske argumenter knyttes til petroleumsproduksjon, sely om 
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det er forbruket av disse som skaper de storste utslippene. Petro- 

leumsscktoren i Norge vil i seg selv ikke hjelpe verdens kli- 

mautfordringer i vesentlig grad om den blir lagt ned eller blir 

utslippsfri. Men alle ma bidra. Ofte er lasningene som er sokt 
enten 4 fange og lagre CO,, og dermed fjerne de negative virk- 

ningene pa naturen av fossil energibruk, eller 4 redusere bru- 

ken av de fossile brenslene. Lagring av CO, ble forsokt som et 

«manelandingsprosjekt», med et fullskala renseanlegg for gass- 

kxaftverket pa Mongstad ay Stolenberg II-regjeringen (nyttars- 
tale 2007), men lyktes ikke. Testanlegget, Technology Centre 

Mongstad (TCM), har imidlertid bidratt til teknologiutvile- 

ling, og Solberg-regjeringen har som ambisjon 4 «realisere en 
kostnadseffektiv losning for fullskala CO,-handteringsanlegg i 

Norge gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt per- 

spektiv» (Granavolden 2019). Arbeidet med CO,-fangst er altsa 

ikke avsluttet. Equinor og Vattenfall arbeider eksempelvis med 

4 kunne brenne hydrogen fra avkarbonisert naturgass i gass- 
kraftverk (energiogklima.no 19.5.2019). Det trengs samtidig en 

revolusjon i energieffektivisering, billigere teknologi for forny- 
bare energiberere og/eller i karbonfangst skal CO,-utslippene 

reduseres vesentlig, og selv da vil det ta lang tid for at en starre 

overgang til en gronnere akonomi faktisk kan skje (Grung Moe 

& Randers 2079). 

Reduksjon og effektivisering av bruken av de fossile brens- 

lene er en viktig del i EUs energipolitikk med stadig nye ini- 
tiativ, blant annet som en strategi for 4 bli klimangytral innen 

2050 (EU 2018). Spesielt har Tyskland gjennom sitt Energiew- 

ende lykkes i 4 redusere ettersporselen etter olje og kull i bety- 

delig grad. Med en betydelig overgang til fornybar energi kan 

ettersporselen etter fossile brensler pa lang silt falle, noe som 
vil pavirke priser og norsk petroleumsproduksjon. Om pa den 

annen side klimaprosessene bremses pa globalt niva og flere 

land samtidig blir del av verdensokonomien (Asia, Afrika og 

Ser-Amerika), kan okt etterspersel etter fossile energiberere 
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falge. Uansett hvilke krefter som blir de avgjorende, vil bruken 

av petroleum fortsette i lang tid framover, selv om store deler av 

petroleumsressursene blir liggende i bakken, pa grunn av kost- 
nader ved utvinning. Fra et klimastasted har Det internasjonale 

energibyr4et vurdert at minst 2/3 av de kjente petroleumsressur- 
sene ma forbli i bakken om verden samlet skal klare 4 na togra- 

dersmalet (IEA 2012:25). 
En rekke miljoforhold er internasjonale i sin karakter og ma 

handteres av flere land i samarbeid. For stadig flere land har det 
direkte velferdsbetydning at andre land reduserer sin foruren- 

sing, pa linje med fordeler ved 4 fa andre varer og tjenester. Land 

onsker dessuten 4 unnga at noen skal f4 en konkurransefordel 

ved 4 drive slett miljoarbeid. Uten felles internasjonale regler pa 

omrader der eksternaliteter oppstar, vil konkurransen mellom 

land fare til at de ikke blir tate hensyn til (race-to-the-bottom). 
I en frihandelsordning som ogsa tar hensyn til forurensninger 
som en samfunns@konomisk kostnad, kan politikk som begren- 

ser utslipp og reduserer plager som et land kan pafore et annet, 

inngé. Dette er blitt et betydelig politikkomrade for EU, og har 
etter hvert ogs4 kommet inn som tema i WTO-sammenheng og 

i bilaterale handelsavtaler. Overgangen fra fossil-dominerte til 

gronnere gkonomier begrunner Statoils navneskifte til Equinor, 
I stor grad samordnes na norsk klimapolitikk med EUs politilk 

for 4nd felles utslippsmal (Stortinget 2018-19). I EUs energipo- 
litikk har effektivisering og reduksjon av energibruken og okt 

fornybarandel i energimiksen lenge kunnct forstas som faktisk 

energisikkerhetspolitikk, mens klimamalene na har blitt stadig 

tydeligere reelle selvstendige mal. 
Noe er likevel spesielt for Norge ogsa her. Den norske vann- 

kuxaften blir av og til omtalt som Nord-Europas potensielle 

grenne batteri. Vannkraften kan lagres i magasiner og enkelt 

tappes av/pa etter priser og strombehov i naboland, noe for- 
nybare kilder som vind- og solenergi ikke kan. Norske myn- 

digheter har argumentert for at okt brul av (norsk) naturgass 
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er viktig for 4 kunne redusere kullforbruket i Europa, og med 

det redusere klimautslippene. Milja- og klimahensyn vil grad- 

vis bevege norsk energipolitikk fra 4 vere en noksa rendyr- 

ket sektorpolitikk under OED, Oljedirektoratet (OD) og dels 

Finansdepartementet (FIN), til en antatt bredere politikk som 

tydeligere involverer bade Klima- og miljadepartementet (KLD) 

og UD. 

Konklusjoner 

Gjennom E@S-avtalen ble energisektoren underlagt EUs ikke- 

diskriminerende konkurranseprinsipper, der harmoniserte regu- 

leringer skal fremme nasjonsnoytral konkurranse med mal om 

A skape et felles indre marked for energi. Her skal malene veere 

europeiske heller enn nasjonale, og de politiske virkemidlene 

regulatoriske heller enn intervensjonistiske. De to modellene har 
mattes formelt gjennom E@S-avtalen bade i form ay hvem poli- 

tikken skal virke for og hvordan den skal utoves (Austvik & 

Claes 2011). Teknologiske endringer, raskere og billigere kom- 

munikasjon, lavere kostnader og billigere og mer effektive trans- 

portlgsninger har forsterket den o@konomiske integrasjonen med 

omverdenen. Norge har som produsent og eksportar av olje og 

gass akonomiske og politiske interesser som ikke alltid er pa 

linje med EUs interesser som forbruker og importer av energi. 

Norsk tradisjon for en sterkere offentlig styring har ogsa vaert 

annerledes enn det EUs indre markedsliberalisering legger opp 

til. I situasjonen har den norske staten beholdt overordnet de 

facto styring og kontroll, men konvergert med EU de jure. I flere 

tilfeller har direkte statlig cierskap blitt viktigere. Utenrikspo- 
litisk forsoker Norge A avpolitisere eksportorrollen, og rollen 

som betydelig kreditor overfor resten av verden. Oljefondet, 

som petroleumssektorens avkom, er blant verdens sterste stat- 

lige investeringsfond. 
I en internasjonal kontekst har Norge i bade en okonomisk 
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og politisk forstand gjort det bra i form av statlig inntjening og 

politisk styring, bade som vannkrafts- og petroleumsland. Etter 

hvert har forvaltningen blitt brakt noe mer i trad med hvordan 

andre scktorer styres politisk. Solbergregjeringens energipoli- 

tikk har som del av dette vert mer administrativ enn ledende, 

noe Stoltenberg-regjeringene ogsa representerte som forlgpere. 
Industrielt har endringene i energisektoren i mange tilfeller 

vert oppfattet som uttrykk for modning av industri og marke- 

der, og brede tverrpolitiske endringer, samtidig som den statlige 
kontrollen langt pa veg er beholdt.3 Styringen er likevel svelk- 

ket gjennom statlig passivitet. Det var eksempelvis liten poli- 

tisk diskusjon om fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007, og 
heller ikke om de mange utenlandsinvesteringene og den inter- 

nasjonale vekststrategien til Statoil/Equinor. Det er fortsatt for- 

nuftig konsensus om 4 ikke la pengene odelegge okonomien 

(som gjennom Handlingsregelen), men ikke mye fokus pa ovrige 
utfordringer og muligheter som et voksende petroleumsfond 

git. Samfunnsfaglig petroleamsforsking i Norges forskningsrad 

(NFR), som lenge har veert finansiert av OED, har tilsvarende 

blitt avviklet som eget program, mens teknologisk petroleums- 

forskning fortsetter. Kunnskap om sertrekk ved ulike sam- 

funnsvirkninger av Norges storste industri er svekket. 

Klima- og energipolitikk smelter i bade den norske og inter- 

nasjonale politiske @konomien na gradvis sammen i bredere 

beerekraftige helhetssyn. I energidebatten gar de politiske skil- 

lene innad i mange pattier, dels om postmaterialistiske verdier 

i sentrum-periferi (liknende) konflikter. Dette gjelder overfo- 

ringskabler til utlandet og ACERs mulige kontroll med norsk 

vannkraftproduksjon, gronn energi mot natur om vindmeller 

pa land, fossil energi mot klimahensyn i petroleumspolitikken, 

gkonomisk vekst mot energibruk, miljoutfordringer i Nord- 

omradene, og i spersmal om skattlegging av kraftverk. Stet- 

ten til politiske partier som Miljopartiet de Granne (MDG) 

og Senterpartiet, og styrkingen av mange miljgorganisasjonez, 
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er uttrykk for denne reorienteringen av politisk oppmerksom- 

het. Det framstar som en robust antakelse at den overordnede 

statlige styringen av energipolitikken vil fortsette i samspillet 

med kommersielle aktorer. Samtidig utfordres de tradisjonelle 

mAlene for politikken med sterkt fokus pa inntjening, arbeids- 

plasser og industriell utvikling. Energipolitikk er i storre grad 
enn for na bade energi-, miljo- og klimapolitikk, der langsiktige 

samfunnsmessige mal og visjon om berekraft for overgangen til 

en gronnere okonomi vil sta sentralt. 
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Noter 

xr Decerenszerskact pa foretak bade i kraft- og petroleumsnzringene. I 2020 er denne pi 
37% for kraftforetak i tillegg til den ordinere bedriftsbeskatningen pi 22% (samlet 
59% av selskapenes overskudd). Kraftverk med generatorer under 10 MVA er fritatt 

for grunnrenteskatt. Kraftforetakene ilegges ogsd en naturressursskatt som betales til 

kommune og fylkeskoommune pa 1,3 ore per kWh. For oljeselskapenc er grunnrente- 
skatten pi 56% i tillegg cil den ordinzre bedriftsbeskatningen (samlet 78% av selska- 

penes overskudd). (FIN 2019-20) 

2 Se norskpetroleun.no for omfattende informasjon om norsk petroleumsvirksomhet. 
3 Kanskje er hoyre-/venstreskillet i stor grad borte i samfunnet ellers ogsa. Thomas 

Piketty (2020) mener eksempelvis at det politiske skillet i dag heller bestar av en riva- 
lisering mellom utdanningscliter og pengeeliter, enn mellom kapital- og arbeidsmakt, 

sely om sterkt okende inntekts- og formues-forskjeller kunne/burde tilsi noe annet. 
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