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Vår nye europaministerVVVidar Helgesen skal snartVVta fatt på viktige forhand-VV
linger med EU. Det handler ikke
om ostetoll, men om hvor mye
Norge skal bidra med til felles-
skapet i Europa over de neste
fem årene. Vårt bidrag har
tilnavnet EØS-midlene, og er
noe som de færreste har et
forhold til. Slik burde det ikke
være.

For det første handler det om
mye penger. Norges bidrag til
EU har ligget på i underkant av 
tre milliarder årlig over den
siste femårsperioden. Til
sammenligning tar den snart
avskaffede arveavgiften inn
rundt to milliarder i året.

For det andre handler det om
solidaritet. Dette er bistand til
våre fattige naboer i Europa.
EØS-midlene har som formål å 
bidra til reduserte sosiale og
økonomiske forskjeller i 
Europa. EU bruker en vesentlig
andel av sitt eget budsjett
akkurat på dette, og gjennom
EØS-midlene gir vi vårt bidrag.

Pengene går til de fattigste
landene i Europa. Disse
landene har en realinntekt per
hode på mellom en fjerdedel og
en halvpart av hva vi har i
Norge. Om de ikke er like
fattige som verdens aller
fattigste, så lever de en ganske
annen tilværelse enn oss. Og
sammenligner vi EØS-midlene
med norsk u-landsbistand, er
beløpet svært lavt.

Vi bruker omtrent ti ganger
mer på bistand langt borte enn
på å bidra til bedre levekår for
fattige i Europa.

Vårt bidrag til EØS er
forøvrig heller ikke frivillig. Det
er en del av EØS-avtalen. Og lik 
det eller ei, vi må betale. Det
handler bare om hvor mye.
Kanskje er det nettopp derfor
EØS-midlene ikke er så popu-
lære. For mens de politiske
partiene ofte konkurrerer om å 
være snillest i klassen når det
gjelder bistandsmidler, er gjen-
nomgangstonen en ganske
annen hva EØS-midlene angår.

Av en eller annen grunn er
det åpenbart mye mer politisk 
korrekt å føle solidaritet og
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Ungdom foran alker
Europa er i krise. En generasjon er på vei til å gå tapt. Tiden er inne for raushet og treff-

sikre tiltak når vi skal forhandle om vårt bidrag til EØS.
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Boligbygging og markedet

S
jeføkonom Steinar Juel i 

Nordea begår i sitt i
nnlegg 

torsdag den samme feilen 

som en rekke andre observatører 

av boligmarkedet. Han tror at 

tilbudssiden fungerer etter lære-

bøkene om markedsøkonomi, 

altså at tilbudet av boliger etter-

hvert vil tilpasse seg etterspør-

selen. Slik er dessverre ikke det 

norske boligmarkedet.

Tilbyderne av boliger må 

passere en rekke flaskehalser før 

de kommer i gang med prosjek-

tene sine. Over 20 ulike 

instanser har såkalt innsigelses-

rett i forbindelse med nye bolig-

prosjekter. Mangelfull arealplan-

legging, tomteknapphet og 

underkapasitet i de kommunale 

byggesakskontorene bidrar også 

til at boligbyggingen ikke 

tilpasser seg etterspørselen, selv 

på lang sikt.

På toppen av det hele kommer 

den velkjente nimby-effekten 

(not in my back yard), det vil si 

naboer og andre som aksjonerer 

mot nye boligprosjekter.

Alt dette har i årevis sørget for 

et dårlig fungerende bolig-

marked, og det er derfor langt 

fra meningsløst, som Juel 

hevder, å snakke om behov ut 

over det som gjenspeiles i etter-

spørsel og priser.

Den demografiske kompo-

nenten i boligetterspørselen, 

altså etterspørselseffekten fra en 

økende befolkning og endringer 

i befolkningsstrukturen, har 

lenge vært nok til å sørge for en 

etterspørsel som er høyere enn 

tilbudet. I tille
gg kommer slike 

etterspørselseffekter som Juel 

nevner i innlegget sitt, b
lant 

annet lave renter og økte 

inntekter, som også bidrar til 

høy etterspørsel.

Selv med noe lavere innvand-

ring fremover er det betydelig 

fare for prisdrivende overskudd-

setterspørsel på lang sikt. Bolig-

byggingen bør øke, og derfor 

mener vi at medieoppslag som 

bidrar til det motsatte, er lite 

heldige.     

 Kjell Senneset, sjeføkonom i 

Prognosesenteret
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Arbeidsliv
Uføre grafer

J
ournalist Anne Kari Haug 

advarer i Dagens Næringsliv 

fredag 8. november mot det JJ
hun frykter kan bli et varig uføre 

i Norge. Særlig bekymret er hun 

for veksten i unge uføre, en vekst 

som presenteres på dramatisk 

vis i en ledsagende graf, der 

uføreveksten blant unge er 

plottet inn sammen med 

nedgangen i andelen eldre uføre. 

Et overfladisk blikk på grafen 

leder leseren til å tro at veksten i 

unge uføre er på størrelse med 

nedgangen i eldre uføre. 

Nærmere lesning viser imid-

lertid at mens nedgangen i uføre 

mellom 65 og 67 år er på over 

syv prosentpoeng, er veksten i 

unge uføre til sammenligning på 

0,3 prosentpoeng. 

Haug og Dagens Næringslivs 

uføregraf føyer seg inn i en 

større tendens der veksten i 

unge uføre overdrives dramatisk. 

Det er naturligvis bekymrings-

fullt at andelen unge uføre øker, 

selv om antallet det gjelder fort-

satt er liten. Ingen er tjent med 

at problemet dras helt ut av sin 

sammenheng, slik det gjøres i 

fredagens graf.

Som vei ut av uføret peker 

Haug på forslaget fra arbeidslivs-

forskerne Knut Røed, Steinar 

Holden og Simen Markussen om 

at uføre som hovedregel burde 

jobbe hver dag selv om de bare 

kan yte 50 prosent. Forslaget er 

forlokkende, men virkelighets-

fjernt.  En debatt om hvordan vi 

kan opprettholde Norges høye 

sysselsettingsrate og skape et 

mer raust og inkluderende 

arbeidsmarked kan ikke basere 

seg på uføre grafer og virkelig-

hetsfjerne forslag. 

 Ali Esbati, daglig leder i 

Manifest Analyse

Vi trenger hver dråpe

S
tart nedtrappingen av olje-

virksomheten, skrev Erling 

Moxnes i DN mandag. Det 

internasjonale energibyrået 

(IEA) har laget scenarier for 

hvordan verdens energimiks må 

se ut i 2050 for at vi med en viss 

mulighet skal unngå en klimapå-

virkning som gir oss tempera-

turøkning utover to grader. I 

IEAs togradersscenario forut-

settes det at nær 90 prosent av 

dagens olje- og gassproduksjon 

leveres også i 2050. Verden 

d andre or

kommer med andre ord ikke til å 

te å ettete å ette
e og gas
e og gass. 

IEAs sjeføkonom Fatih Birol sa 

det slik 19. november ifjor: «Jeg 

er helt klar på at verden trenger 

hver eneste norske oljedråpe».

I dag er det rundt 250.000 

mennesker direkte og indirekte 

sysselsatt i petroleumsnæringen. 

Dette utgjør en tiendedel av 

arbeidsstokken, men bidrar med 

så mye som en tredjedel av den 

totale norske verdiskapingen. 

Det er en dårlig idé å trappe ned 

dette. Sentralbanksjef Øystein 

Olsen sa det slik i siste årstale: 

«Å sette på bremsene i utnyt-

telsen av olje- og gassressursene, 

er ikke en farbar vei».

 Roger Pedersen, informa-

sjonsssjonsssjef Norsk olje og g
sjef Norsk olje og ga

INNLEGG

Energi

Batterier store som hus kan bli en viktig del av 

fremtidens strømforsyning. Vår løsning kan forhåpentlig 

åpne for lagring av energi fra vind og sol.

Kan lagre vind og sollys

S
olstråler og vindkast har 

ett trekk felles. De er ufor-

utsigbare energikilder som 

ikke kan slås av og på etter 

menneskers behov. Trengs ikke 

strømmen fra solceller når sola 

skinner, eller kraften fra vind-

møller mens det blåser, må 

energien lagres – om vi skal få 

brukt den. I Sintef har vi en idé 

om et batteri som kan brukes til 

dette. Fra Forskningsrådet har 

vi nylig fått penger til å gjøre 

løsningen virkelig.

Ideen vår går ut på å lage 

billige gigantbatterier som plas-

seres på utvalgte steder i strø
m-

forsyningen. Batteriet vi ser for 

oss, klarer å svelge unna – og 

levere fra seg – mye energi på 

kort tid. Ved plutselige under-

skudd på energi i fornybar-

baserte kraftsystemer, skal 

batteriet garantere brukerne 

tilgang på strøm. Og det enten 

knipa varer i dager, eller er over 

på sekunder.

Lykkes vi, vil vi øke verdien av 

sol- og vindkraft drastisk. I 

tillegg reduserer vi behovet for 

backup-kraft fra fossile kilder.  

Batteriet vårt vil også minske 

behovet for dyre overføringsled-

ninger mellom regioner. Det 

kan lades med lokalt produsert 

kraft når denne er billig, for 

eksempel om natten. Så kan 

innbyggerne bruke strømmen 

når de skrur kaffetrakteren på 

om morgenen, og når de lager 

middag.

Gjennom mobiltelefoner og 

elbiler har publikum i vår del av 

verden blitt brukere av siste 

skrik på batteriområdet – 

litium-ion-batteriene. Disse kan 

lades fort og mange ganger. I 

tillegg gjør de mobilen og 

elbilen i stand til å utføre mye 

arbeid mellom hver gang de 

lades. Men som «bufferlagre» i 

strømnettet ville slike batterier 

bli altfor kostbare.

Løsningen vår er et batteri 

som har mange av litium-ion-

batteriets styrker, men skal 

lages av langt billigere og mer 

miljøvennlige materialer. Ved å 

kombinere den flerfaglige kunn-

skapen vi sitter på om batterier, 

elektrokjemi, saltsmelter og 

materialer, har vi tro på at det 

går.
Batterier omformer kjemisk 

lagret energi direkte til elektrisk 

energi. De er bygget opp rundt 

to elektroder, som tradisjonelt 

har bestått av stoffer i fast form. 

I vårt batteri, derimot, er elek-

trodene smeltet metall, og elek-

trolytten er en saltsmelte.

Det ene metallet vi utnytter, 

er lettere enn resten av stoffene 

og flyter på toppen av dem. 

Dette er ett av clouene ved vår 

løsning. For takket være tyngde-

kraften, som er helt gratis, 

slipper vi den fordyrende 

membranen som tradisjonelle 

batterier er avhengige av for å 

unngå kortslutning. 

Batterier lades og produser 

strøm ved hjelp av kjemiske 

reaksjoner. Disse utvikler 

varme, og den må vi ta vare på i 

vårt batteri. Blir innmaten kald 

og størkner, vil ikke batteriet 

virke. Dette gjør størrelse til en 

viktig del av løsningen vår. Jo 

høyere volumet er i forhold til 

overflaten, jo lettere vil det være 

å holde kjernen i batteriet varm. 

Derfor ser vi for oss batterier 

store som hus. 

På verdensmarkedet finnes 

allerede ett «flytende batteri». 

Det er basert på natrium og 

svovel. Lykkes vi, blir batteriet 

vårt både bedre og billigere. 

Den aller billigste måten å 

lagre sol- og vindenergi på, er å 

gjøre store vannkraftverk om til 

såkalte pumpekraftverk. Det vil 

si utstyre dem med turbiner 

som i det ene øyeblikket er 

pumper, og i neste øyeblikk 

lager strøm. Slik går det an å se 

for seg et Norge som forsyner 

Nord-Europa med vannkraft 

når det er vindstille i Nordsjøen 

– og som etterpå bruker billig 

vindkraft til å pumpe vann 

tilbake i de norske dammene 

når det blåser som verst på 

kontinentet.

Dette går bare an i land med 

dype daler og vannreservoar på 

fjellet. Med andre ord; kun i 

Norge og et fåtall andre land. 

Resten av verden må sette sin lit 

til batterier for å få fullt utbytte 

av vind og sol til sta
sjonær 

strømproduksjon. I tille
gg vil 

langt mindre energi gå tapt i 

batterier enn i pumpekraftverk. 

Desto viktigere er det for oss å 

lykkes. 

 Ole Edvard Kongstein, 

forsker, Ole S. Kjos, forsker, Ana 

M. Martinez, seniorforsker, og 

r, alle ved 

Edel Sheridan, forsker, alle ved 
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PUMPEKRAFTVERK ER NORGES BATTERI. Resten av verden må sette 

sin lit til batterier for å få fullt utbytte av vind og sol. Foto: Gunnar Blöndal

Gjør oljefondet 

bærekraftig

D
et er en utfordring å få 

dem som sitter på penge-

sekkene rundt om i 

verden til å ta klimavennlige 

valg. Det burde ikke være noe 

problem, for det lønner seg å 

gjøre klimavennlige investe-

ringer.

Gjennom oljefondet forvalter 

Norge mer enn én prosent av 

verdens aksjer. Investert riktig 

kan oljefondet skape millioner 

av jobber i utviklingsland.

Kun én prosent av oljefo

Kun én prosent av oljefondets 

aksjeinvesteringer er investert i 

verdens fattige land i dag, selv 

om disse landene utgjør 13 

prosent av verdensøkonomien. 

Siden veksten er stor der, vil 

Norge tjene penger på å vri 

større deler av investeringene 

over til fattige land og middel-

inntektsland.

I det store og hele forvaltes 

oljefondet svært bra, men for å 

få mer avkastning, større risi-

kospredning og for å løse flere 

av de store utfordringene vi står 

foran, er det på tide å revidere 

retningslinjene for Statens 

pensjonsfond utland (SPU), 

oljefondet.

For det første bør vi endre 

den geografiske fordelingen av 

fondet slik at den bedre gjen-

speiler ulike land og regioners 

andel av verdens verdiskaping. I 

dag er en uforholdsmessig stor 

andel plassert i rik
e land, både 

med tanke på økonomienes 

størrelse og deres utvikling. Vi 

bør legge mer vekt på brutto 

nasjonalinntekt og mindre på 

landenes andel av verdens 

finansmarkeder.

Slik kan man skape større 

risikospredning og bedre 

avkastning, og en langt større 

anandel av investeringene vil gå til 

nd som har et stort behov 

nd som har et stort behov for 

INNLEGG 

Politikk

Investerings-

mandatet bør 

oppdateres for en ny 

tid

 ENSFORMIG. Halvparten 

av den norske oljeformuen er 

fortsatt bundet opp i oljeres-

surser som ligger under 

havoverflaten, aksjer i Statoil 

og Petoro samt oljefondets 

aksjer i energiselskaper som 

produserer fossil energi, 

skriver artikkelforfatteren. 

Foto: Hampus Lundgren

Norge vil tjene penger på å plassere mer av olje-

fondet i fattige land. Veksten er størst der. Det er også 

økonomisk rasjonelt å selge unna selskaper som driver 

med utvinning av fossil energi, skriver Ola Elvestuen

(V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

ny kapital og investeringer.

For det andre bør vi åpne for 

å investere i andre akti-

vaklasser, som unoterte aksjer, 

for å gjøre det mulig å øke 

andelen som investeres i utvi-

klingsland og i fornybar energi. 

Venstres mål er at fem prosent 

av fondet investeres i dette på 

sikt, på lik linje med eiendom.

Den nye regjeringen har i sin 

plattform uttrykt et ønske om å 

opprette et investeringspro-

gram i oljefondet som skal 

investere i bærekraftige 

bedrifter og prosjekter i fattige 

land. Det er et godt utgangs-

punkt, men det er viktig at 

arbeidet kommer raskt i gang. 

For det tredje bør vi se på risi-

koen vi tar ved å kjøpe aksjer i 

selskaper som har produksjon 

av fossil energi som sin hoved-

virksomhet. Noe av hensikten 

med fondet er å omplassere 

formue fra petroleum til andre 

verdier for å spre risiko. Halv-

parten av den norske oljefor-

muen er fortsatt bundet opp i 

oljeressurser som ligger under 

havoverflaten, aksjer i Statoil og 

Petoro samt oljefondets aksjer i 

energiselskaper som produserer 

fossil energ
fossil energ

Venstre mener det er rasjo-

nelt, av rene økonomiske 

årsaker, at det norske oljefondet 

nå begynner å selge seg ut av 

selskaper som primært driver 

med utvinning av fossil energi. 

Det vil bidra til å redusere den 

norske oljeavhengigheten.

Det norske oljefondet har så 

langt vært gode på å ikke gjøre 

skade, gjennom sine etiske 

retningslinjer. Resten av 

mandatet henger igjen fra en 

tid da verdensøkonomien så 

annerledes ut, en tid da greske 

statsobligasjoner så ut som en 

trygg og solid investering. Slik 

er det ikke lenger, og mandatet 

bør oppdateres for en ny tid.

Venstre vil ikke gjøre olje-

fondet til et politisk verktøy, 

men mener vi må gjøre det som 

er økonomisk fornuftig. 

Samtidig kan vi også gjøre det 

som er riktig sett i lys av de 

store utfordringene verden står 

foran.

 Ola Elvestuen (V), stortings-

representant, leder av energi- og 

ljøkomiteen

VIL HA END-

RING. Ola Elve-

stuen (V).
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ansvar for noen langt borte enn
for noen nær oss selv.

To forhold fortjener offentlig
debatt:

 Hvor mye bør vi betale? Med
andre ord, hva bør vår nye
Europaminister ha som
utgangspunkt når han skal
forhandle om neste runde med
EØS-midler?

 Men minst like viktig:
Hvordan skal pengene brukes?

Disse spørsmålene ble disku-
tert i Europa-utredningen
(rapport avlagt til Stoltenberg
II-regjeringen ifjor). Jeg deltok i
utredningen. Vår gjennomgang
viste at Norge betaler klart
mindre til det europeiske felles-
skapet enn andre rike land i
Nord-Europa. I 2010 bidro vi
typisk med 0,11 prosent av vårt
bruttonasjonalprodukt. Til
sammenligning bidro Sverige og
Tyskland med over tre ganger så 
mye målt som andel av sin
verdiskaping. Og ha i mente at
verdiskapingen per hode er
rundt femti prosent høyere i
Norge enn i disse landene.

Er vårt bidrag lite, mye eller
passe? Det ble vi som deltok i 
Europa-utredningen ikke enige 
om.

Jeg skal innrømme at jeg
utgjorde den gruppen som 
mente at vi betaler for lite. 
Europa er i krise og opplever 
en rekordhøy arbeidsledighet 
– spesielt blant unge 
mennesker. Statsfinansene er i 
elendig forfatning og velferdsy-
telser er under press. Hvis det 
er noe tidspunkt for å åpne 
lommeboken, så er det nå. 

Men et fromt ønske om å 
bidra til mer sosial og økono-
misk utjevning i Europa er ikke 
nok. Vi trenger å sikre oss at 
midlene faktisk blir brukt 
effektivt.

EØS-midlene strøs tynt
utover. Og om styringen er blitt 
bedre, påpekte Riksrevisjonen 
så sent som i høst at støtten 
fortsatt bør bli mer resultatori-
entert.

Rundt halvparten av de
norske pengene går til oppus-
sing av slott – kalt kulturarv – 

og miljø- og klimaprosjekter.
Ikke noe galt med det, men jeg
er ikke overbevist om at et fors-ors
kningsprosjekt om alkekonggens 
reproduksjonsvilkår grunnet 
klimaendring er det mest
effektive virkemidlet for å 
løfte fattig europeisk 
ungdom ut av den økono-
miske krisen.

Vi trenger mer debatt om
vår europapolitikk. La oss
håpe at vår nye europami-
nister bidrar til det. EØS-
midlene er et fint sted å 
begynne. Ikke bare av solidaa-
ritet. Kynisk sett er dette ogsså 
ren selvhjelp. EU utgjør vårt
aller viktigste eksportmarked.

Så om det skulle skorte på 
lysten til å dele, er det verd å 
huske på at alle bidrag til å 
holde fart i hjulene der ute,
hjelper oss selv i neste runde.

 Karen Helene Ulltveit-Moe,
professor ved Økonomisk
institutt, Universitetet i Oslo

EØS-MIDLENE. Er et forskningsprosjekt om alkekongens reproduksjonsvilkår grunnet klimaendring det mest effektive virkemidlet for å løfte
fattig europeisk ungdom ut av krisen? spør Karen Helene Ulltveit-Moe. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto/NTB Scanpix


