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inn et advokatfirma for å gi en 
juridisk vurdering av saken.

Ifølge Dagbladet har Olje- 
og energidepartementet be-
talt 100.000 kroner for vurde-
ringen, som er utarbeidet av 
advokatfirmaet BA-HR.

Advokatfirmaet mener at 
det ikke er grunn til å kritise-
re Statoils styre for at det ikke 
frivillig gir departementet 
vurderingene, og dermed hel-
ler ikke for å kritisere Lien.

«Av disse grunner kan det 
etter vårt syn heller ikke være 
grunnlag for å kritisere olje- 
og energiministeren for å ikke 
etterkomme komiteens an-
modning om å få tilsendt de 
juridiske vurderingene i sin 
helhet.», konkluderer advo-
katselskapet.

Uhørt pengebruk
Komitémedlem Jette Chris-
tensen (Ap) sier at hun aldri 
har opplevd noe liknende.

– Jeg har sittet i kontroll- 
og konstitusjonskomiteen si-
den 2010, og noe slikt har vi 
aldri sett før. En ekstern ut-
redning som oljeministeren 
selv har bestilt mener han 

kan fritas fra kritikk. Det er 
ikke noe komiteen kan for-
holde seg til, og en helt ny 
presedens som jeg vil advare 
mot på det sterkeste, sier 
Christensen. 

– Det vi derimot kan forhol-
de oss til er at vi har 715 milli-
oner på avveie, og en minister 

som ikke vil bidra til å finne 
dem. At statsråden aksepterer 
et ikke-svar om hva som har 
skjedd med pengene, det får 
så være. Men det gjør ikke 
Stortinget, sier hun. 

 Komiteleder Kolberg me-
ner Lien misbruker skatte-
pengene.  

– Dette er en helt uhørt 
bruk av skattebetalernes pen-
ger, sier han om advokatvur-
deringen.

Olje- og energiminister 

Tord Lien hadde ikke mulig-
het til å stille til intervju i går, 
men svarte på kritikken per 
e-post.

«Komiteen har bedt om å få 
utlevert juridiske vurderinger 
Statoil innhentet i forbindelse 
med sitt engasjement i Ango-
la. Dette gjelder dokumenter 

departemen-
tet ikke har i 
sin besittelse, 
og heller ikke 
har hatt til-
gang til. Det 
er ikke noen 
praksis for at 
slike doku-
menter over-

leveres eller etterspørres som 
ledd i departementets eiersty-
ring. Et bredt flertall i Stortin-
get har stilt seg bak prinsip-
pene som gjelder for rolle- og 
ansvarsfordeling mellom de-
partementet og selskapet. 
Derfor var det viktig for meg å 
få en ekstern juridisk vurde-
ring av kravet fra komiteen. 
Påstanden om at dette er slø-
sing med skattebetalernes 
penger er jeg helt uenig i.»
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Hvordan virker en 
pris på utslipp?

En pris på utslipp er en 
avgift på alle aktiviteter 
som gir utslipp av drivhus-
gasser. Dersom politikerne 
våre ønsker lavere utslipp 
vil en slik pris gi redusert 
energiforbruk og omleg-
ging mot mer fornybar, 
uten at kostnadene blir 
høyere enn nødvendig. I 
praksis kan lavest mulig 
kostnader for eksempel 
bety at vi skal droppe 
bilen til jobb, men la 
ambulansen få fortsette å 
kjøre.

Det motsatte ville 
kanskje gi like store 
utslippskutt, men ville 
åpenbart gitt større 
menneskelige kostnader. 

Både enkeltindivider og 
bedrifter vil møte en pris 
på utslipp ved å endre 
atferd. Og vi vil gjøre de 
endringene som er minst 
kostbare for oss, uten at 
myndighetene trenger å 
vite akkurat hvilke det er. 
Vi kutter for eksempel ut 
de bilturene som har lav 
verdi for oss, mens vi 
fortsetter å kjøre bil når 
det virkelig er nødvendig. 
Og jo høyere prisen er, jo 
flere turer kutter vi ut.

I tillegg vil en karbon-
avgift bidra til raskere 
utvikling av alternativer 
til fossil energibruk fordi 
de som må betale avgiften 
vil betale mer enn før for 
gode alternativer. Jo 
dyrere det blir å kjøre 

fossile biler, jo høyere blir 
lønnsomheten for de som 
utvikler og selger nullut-
slippsbiler. Dessuten vil 
den økte etterspørselen 
gjøre at det blir mer 
penger å tjene på gode 
tjenester som for eksem-
pel bildeling.

Og når alternativene 
drives fram av høy 
etterspørsel, har alle som 
ønsker å prøve seg i 
markedet mulighet til det, 
og smarte hoder kan 
komme opp med gode nye 
idéer. 

Raskere utvikling av 
alternativer til fossil 
energi kan vi også oppnå 
ved å subsidiere nye 
teknologier. Ett problem 
med dette er at dagens 
politikere må velge hva de 
tror på. Et smart hode med 
en ny løsning vil komme 
til kort i markedet uten 
lobbyismen som må til for 
å skaffe subsidier. Derfor 
er subsidier alene ikke 
tilstrekkelig verken for å 
gi oss nye løsninger eller 
for å redusere energifor-
bruket vårt.

Det er lett å kjenne at vi 
blir rammet av priser på 
utslipp. Det er ikke like 
lett å se hvilken skole eller 
sykehjemsplass som blir 
nedlagt for å bygge 
vindmøller på Fosen.

Derfor blir subsidier 
mer populære enn avgif-
ter. I tillegg gjør avgifter at 
økonomisk ulikhet blir 
synlig på områder hvor vi 
ellers ikke ville sett den: 
Plutselig er det bare de 
rike som kjører bil til jobb.

Men dette fordelings-
problemet bør vi forsøke å 
løse på andre måter enn 
ved å gi alle gratis tilgang 
til å ødelegge klimaet og 
miljøet. 

 
Katinka Holtsmark,

postdoktor ved Økonomisk 
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«Dette er en 
helt uhørt bruk 
av skattebeta-
lernes penger»

MARTIN KOLBERG (AP)


