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skjer dette vanligvis gjennom en 
kontroll.

Riksrevisjonen gjennomfører 
årlig cirka seks selskapskontrol-
ler, og disse dreier seg ikke om 
bagateller. For eksempel viser 
selskapskontrollen fra 2014 en 
samlet underdekning på nesten 
100 milliarder kroner mellom 
balanseførte og reelle pensjons-
kostnader i statlige selskaper.

Per-Kristian Foss, riksrevisor

Ikke bagateller

I Dagens Næringsliv 18. april 
skriver administrerende direktør 
Anne-Kari Bratten i Spekter at 
Riksrevisjonen og tilsynene 
«dundrer inn i virksomhetene 
med både erfarne og uerfarne 
inspektører og revisorer, og at 
ingen sak synes for liten».

Utgangspunktet for Riksrevi-
sjonens forvaltningsrevisjoner er 
Stortingets vedtak og forutset-
ninger. Dette innebærer at Riksre-
visjonen vurderer hvordan 
forvaltningen har fulgt opp 
Stortingets vedtak og forutset-
ninger, og hvilke resultater som 
er nådd. Områdene for forvalt-
ningsrevisjon er vedtatt av 
Riksrevisjonens kollegium etter 
faglig tilråding. Kollegiet er 
oppnevnt av Stortinget.

For statlige selskaper, som 
har eksterne revisorer, skal 
Riksrevisjonen gjennom sin 
kontroll med forvaltningen av 
statens interesser i selskaper 
vurdere om statsråden har 
utøvd sin oppgave som forvalter 
av statens interesser i samsvar 
med Stortingets vedtak og 
forutsetninger. I kontrollen 
inngår de undersøkelser som er 
nødvendige for at Riksrevisjo-
nen skal kunne gi en kvalifisert 
vurdering av den enkelte 
statsråds forvaltning av statens 
interesser.

Riksrevisjonen gjennomfører 
vurderinger av risiko for alle 
vesentlige politikkområder, 
herunder også statens eierpoli-
tikk. Dersom disse vurderingene 
tilsier at forvaltningen av et 
selskap eller grupper av selska-
per bør følges opp ytterligere, 

Verdiforringelse i vind

Subsidiert vindkraft er grønn verdiforringelse – som kanskje ikke 
engang er grønn.

trenger å betale for elsertifikater (i 
motsetninger til husholdninger 
og store deler av øvrig næringsliv) 
vil de betale lavere kraftpris jo 
mer vindkraft som blir bygget ut. 
Men hvis aluminiumsproduksjo-
nens bedriftsøkonomiske 
lønnsomhet er betinget av tilgang 
på billig subsidiert vindkraft, er 
denne produksjonen samfunnsø-
konomisk ulønnsom.

Det ser ut til Aarbergbotten 
synes at det greit med ulønnsom 
aluminiumsproduksjon hvis det 
bidrar til å redusere klimagassut-
slippene i utlandet. For å forsvare 
en slik ulønnsom produksjon må 
en ha en overbevisende analyse 
om at den faktisk bidrar til å 
redusere utslippene i verden. Og 

ket med grønn verdiskaping, 
men utbygging av subsidiert 
vindkraft er hverken grønn eller 
verdiskaping: Vindkraften i 
Norge bidrar neppe til reduserte 
klimagassutslipp av betydning, 
og når verdien av innsatsfakto-
rene som settes inn i produksjo-
nen er større enn verdien 
produksjonsresultatet, har vi 
det motsatte av verdiskaping, 
nemlig verdiforringelse. 

Grønn verdiforringelse som 
kanskje ikke engang er grønn, er 
neppe det smarteste Norge kan 
satse på.

Michael Hoel, professor ved 

Økonomisk institutt, Universitetet 

i Oslo

analysen må tallfeste denne 
påståtte utslippsreduksjonen, slik 
at det blir mulig å vurdere denne 
mot det samfunnsøkonomiske 
tapet for Norge av slik produk-
sjon.

Noen slik analyse har jeg aldri 
sett, trolig fordi en slik analyse 
ikke finnes.

De analysene som finnes, 
konkluderer stort sett med at økt 
aluminiumsproduksjon i Norge 
bidrar til å øke utslippene i 
verden, siden den eventuelle 
utslippsreduksjonen i utlandet er 
lavere enn utslippsøkningen i 
Norge.

Grønn konkurransekraft og 
grønn verdiskaping er honnørord 
som brukes flittig. Det er utmer-

I 
et innlegg i DN 18. mars 
hevder Torhild Aarbergbot-
ten at utbyggingen av 
ulønnsom, subsidiert kraft 
vil bidra til redusert utslipp 
av klimagasser (med 

spesiell henvisning til Fosen-
utbyggingen). Hun mener at 
vindkraften vil muliggjøre 
overgang fra fossilt drivstoff til 
karbonfri energi i transportsekto-
ren, samt at vindkraft brukt til å 
produsere og eksportere alumi-
nium vil senke utenlandske 
klimagassutslipp. 

Aarbergbotten ser ut til 
fullstendig å glemme at vi har et 
stort sett velfungerende kraftmar-
ked i Norge, som også er nært 
knyttet opp mot kraftmarkedene i 
Norden og resten av Europa. 
Overgang fra fossilt brensel til 
elektrisitet i transportsektoren 
hemmes ikke av manglende 
tilgang på elektrisk kraft.

Når jeg og andre vurderer å 
kjøpe elbil, vet vi at vi får den 
kraften vi trenger uavhengig av 
subsidiert vindkraftutbygging.

Men vil ikke økt produksjon av 
vindkraft gi lavere strømpriser og 
dermed sterkere incentiver til å 
velge el fremfor fossilt?

Nei.
l For det første er elprisen langt 
nede på listen over hva som betyr 
noe for valg av kjøretøy.

l For det andre vil strømprisen til 
transportsektoren i beste fall bare 
gå marginalt ned som følge av 
subsidiert kraftutbygging, siden 
kjøperne av strøm tvinges til å 
betale for subsidiene gjennom 
elsertifikatordningen.

Produksjon og eksport av 
aluminium hemmes heller ikke av 
tilgang på elektrisk kraft. Hydro 
eller andre aluminiumsprodusen-
ter kan kjøpe kraft på markedet 
dersom de finner dette lønnsomt. 
Siden energiintensiv industri ikke 

Grønn konkurranse-
kraft og grønn 
verdi skaping er 
honnørord som 
brukes littig. Det er 
utmerket med 
grønn verdi skaping, 
men utbygging av 
subsidiert vindkraft 
er hverken grønn 
eller verdiskaping

Vindkraften i Norge bidrar neppe til reduserte klimagassutslipp av betydning, og når verdien av innsatsfaktorene som settes inn i produksjonen er større 
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Fritt kraft-
marked?

regningen til vannkraftprodu-
sentene».

Det norske kraftmarkedet er 
ikke fritt. Offentlig eierskap og 
høy beskatning medfører at 
vannkraft i dag i praksis er en del 
av skattleggingen i Norge. For 
liberalistisk orienterte bør det 
være et tankekors.

Fornybar energi er et grunn-
leggende premiss for økonomisk 
utvikling i Norge og Europa. 
Etablering av fornybar energi 
forutsetter lange investeringsho-
risonter og fremtidsutsikter. 
Energipolitikk kan ikke baseres 
på hva landet tjener på i det 
korte bildet. Det var lange 
investeringshorisonter som 
utløste utbyggingen av vann-
kraft i sin tid og det bør det være 
for fornybar energiproduksjon 
også.

Energi- og miljøpolitikk er 

mer enn et spørsmål om 
skatteinngangen fra vannkraft i 
dag. Grunnen til at vi har 
subsidieordninger, er at de er 
nødvendige markedskorrige-
rende tiltak. EUs kvotesystem 
fungerer så langt ikke. Sertifi-
kater er det minst markedsfor-
styrrende alternativet.

Dagens sertifikatsystem er 
teknologinøytralt og belønner 
ikke vind- mer enn vannkraft. 
DN hopper bukk over at et 
enstemmig storting stemte for 
innføringen av systemet i 2011, 
for å nå fornybarmålet under 
EUs fornybardirektiv. Gjennom 
sertifikatsystemets frie 
konkurranse vil de billigste 
kraftverkene bli bygd.  

«May the best man wind».

Øyvind Isachsen, administre-

rende direktør i Norwea

DNs lederartikkel 18. april synes 
å bygge på en idé om at det er et 
fritt kraftmarked i Norge. Det 
heter at «mens subsidiene 
skjermer vindkraft, sendes 
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