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SINTEF Energiforskning AS henviser til høringsbrev datert 16. september 2009 der
Finansdepartementet ber om merknader til utredningen "NOU 2009:16: Globale miljøutfordring —
norsk politilck. Hvordan bærekraftig utvilding og klima bedre kan ivaretas i offentlige
beslutningsprosesser".

• Utredningen er jennomgående preget av et vitenskapsteoretisk ståsted forankret i
samfunnsøkonomi og utvalget overser grunnleggende utfordringer spesifisert i mandatet.

• Utredningen drøfter i liten grad konkret politisk iverksetting og samordning av virkemidler
på tvers av sektorinteresser. Dette er vesentlig mangel siden utvalgets mandat var å diskutere
tiltak for bedre inkludering av bærekraftig utvikling i offentlige beslutningsprosesser.

• Utredningen mangler henvisning til og drøfting av relevant forskning og utredning på
fagområdet styring for bærekraftig utvikling.

• Utvalget drøfter i liten grad vilkår for teknologiutvikling og innovasjon i Norge.

2. Utd ende kommentarer:

Manglende fokus på iverksetting av boerekraftig utvikling

Mandatet for utvalget gir klare koblinger mot økonomiske grunnlagsproblemer og utvalget tolker
dette som en bestilling av samfunnsøkonomisk analyse. Vi vil understreke at utredningen rommer
svært så solid samfunnsøkonomisk analyse, men sarntidig anser vi dette som utilstrekkelig. Den
norske samfunnsutvildingen, inklusive utviklingen i offentlig sektor, påvirkes av mange forskjellige
mekanismer. Det ser ut til at utvalget kun har fokusert på én av disse mekanismene:
prisrnekanismen. Finansdepartement er bestiller, men bærekraftig utvikling er også knyttet til
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samfunnsmessige, ikke-økonomiske problemstillinger der økonomiske, sosiale og miljømessige
forhold må avveies i tråd med vedtatte politiske målsettinger.

Utvalget har videre valgt å fokusere på tre sentrale miljøutfordringer; klima, biologisk mangfold og
miljøgifter — som alle kan knyttes til bærekraftig utvikling. Men utvalget ble samtidig bedt om å ta
utgangspunkt i Norges strategi for bærekraftig utvikling slik den ble lagt fram i Nasjonalbudsjettet
2007. Vi stiller derfor spørsmålet om hva denne utredningen egentlig gir av ny innsikt som reelt kan
bidra til å iverksette en politikk for bærekraftig utvikling i offentlige beslutningsprosesser.
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Utvalgets anbefalinger er utviklet over samme lest som tidligere samfunnsøkonomisk funderte
forslag — slik de bl.a. ble fremmet i Grønn Skattekommisjon. Denne utredningen inneholdt også
mange velfunderte resonnement, og hadde også gode anbefalinger. Men som innspill til norsk
politisk praksis for bærekraftig utvikling viser omfattende forskning og dokumentasjon fra ProSus at
samfunnsøkonomiske resonnement ofte er for snevre. ProSus ble avsluttet i 2008, men forskningen
er videreført som et faglag for Politikk og Styring ved SINTEF Energiforskning.

Utvalget nevner den sentrale referanse i bærekraftig utvikling om å dekke grunnleggende behov (kap
2), men dette er ikke problematisert som en styringsutfordring. Utvalget understreker at det ikke
finnes noen hensyn til at næringsutvikling i seg selv gir grunnlag for særskilt satsing på Idimarelatert
FoU. Derfor finner vi heller ingen bred drøfting av vilkår for teknologiutvikling og innovasjon i
Norge. Karbonlekkasjer er drøftet. Samtidig vektlegges klimatiltak i andre verdensdeler fordi det er
mest kostnadseffektivt. Vi støtter et økt norsk klimapolitisk engasjement utenlands, men norske
offentlige beslutningstakere må også håndtere klimautfordringene slik de framstår i Norge.

Manglende fokus på styringseffektivitet

vektlegge kun samfunns- og rniljøøkonomiske forhold, slik utvalget gjør, gir etter vår mening en
utilstrekkelig tilnærming dersom man vil styrke politikk og styring for bærekraftig utvikling i Norge.
For å illustrere problemet med en slik snever tilnærming vil vi her ta utgangpunkt i utvalgets fokus
på klima.

Utvalget nevner styringseffektivitet —i forbindelse med valg av virkemidler i klimapolitikken
(seksjon 4.6), men dette blir likevel bare knyttet til en vurdering av kostnadseffektivitet. Utvalget har
dermed i liten grad drøftet hvorvidt og hvordan man vil realisere de politiske mål som ble vedtatt i
Stortingets klimaforlik. Dette er utelatt til tross for at samme klimaforlik er en uttalt referanse i
utvalgets mandat. Generelt gir utredningen i liten grad uttrykk for hva utvalget mener skal endres i
klimapolitisk praksis i Norge — utover at det ofte er mye billigere å gjøre tiltakene utenlands. Se for
eksempel ENKL-planen som ble utarbeidet av BI, EBL og SINTEF Energiforskning for konkrete
forslag til utslippsreduksjoner som kan gjennomføres i Norge. Spesielt etterlyser vi en drøfting av en
bedre realisering og samordning av klimatiltak, jf. Lavutslippsutvalget og Klimaforliket.

Samtidig er det uheldig at utvalget ikke drøfter Kyoto-protokollens understrekning av
supplementaritet — noe også Klimaforhket er preget av. Supplementaritet innebærer at en betydelig
andel av utslippsreduksjoner skal gjennomføres der utslippene genereres altså i Norge, Utvalget gir
svært få forslag til hvordan dette kan gjennomføres — f eks knyttet til elektrifisering av
petroleumsvirksomheten. Utredningen stipulerer ingen prinsipper eller mål som bør være overordnet
i videre klimapolitisk praksis. Dermed utgjør utredningen også et utilstrekkelig grunnlag for en bedre
ivaretakelse av bærekraftig utvikling i offentlige beslutningsprosesser.

Utvalget har videre forutsatt at Kyoto- avtalens fleksible mekanismer videreføres etter 2012, men
dette skal som kjent drøftes på COP 15 i København og videre framover. Pr. i dag vet vi derfor ikke
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hva slags avtale som vil råde fra 2013. Når det samtidig kan virke som dagens ordning med handel i
omsettbare klimakvoter ikke har gitt de ønskede klimagassreduksjoner, burde utvalget ha anlagt et
bredere klimapolitisk fokus. Imidlertid reflekterer dette at utvalget ikke har vært opptatt av
styringseffektive  løsninger som reelt kan fremme bærekraftig utvikling. I samsvar med
grunnleggende sosialøkonomisk tenkning er derimot utvalgets hovedperspektiv at et politisk mål bør
løses med kun ett virkemiddel. Utvalgets vektlegging av enkeltløsninger og partielle tiltak er etter
vårt syn utilstrekkelig. Politikk for bærekraftig utvikling innebærer at ulike politiske mål og hensyn
må veies mot hverandre. Offentlige beslutningsprosesser må derfor i større grad enn i dag samordne
ulike politiske tiltak som tar hensyn til ulike samfunnsinteresser. Erfaringer fra EUs politiske virke
kunne gitt gode referanser. EU kommisjonen har de senere år lagt større vekt på helhetlige politiske
løsninger, og inkluderer i økende grad også ikke-økonomiske virkemidler — slik det klart kommer til
uttrykk gjennom klima- og energipakken fra 2008.

For å realisere en bærekraftig økonomisk vekst med en mer rettferdig internasjonal fordeling, kreves
det endringer i produksjons- og forbruksstrukturer. Dette vil blant annet kreve ny og forbedret
teknologi, endringer i politiske og institusjonelle rarnmer samt endrete økonomiske virkemidler for
også å stimulere markedsmessige endringer. Behovet for slike endringer står sentralt i Brundtland-
kommisjonens argumentasjon, men er overhodet ikke berørt av utvalget. Dette til tross for at det
altså finnes en rekke forskningsbidrag med utgangspunkt i norske forhold

Økt bruk av fornybar energi er et svært viktig element i en langsiktig strategi for å få en bærekraftig
utvikling, og dokumentert ved den store plass den er gitt i energi- og miljøpolitikken både i Norge
og EU. Denne utfordringen, fordelene og bredden av de mulighetene fornybar energi åpner,
underkommuniseres imidlertid i denne utredningen.

Sintef Energiforskning inviterer til videre dialog

SINTEF Energiforskning AS anser at utredningen burde hatt et bredere perspektiv i forhold til
utvalgets mandat, og at utredningen slik sett ikke behandler og besvarer flere av de sentrale
problemstillinger med hensyn til bedre integrasjon av bærekraftig utvikling i norsk politikk og i
utforming av offentlige beslutningsprosesser.

S1NTEF Energiforskning AS vil samtidig understreke at videre arbeid med bærekraftig utvikling i
Norge må samordnes bedre med tiltak for innovasjon og teknologiutvikling. Ut fra norske
næringsinteresser og fortrinn er ikke minst energi en viktig sektor i så henseende. S1NTEF
Energiforskning deltar gjerne i en nærmere dialog med norske myndigheter om en mer
styringseffektiv og konkret tilnærming til bærekraftig utvikling.

Med vennlig hilsen
for S1NTEF Energiforskning AS
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Petter Støa
fungerende Administrerende direktør

Audun Ruud
Forskningsleder, Politikk og styring
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