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NÆRINGSPOLITIKK OG KRAFTPRISER: ENDA EN GANG! 

Steinar Strøm og Jon Vislie 

Økonomisk institutt, Universitetet i OSLO 

 

I et debattinnlegg i Dagsavisen den 31.mai, fremmer Jan B.M. Strømme, 

tidligere utreder i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, synspunkter på 

hvordan kraftpriser kan anvendes for å fremme næringspolitiske mål. Fra et 

samfunnsøkonomisk synspunkt er dette sterk kost og fortjener ikke å få stå 

uimotsagt. Lavere eller subsidierte priser på elektrisk kraft til kraftintensiv 

industri har vært et uttrykt ønske fra mange deler av næringslivet, og 

argumentasjonen er like enkel som den er gal. 

 

De viktigste argumentene som gis for å subsidiere kraftkrevende industri er: 

1. Den er viktigere enn andre næringer. 

2. Fordi vi har mye (ikke-utbygd) vannkraft, bør vi bygge ut mer. 

3. Endringer i næringssammensetningen skyldes ”tilfeldig synsing, 

klønet energipolitikk, misforstått miljøforvaltning og feilaktig 

bærekraftig forståelse”. 

 

Argumentet om at kraftkrevende industri er gjevere enn andre næringer 

bygger på en forestilling om at siden ”nærmest all produksjon innen 

kraftkrevende industri går til eksport”, er verdiskapingen her viktigere enn 

f.eks. offentlig tjenesteyting eller produksjon av helsetjenester. Eksport er ikke 

noe mål i seg selv; den bidrar til at vi, gjennom internasjonal arbeidsdeling, 

kan importere varer som det ikke er lønnsomt for oss å produsere hjemme. Så 

lenge betalingsviljen for kraftintensive produkter er så høy at innenlandsk 

produsert kraft oppnår minst like høy avkastning i denne anvendelsen som i 

andre, er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å anvende kraft i kraftintensiv 

sektor. Hva om andre anvendelser gir høyere avkastning? Da er det 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å bruke mer av den knappe kraften der den 

kaster mer av seg. Strømme mener vi ikke skal legge vekt på dette 

lønnsomhetsargumentet, og i sin argumentasjon må han ty til bilder om at 

”norsk kraftkrevende industri er teknologisk avansert, nasjonaløkonomisk 

betydningsfull og miljøstrategisk viktig”. Innenlandsk produsert kraft er en 

knapp ressurs som har mange alternative anvendelser. Forskjellige 

virksomheter konkurrerer om innenlandske knappe ressurser. Når en ressurs 

kaster mer av seg i en anvendelse enn i en annen, er det sløsing og ikke noe 

annet når en med fullt overlegg velger å bruke ressursen der den kaster 

mindre av seg. Som samfunn blir vi fattigere. Hvis næringspolitikken bidrar 

til lavere velferd, er det det som er klønete, misforstått og lite bærekraftig!  

 

La oss nå legge godsiden til å si at en kan lese Strømmes innlegg som at han 

ikke direkte ønsker å la kraftkrevende industri få kjøpe kraft til lavere pris 
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enn andre. Det han heller synes å gå inn for er at vi bør bygge ut mer kraft, 

”slik at enda mer viktig global kraftkrevende produksjon kunne foregått i 

Norge med 100 prosent ren vannkraft i stedet for med fossil energi eller 

kjernekraft i andre land”. Selvsagt kunne vi ha bygd ut hver liten bekk i dette 

landet, men også det krever ressurser. Merkostnaden for å bygge ut enda mer 

vannkraft er nå så høy at videre utbygging ikke er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt. Dette vil kunne bli lønnsomt dersom CO2-avgifter slo så hardt 

igjennom internasjonalt at bruk av fossil energi som produksjonsfaktor ble så 

lite lønnsom at vannkraft ble det eneste lønnsomme alternativet. Men vi er 

ikke kommet dit ennå! Å tro at vi reduserer knappheten ved å satse på 

samfunnsøkonomisk ulønnsom utbygging, bygger på fravær av å forstå at 

arbeidskraft og anleggsmaskiner kaster mer av seg i andre anvendelser. Vi 

øker bare knappheten enda mer andre steder om vi følger Strømmes forslag. 

 

At norsk kraftkrevende industri skal bestå for alltid er like naivt som å si at vi 

burde ha opprettholdt bygging av seilskip. Det skjer endringer i et lands 

næringssammensetning over tid som følge av endringer i etterspørsel, 

teknologisk utvikling og endringer i internasjonal handel. At tjenester nå 

spiller en mye større rolle enn for 100 år siden skyldes at vi har nådd et 

inntektsnivå der vi har dekket våre basale behov. Høyere produktiviet og 

høyere realinntekt fører til vridninger i etterspørselen, samtidig som det har 

skjedd store teknologiske endringer som har gjort noe produksjon direkte 

ulønnsom, mens andre har fått økt lønnsomhet. Mindre proteksjonisme med 

mer internasjonal handel har også gitt høyere velferd ved at vi slipper å 

produsere varer som andre kan produsere mer effektivt enn hva vi kan. Det 

er slike forskyvninger norsk kraftkrevende industri snart bør ta innover seg; 

hvis ikke ender de opp som ”museumsvoktere for norsk seilskutebygging”! 

 

Debatten om næringspolitikk og kraftpriser ble vekket til live gjennom 

Elkems beslutning om å legge ned i Ålvik. Vi skjønner godt bekymringen til 

dem som direkte rammes av en slik nedleggelse. Hovedproblemet er at de 

som bor og jobber i Ålvik må bære en for stor del av kostnaden ved 

nedleggelse. På hvilken måte de som bor og jobber i ensidige industristrøk, 

der en for lenge har basert seg på lav kraftpris, kan forsikres mot denne type 

risiko, er et viktig problem som sjelden berøres. Hvordan kan vi sosialt 

fordele risiko på en bedre måte? I dag rammes noen veldig hardt, mens 

gevinsten høstes av andre. Vi bør snarest få en debatt om hva slags politiske 

tiltak som kan gi en jevnere og mer rettferdig fordeling av nedleggelsesrisiko. 

På dette området bør fagbevegelsen sette inn støtet, heller enn å oppmuntre til 

sløsing! 


