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Innledning
Landets rødgrønne partier ser ut til å ønske seg opptil flere nye statlige selskaper i tiden fremover.1
I programutkastet til Arbeiderpartiet for neste stortingsperiode åpner partiet for at staten skal
etablere nye selskaper der det, etter partiets mening, er av stor strategisk interesse for landet.
Arbeiderpartiet trekker for eksempel frem at man i større grad bør gå i partnerskap med private
eiere fremover, at man må vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap, samt vurdere å etablere
et hel- eller deleid statlig mineralselskap.
I sitt programutkast fremstår også Senterpartiet som en tilhenger av å øke det statlige eierskapet
på enkelte områder, blant annet ved at partiet vil sikre nasjonalt eierskap til mineralressursene.
I programutkastet til SV står det at staten skal gå foran og «investere storstilt», og at man vil øke
det statlige eierskapet i det SV anser for å være nøkkelsektorer i årene fremover. SV vil for
eksempel opprette et statlig mineralselskap, og partiet ønsker å sikre verftsindustrien gjennom
oppkjøp.
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Sjansen for at disse partiene blir en del av landets nye regjering og stortingsflertall etter valget i
2021 er stor. Vi kan derfor være på vei inn i et paradigmeskifte når det gjelder norsk statseierskap.
Begrunnelsen for ønsket om et utvidet statlig eierskap bunner i all hovedsak i den pågående
klimakrisen.
Det kanskje vanligste argumentet for at dette er en fornuftig vei å gå, er å vise til etableringen
av Statoil i begynnelsen av det norske oljeeventyret. Partier som Ap og SV, samt en rekke andre
stemmer i norsk offentlighet, trekker linjene tilbake til da Norge etablerte seg som oljenasjon i
1970-årene – da statseierskap var et av de sentrale virkemidlene.
Men er dette egentlig en god sammenligning?
Siden andre verdenskrig har statlig eierskap kommet til også i en rekke bedrifter utenom oljevirksomheten. SV trekker frem at Norge må bygge videre på de positive tradisjonene som det
statlige eierskapet har her i landet. Men hvordan har det statlige eierskapet i flere av landets
mest verdifulle selskaper kommet til? Er det riktig å trekke paralleller fra eierskapet i selskaper
som Hydro, Yara, Telenor, DNB og Statkraft, over til den bevisste satsingen på relativt ukjente
enkeltnæringer og enkeltbedrifter som man ønsker i dag? Og hva er egentlig risikoen ved statlig
eierskap i forretningsmessige selskaper? I det videre vil denne teksten forsøke å belyse disse
spørsmålene.

Statoil og statens engasjement i petroleumsvirksomheten
Etableringen av det norske statsoljeselskapet kan ikke ses uavhengig av nasjonaliseringsbølgen
som preget flere oljeproduserende nasjoner fra og med 1950-tallet. Nasjonaliseringstrenden
innebar økt oppmerksomhet rettet mot hvordan man skulle sikre at grunnrenten fra oljeproduksjon tilfalt staten og befolkningen i de landene hvor oljen ble produsert. Grunnrente vil si
de gevinstene ved utnyttelse av naturressurser som ikke logisk sett er knyttet til verdiskapingen i
en produksjonsprosess. Altså er denne renten en slags ressursrente. Siden grunnrente ikke er en
verdi som kommer direkte av verdiskaping fra arbeid eller kapital, men en verdi som kommer fra
ressursene i jorden og naturen, mener mange at dette er en verdi som skal tilfalle det samfunnet
som eier disse ressursene, og ikke arbeidskraften eller kapitaleierne som utnytter (natur)ressursene.
Denne tankegangen var et sentralt motiv bak den norske statens engasjement i oljenæringen.
Nasjonal kontroll over norske naturressurser var dessuten en tankegang med røtter tilbake til
konsesjonslovene tidlig på 1900-tallet.
For arkitektene bak opprettelsen av Statoil, her kan nevnes Arve Johnsen, Finn Lied og Jens Chr.
Hauge, var nasjonal kontroll over oljevirksomheten synonymt med teknologisk makt. Olje var et
velkjent og ekstremt lukrativt produkt, og oljeindustrien var en relativt gammel og omfattende
industri. Men de store globale oljeselskapene hadde styrt og utviklet petroleumsindustrien
gjennom flere generasjoner. De hadde derfor tilnærmet monopol på en del av den viktige
teknologien. Dette ga makt og innflytelse til de store oljeselselskapene da nye petroleumsområder
ble funnet – slik var det også i Norge. Utlendinger, og spesielt amerikanere, dominerte de første
konsesjonsrundene og det norske oljeeventyret i begynnelsen. Gjennom statsoljeselskapet skulle
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Norge bli en selvstendig og teknologisk kompetent oljenasjon. Statoil skulle først være passasjer
i baksetet, deretter flytte seg til forsetet for å ta kjøretimer og til slutt kjøre bilen selv.2 Statoil
skulle altså lære om teknologien og utnyttelsen av denne allerede velkjente og svært profitable
ressursen fra erfarne internasjonale aktører, og Statoil ble med årene et viktig redskap for å sikre
inntekter til staten og presse frem teknologiske løsninger og leverandørvalg som var i overenstemmelse med ønsket om å fornorske virksomheten. Dette har bidratt til enorme ringvirkninger i det
norske samfunnet, blant annet til oppbyggingen av en verdensledende leverandørindustri.
Opprettelsen av et helstatlig oljeselskap – Statoil – var ikke originalt og unikt for Norge. Dette var
heller tilfellet enn unntaket i de fleste oljeproduserende nasjoner på 1970-tallet. Norge var faktisk
et av få europeiske land som ikke hadde noe direkte statlig engasjement i oljevirksomheten.3
For eksempel var Elf/Total i Frankrike, ENI i Italia og British Petroleum (BP) i Storbritannia alle
statlig eide oljeselskaper. Det originale var derimot utviklingen av den norske modellen, med et
mangfold av internasjonale konkurrenter rundt et sterkt Statoil. På denne måten skulle Norges
nasjonaliserte petroleumsindustri eksponeres for internasjonal konkurranse, og dermed bidra til
norsk kompetanseutvikling, samt effektiv utvikling og produksjon. Man la altså opp til konkurranse
for å styrke norsk kompetanse.
Den norske modellen i petroleumsvirksomheten innebar også at man fikk tre norske selskaper i
sektoren. Statoil var den helstatlige aktøren. Norsk Hydro, som fikk hjelp av staten og etablerte
seg som et «nytt» oljeselskap, ble den halvstatlige aktøren. Saga Petroleum ble dannet av rene
private næringsinteresser og var den private aktøren. På denne måten skulle Statoil utfordres av
to andre norske aktører, og man skulle få en balanse mellom statlige og private norske interesser
på kontinentalsokkelen, samtidig som det skulle motvirke en for sterk maktkonsentrasjon.
Det var hovedsakelig Arbeiderpartiet som sto i spissen for etableringen av det helstatlige
Statoil, men det var særlig Høyre som var for flere konkurrerende norske oljemiljøer. Det var ikke
bare for å sikre konkurranse i markedet, men også for å sørge for at myndighetene kunne hente
inn råd og vurderinger fra flere hold, altså for å lettere kunne kontrollere denne ekstremt verdifulle
næringen.
Oljeeventyret er på flere måter en fortelling om hvordan norske myndigheter i stor grad har
vært en god reguleringsmyndighet, for eksempel ved at man med årene har utviklet et smått
genialt skattesystem. Olje og gass er enormt lønnsomme ressurser. I Norge betaler oljeselskaper
ordinær selskapsskatt, samt en særskatt av inntektene fra sokkelvirksomheten – den totale
skattesatsen er på 78 prosent. Oljeselskapene på norsk sokkel betalte til sammen 147 milliarder
kroner i skatt bare i 2018.4 De 23 selskapene som betalte petroleumsskatt samme år, sto for 63
prosent av den totale selskapsskatten i Norge. Den resterende andelen, altså 37 prosent, sto hele
332 000 selskaper for. Dette forteller mye om hvor lukrativt olje og gass har vært, og fremdeles er,
og hvordan norske myndigheter har klart å temme denne næringen.
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Kostbare erfaringer med statlig eierskap
Siden andre verdenskrig har statlig eierskap kommet til også i en rekke andre bedrifter utenom
oljevirksomheten. Noe av dette eierskapet kan etter hvert betegnes som relativt vellykket, særlig
i etterkant av delprivatiseringsbølgen fra 1990-tallet. Men veien frem har ikke vært billig.
Aluminiumsverket i Årdal og Jernverket i Mo i Rana er gode eksempler på selskaper som staten
valgte å satse på i etterkrigstiden. Staten satset aktivt på næringer som den hadde tro på, nemlig
kapital- og kraftintensiv tungindustri. Men 1970- og 1980-årene viste at dette ikke var næringer
for fremtiden. Aluminiumsverket i Årdal var ett av de gamle storforetakene som på 1980-tallet
måtte ha mye finansiell støtte fra staten. Og med årenes løp bidro selskapet til store tap på det
norske folks hender. Jernverket led en lignende skjebne og ble fullstendig privatisert på slutten av
1980-tallet.
Nye Tofte er et annet eksempel. Det var et prosjekt, initiert av Norske Skog, som gikk ut på å
bygge et nytt produksjonsanlegg for å få lavere driftskostnader og minske miljøutslipp. Med den
generøse norske staten på laget satte man i gang. Men det gikk dårlig. Stadige nye kapitalbehov og
andre startvansker førte til at prosjektet endte i skifteretten på begynnelsen av 1980-tallet.
Med staten tungt inne på eiersiden, var det lett å ikke ta det samme ansvaret i bedriftenes
ledelser. Man regnet med at staten uansett kom til unnsetning dersom det oppsto problemer.
Staten evnet dessuten ikke å foreta gode analyser og vurderinger av risiko og forventet lønnsomhet. Dette er mye av grunnen til at man på slutten av 1970-tallet begynte å stake ut en ny kurs i
næringspolitikken. Det såkalte Lied-utvalget, nedsatt av Nordli-regjeringen og ledet av Ap-nestoren
Finn Lied, signaliserte en kraftig omlegging av industripolitikken allerede i 1979. Utvalget tok på
mange måter et oppgjør med tidligere tiders aktive, feilslåtte og svært kostbare næringspolitikk.
Lied-utvalget tok blant annet til orde for at markedsøkonomien må reguleres gjennom
rammebetingelser, altså lover, skatter, avgifter og lignende, mens hver enkelt bedrift må drives ut fra
vanlige bedriftsøkonomiske vurderinger, fordi dette i lengden er best også for samfunnsøkonomisk
lønnsomhet.
De tre nevnte selskapene er tre av flere eksempler på at eierskapet staten sitter på i dag, hvor
den blant annet er tungt inne på eiersiden i flere av de største selskapene på Oslo Børs, har kommet
til gjennom kostbare nedleggelser, oppgjør med selektive statlige støttetiltak, en omfattende
omlegging av statens eierskapspolitikk og delprivatiseringer for å sikre mer rasjonell og effektiv
forretningsmessig drift.

Store statseide selskaper i Norge
Det er ikke bare i oljevirksomheten at Norge har opplevd et relativt vellykket statlig eierskap. Staten
er i dag inne på eiersiden i flere av de største selskapene på Oslo Børs.
Statseierskapet i DNB, hvor staten eier litt i overkant av en tredjedel, kom til gjennom bankkrisen i slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-årene, da staten overtok aksjene i Norges tre
største forretningsbanker. Man trakk seg etter hvert ut av to av bankene. Men staten ble sittende
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igjen med en betydelig eierandel i DNB. Det er ingenting i forarbeidet eller begrunnelsen for
overtakelsen av banken som tyder på at dette var en bevisst strategi.5 Men etter at de to andre
bankene ble solgt til utenlandske eiere, valgte staten å beholde et betydelig eierskap i DNB – slik
at den største banken i markedsandel i landet fremdeles ble eid av norske interesser. DNB var
ved utgangen av 2019 det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, Equinor var størst.
Telenor, tidligere Telegrafverket og Televerket, har fortsatt staten som største eier. Det var lenge
en klassisk forvaltningsbedrift – som skulle ivareta tjenesteyting som man mente vanskelig kunne
ivaretas på en effektiv måte i det frie markedet – men ved årsskiftet 1994–1995 ble bedriften
omdannet til aksjeselskapet Telenor, og selskapet mistet sitt monopol. Mye av begrunnelsen for
endringen lå i at det var store forretningsmuligheter som følge av store endringer i telesektoren
og av EUs liberaliseringsprosess på 1990-tallet. I 2000 ble Telenor børsnotert, og statlig nedsalg
med nedre grense på 51 prosent ble vedtatt i Stortinget – bare SV stemte imot. I dag er Telenor
en global mobilgigant, med i overkant av 180 millioner mobilabonnementer ved utgangen av
2019, og selskapet er per 2019 det tredje mest verdifulle på Oslo Børs. Telenor ble altså det
selskapet det er i dag som følge av avregulering av et tidligere tjenestemonopol, senere delprivatisering og internasjonal utvikling i tele- og internettmarkedet – ikke som følge av en bevisst
og fremsynt satsing på en enkeltbedrift og en enkeltnæring. Eller som Jens Stoltenberg så pent
har sagt det: «Hadde noen sagt i 1990 at Televerket skulle bli noe av det mest profittgenererende
vi kunne få i dette landet, ville de blitt sett på som idioter.»6
Norsk Hydro, hvor staten eier litt i overkant av en tredjedel, ble etablert i 1905 av rene private
næringsinteresser. Selskapet ble etablert med hjelp av svensk, fransk og norsk kapital. Som privat
selskap vokste Hydro til å bli en av landets største, mest veldrevne og teknologisk mest avanserte
bedrifter. Under krigen tok tyskerne store eierandeler i selskapet, og med krigsoppgjøret falt
den tyske eierandelen i Hydro, nærmere 45 prosent, på den norske statens hender. Den norske
statens eierskap i selskapet har med årene vært igjennom flere endringer. I 1970 gjennomførte
Per Bortens borgerlige koalisjonsregjering et oppkjøp fra 44 til 51 prosent i selskapet – muligens
for å gjøre Hydro til det foretrukne politiske redskapet på norsk kontinentalsokkel, fremfor å
etablere et helstatlig oljeselskap, men dette motivet er usikkert. Senere, i 2007, ble Hydros
olje- og gassdivisjon fusjonert med Statoil. Hydro har historisk vært et av Norges klart mest
vellykkede selskaper og er i dag en global aluminiumsgigant, men heller ikke Hydro kan tilskrives
en bevisst industristrategisk satsing fra norske myndigheters side. Selskapet ble etablert av
private aktører med sterke selvstendige og private egeninteresser, og selskapets operative
virksomhet har hele tiden blitt drevet av en industriell dynamikk og kultur som de private eierne har
rotfestet i bedriften.
Yara, hvor staten eier om lag 36 prosent, ble til ved at gjødselsdivisjonen i Hydro, Hydro Agri,
ble omdøpt til Yara og skilt ut fra Hydro og børsnotert som eget selskap i 2004. Ved utgangen av
2019 hadde Yara en markedsverdi på ca. 100 milliarder kroner og drift i over 60 land. Yara er med
andre ord et produkt av Hydro – selskapet har for øvrig en høyere markedsverdi enn Hydro per
dags dato – og selskapet kan derfor heller ikke tilskrives en bevisst strategisk satsing fra de norske
myndighetenes side.
Statkraft, som er det eneste selskapet vi nevner her som er heleid av staten og ikke notert på
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børs, må også betegnes som et stort og relativt vellykket kommersielt selskap – blant annet
gjennom å være Europas største produsent av fornybar energi. Statkraft ble, som en følge av
energiloven av 1990, som forutsatte et skille mellom konkurranseutsatt og monopolbasert
virksomhet, skilt ut fra den tidligere forvaltningsbedriften Statkraftverkene på begynnelsen av
1990-tallet. Statkraft bygger og driver med naturlig kraft, og må derfor også sies å være resultat
av en åpenbart svært lønnsom naturressurs her i landet, i tillegg til å være et produkt av et
nytt markedsorientert reguleringsregime, som erstattet det gamle statsmonopolet.
Mye tyder på at disse selskapene, de nevnte deleide og Statkraft, er relativt veldrevne, for eksempel
ser det ut som at de klarer seg bra sammenlignet med tilsvarende selskaper i utlandet. Alle de
nevnte børsnoterte selskapene er per 2019 inne på topp 10 listen over de mest verdifulle
selskapene på Oslo Børs, og Statkraft ville sannsynligvis gått rett inn på den samme listen dersom
selskapet skulle bli børsnotert. Men det er vanskelig å være helt sikker på om disse moderne
statsbedriftene ville vært bedre eller dårligere drevet dersom de var hundre prosent privateid.
Vi vet at Statoil (Equinor) har tapt betydelige summer utenlands. Vi vet også at Telenor har blitt
tatt for misbruk av markedsmakt, og at selskapet har gjort feilinvesteringer blant annet i India.
Statkraft har også foretatt dårlige utenlandsinvesteringer. Og det er nærmest utenkelig at en bank
som DNB, med den norske staten tungt inne på eiersiden, vil avvikles eller gå konkurs, selv om
selskapet skulle gå på store tap, fordi DNB har en privilegert stilling – en implisitt statsgaranti –
sammenlignet med rene privateide banker.
Noe kan vi uansett si med relativt stor grad av sikkerhet. Det statlige eierskapet i alle de tilsynelatende mest vellykkede statseide selskapene i Norge, utenom Statoil, har ikke kommet til som følge
av en bevisst strategisk satsing på enkeltnæringer og enkeltbedrifter. Eierskapet i disse selskapene
skyldes i større grad situasjonsbestemte og relativt tilfeldige forhold. Det er altså misvisende å dra
frem disse selskapene som bevis på at landets politikere og byråkrater kan peke ut hvilke næringer
og bedrifter som skal forme fremtidens næringsliv.

Faremomenter ved å etablere ny statlig næringsdrift
I denne teksten er det også naturlig å komme med noen betraktninger omkring risikoen ved å
etablere nye statlige selskaper, slik flere norske partier ønsker i dag.
For det første finnes det lite erfaring som tyder på at staten, herunder norske politikere og
byråkrater, kan vite bedre enn private aktører og markedet hvilke næringer og selskaper som vil
overleve i fremtiden. Det er alltid vanskelig å se inn i fremtiden og utpeke hvilke sektorer, bransjer
og bedrifter som vil være morgendagens vinnere. Skulle man klare å velge riktige bransjer, enten
man mener det er hydrogen, mineralnæring, maritim næring eller noe annet, er det alltid vanskelig
å velge riktige bedrifter, løsninger og teknologier. Erfaringsmessig vet vi at det å velge ut vinnere,
både bransjemessig og i form av enkeltbedrifter, ofte innebærer å satse på fremtidige tapere –
det vil eventuelt gå utover norske skattebetalere.
I tillegg har ikke staten som eier de beste forutsetningene for å gjennomføre omstillinger på en
effektiv og fremtidsrettet måte. Vi risikerer å holde usunne bedrifter kunstig i live, og vi kan
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risikere å få en svært uheldig feilfordeling av ressurser, for eksempel ved at viktig kompetanse
og kapital blir bundet opp i ulønnsom og lite fremtidsrettet industri. Dette er en av grunnene til
at markedsmekanismer fungerer så godt. Går det dårlig i næringslivet, enten det dreier seg om
generelle eller bransjemessige nedgangstider, rydder det markedet for feilinvesteringer og frigir
ressurser som er bundet opp i uproduktive næringer og bedrifter.
Når en privat bedrift tar dårlige beslutninger, taper den penger og går til slutt konkurs. Markedet
måler og veier selskapet kontinuerlig, og vil reagere negativt om bedriften tar dårlige avgjørelser.
Markedsmekanismene er for eksempel en viktig grunn til suksessen vi ser i mange av våre deleide
selskaper.
Når et statlig selskap tar dårlige beslutninger og taper penger, vil eieren, altså staten, fort hevde
at bedriften ikke hadde nok ressurser. Det blir ofte ikke trukket et tilstrekkelig skille mellom politikk
og bedriftsstyring. Skulle for eksempel den norske staten etablere et nytt hydrogen- eller mineralselskap, og denne bedriften får store startvansker eller behov for ekstraordinære kapitalinnskytninger underveis, blir det trolig vanskelig for staten å bare legge ned selskapet. Selv om staten
har mulighet til å legge ned selskapet i et slikt tilfelle, vil dette trolig oppfattes som en svært
krevende avgjørelse, fordi det ligger politisk prestisje i prosjektet – i tillegg til at store summer av
skattebetalernes penger allerede er inne i selskapet. Det er en stor risiko for at staten på sett og
vis føler seg tvunget til å stadig skyte inn mer kapital, noe man for eksempel så tendenser til i SAS.
Vi risikerer altså at slike nye selskaper ender opp med å ligne mer på økonomiske sluk enn
tradisjonell forretningsvirksomhet. Staten evner ofte ikke å foreta gode analyser og vurderinger
av risiko og forventet lønnsomhet på egenhånd. Et av problemene er at det ikke finnes noen
mekanisme – markedet – som kan gjenkjenne feil og dårlig bedriftsstyring.
Det hviler heller ikke et reelt ansvar på politikerne og byråkratene når de investerer i næringsvirksomhet, fordi de ikke risikerer sine egne sparepenger, i motsetning til private aktører og
bedriftsledere som forvalter, risikerer og står til ansvar for egne og investorenes kapital. Derfor har
private bedrifter som må overleve i markedet ofte større inntjenings- og kostnadsbevissthet enn
statlige selskaper.
Nå lufter riktignok Arbeiderpartiet muligheten for å etablere deleide selskaper. Å investere
sammen med private aktører er ingen garanti for at man går inn i riktige prosjekter, men det vil trolig
minske risikoen for staten, fordi private medeiere ofte har større avkastningsmotiverte incentiver
til å holde kostnadene lave og verdiskapingen høy. Men også dette vil skape utfordringer og
potensielt negative konsekvenser. Hvordan man skal velge hvilke private aktører man skal gå i
partnerskap med fremover, uten at det favoriserer aktører med større retoriske ressurser og/
eller bedre politiske kontakter enn deres konkurrenter, er for eksempel høyst uklart. Dette åpner
muligheten for tilkarringsvirksomhet (rent-seeking), altså private bedrifter og bedriftseiere som
forsøker å få politikerne til å subsidiere egen virksomhet med fellesskapets midler, uten at denne
overføringen nødvendigvis fører til senere gevinst for det samme fellesskapet. Statens eierskap
i Aker Kværner, for å ta et nyere eksempel, viser hvordan private fort selger det som går dårlig
til staten for en stiv sum, mens man selv sitter igjen med det som er bra.
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Konklusjon
Flere mener at det offentlige kan bygge nye næringer, som på sikt vil føre til lønnsomme arbeidsplasser og verdiskaping, gjennom opprettelse av nye statlige selskaper og stort statlig engasjement
i startfasen. Den fremste inspirasjonskilden er ofte statens rolle i oppbyggingen av oljevirksomheten.
Men petroleumsvirksomheten i Norge vokste ikke frem fordi staten var aktiv og opprettet et eget
oljeselskap. Olje var en velkjent, utbredt og ettertraktet ressurs lenge før det norske oljeeventyret
begynte, og en rekke land hadde allerede direkte statlig engasjement og statlig eide oljeselskaper.
Olje og gass var og er, i motsetning til flere av næringene som mange ønsker å satse på i dag, en
åpenbar lønnsom naturressurs. Norsk sokkel ville blitt utbygd uansett, også om staten forholdt
seg passiv, riktignok med mindre inntekter til det norske samfunnet. Det er stor forskjell på å
kontrollere en i utgangspunktet svært lønnsom og velkjent industri som petroleumsutvinning,
og å etablere nye statlige selskaper i næringer med usikker lønnsomhet og teknologi. Derfor er
sammenligningen mellom statens engasjement i petroleumsvirksomheten og den satsingen man
ønsker i dag, langt fra så relevant som mange vil ha det til.
Ser man på flere av de mest betydningsfulle statlige selskapene her i landet, utenom oljevirksomheten og Statoil, som denne teksten har beskrevet, er det nærmest ingenting som tyder
på at eierskapet i disse relativt suksessfulle selskapene kan tilskrives en bevisst statlig, strategisk
satsing på enkeltnæringer og enkeltbedrifter. Det dreier seg i større grad om relativt tilfeldige og
situasjonsbestemte forhold oppigjennom landets nyere historie, som for eksempel bankkrise og
avregulering av tidligere tjenestemonopoler. I tillegg har økt bevissthet omkring forretningsmessig
drift vært avgjørende. Det blir med andre ord svært misvisende å peke på disse selskapene
som beviser på at landets myndigheter kan peke ut hvilke næringer og bedrifter som skal forme
fremtidens Norge. Det er i tillegg lett å gjøre seg blind på at det finnes statlige selskaper som
fungerer i dag – svært få minnes de selskapene som mislyktes og ble borte på veien frem til dagens
statseierskap.
Etablering av nye statlige selskaper medfører også stor risiko. Det kan bli kostbart for norske
skattebetalere, samtidig som det kanskje ikke gir noen reell gevinst i form av arbeidsplasser og
verdiskaping. Det kan også føre til feilallokering av ressurser i norsk næringsliv, som vil hemme
verdiskapende virksomhet i både statlig og privat regi.
Den norske staten bør heller fokusere på det som først og fremst er statens oppgave, nemlig å
etablere og håndheve åpne, likeverdige og generelle spilleregler som skal være mest mulig likt for
alle. Statens oppmerksomhet må rettes mot de institusjonelle spillereglene og premissene man
velger å legge for markedene, for eksempel på mest mulig effektiv prissetting av utslipp, samt å
sørge for forutsigbare og effektive reguleringer av næringsvirksomhet. I tillegg bør myndigheten
være opptatt av å innrette offentlige FoU-bevilgninger slik at det bidrar til å stimulere innovasjon
og nyskaping. Mener man at grønn teknologi ikke alltid får den kapitalen som trengs, er det
mer treffsikkert og mindre risikabelt å forbedre virkemiddelapparatet. Statlig eierskap derimot,
er, og bør forbli, en anomali.
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Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan
rette opp eller justere.
Ta kontakt med forfatteren på aslak@civita.no eller civita@civita.no.
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