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 ● Oljefondet arrangerte i september sin 
niende konferanse om forskning i finans. 
Mens tidligere konferanser har belyst tra-
disjonelle og harde temaer, hadde man i år 
satt et mykere og mer filosofisk spørsmål 
på agendaen: Hva er foretakets formål?

Foredragsholderne viste hyppig til svaret 
Milton Friedman (1912–2006) ga på spørs-
målet. I 1970 skrev den kjente økonomen 
at «foretakets sosiale ansvar er å øke pro-
fitten». Påstanden ble etter hvert kalt 
Friedman-doktrinen og har de siste tiårene 
fungert som samfunnets ledestjerne.

Oljefondets valg av tema er i tiden. For 
bare noen uker siden besluttet lederne av 
USAs største selskaper å omformulere fore-
takets formål til å omfatte hele samfunnet. 
«Denne uttalelsen utfordrer den kjente 
Friedman-doktrinen», kommenterte Forbes.

For mer enn 40 år siden var det ikke så lett 
å se at Friedman ville bli en helt for flere gene-
rasjoner. Når man blar i svenske aviser fra 
dagene rett før den amerikanske økonomen 
kom til Stockholm for å motta nobelprisen i 
økonomi i 1976, ser man én som utmerket seg 
med sin tyngde, klarhet og fortsatte relevans: 
Georg Henrik von Wright (1916-2003), Fin-
lands store filosof. Han skrev en lengre kom-
mentar i den svenske avisen Dagens Nyheter 
under tittelen «Vitenskapsakademiet beløn-
ner en menneskehetens skadegjører» (7. 
desember 1976).

«Er Milton Friedman og hans læregutter 

overbeviste om at de ikke har blod på 
hendene», spurte den anerkjente filosofen.

Kritikken var hard – men forståelig. 
Friedman støttet regimene i Sør-Afrika og 
Rhodesia. Han ga råd til militærjuntaene i 
Chile og Brasil. «Skamflekker på det poli-
tiske verdenskartet», ifølge von Wright. Den 
finske humanisten mente Friedman ikke 
hadde «ofret mange tanker til den intellek-
tuelles moralske ansvar» for de samfunns-
messige konsekvensene av sitt arbeid.

«En vitenskapsmann har ikke en plikt – 
eller rett – til å hjelpe en kriminell som ber 
om råd om hvordan han skal bedrive sin 
virksomhet», skrev von Wright.

Hvordan kunne det skje at samfunnsfor-
skere anklaget for «blod på hendene» og et 
grumsete forhold til humanisme og demo-
krati fikk lov til å utforme filosofien for vårt 
moderne samfunn?

I Norge burde vi kjenne godt til Fried-
mans store tanker om seg selv som leveran-
dør av intellektuell føde til det moderne 
samfunnet. I 1951 skrev han i det norske 
tidsskriftet Farmand om «nyliberalismen 
og dens utsikter». Her tok han et oppgjør 
med kollektivisme og varslet en ny filosofi 
for morgendagens samfunn.

«Scenen er satt for fremveksten av nye 
opinionsstrømninger for å erstatte de 
gamle», skrev Friedman for snart 70 år 
siden.

Friedman virket ikke i et vakuum, men i 

et transnasjonalt fellesskap som utveksler 
ideer gjennom intellektuelt samarbeid, 
altså det forskere ironisk nok kaller et tan-
kekollektiv.

Det viktigste tankekollektivet, Mont 
Pelerin Society (MPS), ble etablert i 1947. 
MPS har samlet åtte nobelprisvinnere i 
økonomi og flere medlemmer har sittet i 
priskomiteen. Historikeren Philip 
Mirowski har påpekt at nobelprisen i øko-
nomi ble stiftet i 1969 for å gi vitenskapelig 
tyngde til økonomene. Valget av vinnere, 
som ble talsmenn for det nye økonomifaget, 
har utvilsomt påvirket dagens samfunn. 
Begynner vi å våkne opp til konsekvensene 
av Friedman & Cos nyliberalisme?

Den amerikanske filosofen Thomas 
Kuhn (1922–1996) hadde et syn på viten-
skap som avvek fra den vanlige forestillin-
gen om en jevn oppbygging av kunnskap. 
Kuhn snakket i stedet om paradigmeskift, 
hvor gamle tankesett dør og avløses av nye.

Markerer temaet på oljefondskonferan-
sen et gryende skift? Er scenen nok en gang 
«satt for fremveksten av nye opinions-
strømninger»?

Ideenes gravplass er full av tenkere som 
gikk fra å være helter til å bli hånet. Hvis 
neste skift bærer med seg mer humanisme 
og en ny generasjon intellektuelle – som i 
von Wrights ånd er bevisste sitt «moralske 
ansvar» – har vi ikke mye å frykte av at 
Friedman & Co endelig gravlegges.

I jakten på «meningen med livet» for 
bedriftene forkastes gamle idoler til 
fordel for nye ideer. Økonomifaget 
prøver å finne seg selv.

Profitt- 
doktrinens 
far fra helt 
til hånet?
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 ← Oljefondets 
valg av tema er 
i tiden. Under 
årets konfe-
ranse stilles 
spørsmålet: 
Hva er foreta-
kets formål? 
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Utslippene vil 
øke dramatisk
Torbjørn Johannson, styreleder i 
Asko

 ● I mandagens leder skriver DN: 
«En viktig opprydning er også at 
unntaket biodrivstoffet har hatt 
fra veibruksavgift oppheves. Det 
er biodrivstoff utover den andelen 
næringen er pålagt å omsette, 
som har hatt unntak. Det har vært 
en subsidiering av klimaskadelig 
biodiesel fra palmeolje».

Her roser avisen noe som vil 
sette norsk tungtransport mange 
år tilbake utslippsreduksjon.

Asko bruker biodiesel uten pal-
meolje, såkalt HVO-diesel (hydro-
genert vegetabilsk olje). I som-
merhalvåret har vi tilnærmet 100 
prosent utslippsfri transport 

basert på biodrivstoff. I vinterhal-
våret finnes ikke alternativer som 
tåler kulde, og vi må da bruke 
ordinær diesel. 

Avgiftsøkningen vil øke prisen 
med cirka 3,20 kroner literen, 
mens fossil diesel har omtrent 
uendret pris.

Forslagene – hvis de blir beslut-
tet – betyr:

 → Transportnæringen blir stå-
ende uten reelle alternativer til 
fossilt drivstoff, fordi alternati-
vene HVO og bioetanol – altså de 
beste utslippsfrie alternativer på 
markedet i dag – blir for dyre.

 → Avgiftsendringen vil «straffe» 
Asko, som er kommet lengst med 
bruk av fornybart drivstoff og 
utslippskutt, med mer enn 20 mil-
lioner kroner i året.

 → Tungtransporten og lastebil-
næringen i Norge blir tvunget til-
bake til bruk av fossil diesel, og 

utslippene vil øke dramatisk.
 → Produsentene av biodrivstoff 

får dårligere vilkår, og utviklingen 
av utslippsfrie alternativer stoppe 
opp.

Asko jobber intenst med både 
el- og hydrogenbasert varetrans-
port, altså nullutslipp. Men serie-
produksjon av disse alternativene 
er fortsatt langt frem, og investe-
ringsbeløpene er vesentlig høyere 
enn på fossile bilalternativer. 
Norge helt avhengig av biodriv-
stoff de neste ti årene hvis utslip-
pene skal ned.

ningskravet. Det ble presisert 
allerede i vår bransjeerklæring 
fra 2017. EUs bærekraftskrite-
rier ekskluderer i dag biodriv-
stoff fra områder med høy bio-
diversitet  el ler  høyt 
karboninnhold.

I 2021 kommer EU med nye 
og mer omfattende krav, der 
det også tas hensyn til indi-
rekte virkninger på landareal-
bruk.

Bransjen ber om tålmodig-
het og stabile rammevilkår og 
savner en helhetlig plan fra 
regjeringen for økt omsetning 
og produksjon av bærekraftig 
biodrivstoff i Norge.

 ● Regjeringen har i forslaget til 
statsbudsjett foreslått å innføre 
veibruksavgift på biodrivstoff 
utover omsetningskravet. Vi fryk-
ter avgiftsøkningen vil føre til 
redusert omsetning av flytende 
fornybart drivstoff, som igjen vil 
føre til en økning i CO2-utslip-
pene på 700.000 tonn sammen-
lignet med i dag.

DN applauderer avgiftsforsla-
get på lederplass 14. oktober og 
skriver: «Det har vært en subsidi-
ering av klimaskadelig biodiesel 
fra palmeolje.»

Tall fra Miljødirektoratet viser 
imidlertid at andelen palmeolje 
sank til 19 prosent i 2018 fra 48 
prosent året før. I 2019 antar vi at 
andelen blir enda lavere.

Alt biodrivstoff som selges av 
Drivkraft Norges medlemmer 
oppfyller EUs bærekraftskriterier, 
også det som selges over omset-

Bærekraftig 
biodrivstoff 
allerede
Inger-Lise M. Nøstvik, 
generalsekretær i Drivkraft Norge


