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KLI MA OG BÆ RE KRAFT

Det er na tur lig og ofte nød ven dig at 
bo re vi sor frem skaf fer og vur de rer den 
øko no mis ke in for ma sjo nen rekonstruk
tøren skal ba se re sin rap por te ring på. 
Bo re vi sor av gir en egen vur de ring i sin 
inn be ret ning av de sam me for hol de ne.

Vi de re vil en sen tral opp ga ve for bo re
vi sor være, sam men med rekonstruktø
ren, å vur de re det øko no mis ke grunn
laget for re kon struk sjons for hand lin
gen. Det vil være nød ven dig å ta stil
ling til hvor vidt skyld ne ren har til
strek ke lig lik vi di tet til å gjen nom fø re 
re kon struk sjons for hand lin ge ne. Bo re
vi sor vil ha en na tur lig opp ga ve i å 
bi stå i vur de rin gen av lik vi di tets bud
sjet tet for for hand lings pe ri oden.

Like vik tig er det at bo re vi sor bi står 
re kon struk sjons ut val get i vur de rin gen 
av re kon struk sjons for slaget som skyld
ne ren frem leg ger. I prak sis vil sen tra le 
spørs mål være om for slaget an s es som 
ri me lig og rett fer dig, om det står i mis
for hold til skyld ne rens be ta lings mu lig
he ter og den dek nin gen som for ven tes 
ved en kon kurs, samt en vur de ring av 
hvor vidt det er ri me li ge ut sik ter til at 

skyld ne ren fak tisk vil kla re å opp fyl le 
re kon struk sjons for slaget.

Hva for slaget mang ler

Fle re virk som he ter vil ikke bare ha 
pro ble mer med for høy for falt upri ori
tert gjeld, men også med for høye 
drifts ut gif ter, for eks em pel som føl ge 
av at ord re, ak ti vi tet hos kun der mv. 
har gått ned. Det te er sær lig ak tu elt for 
igang set ting av drif ten i virk som he ten 
et ter still stand som føl ge av ko ro na
pan de mi en.

Det er be hov for reg ler om ned be man
ning og støt te til lønn og fe rie pen ger, 
samt mu lig het til å re for hand le kon
trak ter som har blitt ufor holds mes sig 
tyn gen de. Det te be ho vet er sær lig stort 
in nen rei se liv, ser ve ring, sports og 
kul tur ar ran ge men ter.

Noen av de mest sen tra le mang le ne 
ved den mid ler ti di ge re kon struk sjons
lo ven er:
• Fi nan si e ring av lønn inkl. opp si gel

ses lønn og fe rie pen ger, f.eks. over 
lønns ga ran ti ord nin gen, hvor et ter 

lønns ga ran ti ens re gress krav an s es 
upri ori tert, slik ord nin gen er i Sve
ri ge i dag

• Mu lig het til å re for hand le ufor
holds mes sig tyn gen de av ta ler

• Av stem ming i klas ser av kre di to rer 
med noen lun de like in ter es ser, slik 
at for eks em pel et be ty de lig fler tall 
fi nans kre di to rer kan bin de et 
mind re tall fi nans kre di to rer ved 
stem me giv ning

• Ikraft tre del se av lov om in ter na sjo
na le in sol vens be hand lin ger, ved tatt 
i 2016, for bedre aner kjen nel se av 
re kon struk sjons lo ven uten lands

Vi de re lov ar beid

Den mid ler ti di ge lo ven er fore slått å 
gjel de frem til 1. ja nu ar 2022. In nen 
det te tids punk tet bør nye va ri ge reg ler 
om re kon struk sjon være på plass. Ny, 
per ma nent lov bør bygge på den mid
ler ti di ge lo ven, og se hen til EUs in sol
vens di rek tiv og våre na bo lands im ple
men te ring av di rek ti vet, for i enda 
stør re grad å kun ne gi de nød ven di ge 
vir ke mid le ne til å red de enda fle re 
el lers le ve dyk ti ge sel ska per.

Grøn ne kri se pak ker 
som re spons på 
COVID-19
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I kri se pak ke ne for å hjelpe næ rings li vet gjen nom ko ro na-
krisen har det i li ten grad blitt stilt grøn ne krav til nors ke 
be drif ter. Kli ma orien ter te til tak brukt i Tysk land un der  
fi nans kri sen i 2008/2009 re sul ter te i øko no misk vekst og 
job ber på kort sikt og la grunn laget for lang sik tig in no va sjon 
og grønn øko no misk vekst.

Koronakrisepakkene kan ska pe  
lang sik tig ver di og om stil ling
Ko ro na kri sen har nok en gang vist at 
øko no mi en er me get sår bar for ufor ut
set te hen del ser. International Mon e
tary Fund1 (IMF) fryk ter at kri sen kan 
koste ver den over 90 bil li o ner kro ner i 
tapt øko no misk vekst. Ko ro na pan de
mi en har truf fet norsk øko no mi fra tre 
kan ter: ver den sten ger ned og det 
på vir ker vår eks port ret te de øko no mi, 
ol je pri sen har falt dra ma tisk og våre 
1 https://bit.ly/3d3UIO9 
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egne til tak mot pan de mi en har vist seg 
å ha sto re øko no mis ke kon se kven ser. 
Eks per te ne spår at pan de mi en kan vare 
hele 18–24 må ne der2 og kon se kven
se ne det te har for ver dens øko no mi en, 
vil tro lig være syn li ge enda fle re år 
frem over i tid.

Kri se pak ker de les ut til næ rings li vet 
slik at be drif te ne skal kom me seg gjen
nom den tøf fe øko no mis ke si tua sjo
nen, og i Norge er det blant an net 
ved tatt kon tant støt te for be drif ter og 
én mil li ard kro ner til nye sam ferd sels
pro sjek ter. Sta ten har så langt gitt klar
sig nal om in ves te ring i kar bon fangst 
og lag ring i en av kri se pak ke ne,3 men 
grøn ne krav stil les el lers i li ten grad på 
tross av at vi fra tid li ge re kri ser har lært 
at det te ska per lang sik tig øko no misk 
ver di og sik ker het. Forsk ning på kri se
til tak un der fi nans kri sen i 2008/2009 
fra Tysk land4 vi ser at kli ma orien ter te 
til tak ikke bare re sul ter te i øko no misk 
vekst og job ber på kort sikt, men også 
la grunn laget for lang sik tig in no va sjon 
og grønn øko no misk vekst. Fle re eks
per ter har ad vart mot å gi let tel ser til 
ol je bran sjen5 et ter som det kan for
sin ke den grøn ne om stil lin gen som 
al le re de er på vei.6 Det er es ti mert at 
kli ma kri sen vil koste sam fun net 386 
bil li o ner dol lar7 de nes te åre ne og det 
er in gen tvil om at ver dens øko no mi en 
står over for fle re sto re kri ser i frem 

2 https://bit.ly/3elsMpy 
3 https://bit.ly/2ZCvkex 
4 https://bit.ly/3c4XdyH 
5 https://bit.ly/2TFpg16 
6 https://bit.ly/3c2qPN7 
7 https://bit.ly/2TEXXUM 

tiden om ikke sam fun net blir bedre 
rus tet enn det er i dag. Så langt har 
ko ro na kri sen i Norge ført til kri se pak
ker på 200 mil li ar der,8 men uten krav 
til kli ma og mil jø.

Bæ re kraft må in te gre res i kri se pak
ker og næ rings li vets satsninger
Når vi i EY råd gir næ rings li vet, er et 
vik tig po eng at bæ re kraft må være 
in te grert i alle as pek ter for å sik re lang
sik tig ver di ska ping. Vi ser at in ves to
re ne gjør det sam me når de i øken de 
grad in te gre rer ESGhen syn i sine 
in ves te rings ana ly ser. Den bæ re kraf ti ge 
lønn som he ten kan ty de lig sees gjen
nom for eks em pel «bæ re krafts fond», 
som har gjort det bedre enn mar ke det 
un der ko ro na kri sen.9 Dis se fon de ne er 
mind re eks po nert for ut slipps in ten siv 
in du stri, og et ter spør også mer data på 
ESGper for man ce. Nøye ut ar bei de de 
ESGstra te gi er og mer om fat ten de 
ri si ko hånd te ring gjør sel ska pe ne bedre 
rus tet til å «stå i stor men». Fi nans bran
sjen stil ler langt mer om fat ten de mil
jø krav i de res kri se lån og in ves te rin ger 
og lig ger der for langt for an sta ten. 
IMF og OECD istem mer at bæ re kraft 
må in te gre res i møte med ko ro na kri
sen og at fo ku set i stør re grad må være 
på gjenoppretting og ikke bare red
ning.10 IMFs le der er ty de lig på at til
tak for å tak le kli ma kri sen ikke bare er 
en bo nus, men en nød ven dig het.11 
Hun nev ner spe si fik ke til tak som å 
pro mo te re grønn fi nans (f.eks. ved 
8 https://bit.ly/3ecleFs 
9 https://bit.ly/3gqRW7K 
10 https://bit.ly/36vYZaJ 
11 https://bit.ly/2X3ebJy 

bruk av stat li ge ga ran ti er til å mo bi li
se re pri vat ka pi tal for grønn in ves te
ring), fase ut fos sil sub si di er og å set te 
en pris på kli ma ri si ko og på kar bon ut
slipp.

Vi kan lære av det som har blitt gjort i 
and re land
I EUs Green Deal, EUs vei kart til en 
bæ re kraf tig øko no mi, dis ku te res nå 
om pri ori te rin ger av satsningsområder i 
møte med ko ro na, med fo kus på å 
ska pe job ber. Grøn ne satsningsområ
der som pri ori te res, in klu de rer byg nin
ger, hyd ro gen og elek tri fi se ring.12 Fle re 
po li tis ke be slut nings ta ke re i Eu ro pa 
har fore slått å bru ke EU Green Deal 
som en mal for øko no misk gjenopp
retting. SørKo rea har gjort nett opp 
det te, og lan ser te ny lig sin egen Green 
Deal som in klu de rer ve sent li ge in ves
te rin ger i for ny bar ener gi, hyd ro gen
stra te gi, in tro duk sjon av kar bon skatt 
og ut fa sing av stat li ge in ves te rin ger i 
kull uten lands. Også gjen nom sin kri
se pak ke på 110 mil li ar der dol lar vil 
SørKo rea ar bei de for en re ne re og 
grøn ne re øko no mi. Det fin nes fle re 
in di ka sjo ner på at en rek ke and re land 
nå også ak ter å gjø re noe lig nen de. 
Fle re vel ger å ut nyt te den uni ke mu lig
he ten de nå står over for til å lære fra 
tid li ge re kri ser og sty re næ rings li vet i 
en grøn ne re, mer bæ re kraf tig og mot
stands dyk tig ret ning som en re spons 
på ko ro na kri sen, og der med stil le mer 
for be redt for den sta dig tru en de kli
ma kri sen.

12 https://bit.ly/3en3NSq 

Grøn ne kri se pak ker kan  
fun ge re som et spring brett og 

ak se le re re tem po et på  
grønn om stil ling
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Ca na da stil ler grøn ne krav til  
ol je næ rin gen
Olje og gass in du stri en har slitt over 
hele ver den som føl ge av lave pri ser og 
re du sert et ter spør sel.13 Ca na da er et 
land som, i lik het med Norge, er svært 
av hen gig av ol je in du stri en. Ca na dis ke 
myn dig he ter har kunn gjort sin plan 
for å hjelpe olje og gass in du stri en, 
hvor må let med til ta ke ne er å imø te
kom me det kort sik ti ge lik vi di tets be ho
vet fra olje og gassel ska per og å hjelpe 
dem i de res for søk på å opp nå net to 
null ut slipp. Pla nen in ne bæ rer blant 
an net å fi nan si e re opp ryd ning av for
lat te og in ak ti ve olje og gass brøn ner 
og å etab le re et stat lig ut slipps re duk
sjons fond. En an nen grønn be tin gel se 
i Canadas kri se pak ker er kra vet om 
rap por te ring på kli ma ri si ko. Her stil les 
det krav om at alle sto re be drif ter som 
mot tar kri se lån fra sta ten rap por ter i 
hen hold til ret nings lin je ne fra Task 
Force for Cli mate Re lated Fi nan ci al 
Disclosures (TCFD).14 Til ta ke ne ven
tes å opp rett hol de el ler opp ret te over 
10 000 ar beids plas ser og har på ge ne
rell ba sis blitt tatt godt imot av både 
næ rin gen og mil jø or ga ni sa sjo ner.

Nors ke sel ska per er svært ut satt for 
kli ma ri si ko og rap por te rer på det te i 
øken de grad, men det er så langt ikke 
blitt stilt lig nen de krav til sel ska pe ne 
som har mot tatt kri se pak ker i Norge. I 
EYs glo ba le un der sø kel se av børs no
ter te sel ska pers klimarisikorapporte
ring for 201815, vi ser det seg at det har 
vært be gren set ut vik ling hos sel ska per 
på den ne ty pen rap por te ring. Der som 
Norge skul le se til Canadas eks em pel, 
og stilt lig nen de krav til sel ska per som 
mot tar kri se pak ker, kan det te blant 
an net sti mu le re til økt be visst gjø ring 
og rap por te ring på kli ma ri si ko blant 
nors ke sel ska per.

Frank ri ke og Øs ter ri ke stil ler grøn ne 
krav til fly sel ska pe ne
Air France har som fle re and re fly sel skap 
slitt som en føl ge av de strenge rei se til ta
ke ne som ha fulgt ko ro na pan de mi en. 
Frans ke myn dig he ters kri se pak ke til 
fly sel ska pet er et eks em pel på mil jø krav 

13 https://bit.ly/2Xwvstn 
14 https://bit.ly/3c38j7h 
15 https://go.ey.com/3c55KSe 

som kan stil les til sel ska per for fi nan si ell 
støt te.16 Noen av kra ve ne som stil les er 
blant an net at Air France må kutte sine 
kar bon ut slipp og at 2 % av bren se let skal 
kom me fra bæ re kraf ti ge kil der in nen 
2025. In nen lands flyv nin ger skal også 
re du se res dras tisk og det skal in ves te res i 
nye fly med mind re ut slipp. Det te er 
noen av kra ve ne som stil les for at fly sel
ska pet skal mot ta fi nan si ell stat lig støt te. 
Lig nen de krav har også blitt stilt til det 
østeriske fly sel ska pet Austrian Airlines. 
Østeriske myn dig he ter har ved tatt at 
spe si fik ke kli ma krav skal med føl ge all 
stat lig støt te til fly sel ska pet.17 Blant al ter
na ti ve ne som har blitt nevnt, er et løf te 
om å re du se re kort dis tan se flyv nin ger, 
økt sam ar beid med jern ba ne sel ska per, 
økt bruk av mil jø venn lig driv stoff og 
høy ere skatt. Nors ke fly sel ska per, der
iblant Nor we gi an, har også slitt i kjøl
van net av ko ro na ut brud det, og har mot
tatt lå ne ga ran ti fra sta ten på fle re mil li ar
der kro ner. Hel ler ikke her har nors ke 
myn dig he ter så langt valgt å stil le grøn ne 
krav til sel ska pe ne.

Fle re land dis ku te rer gjen opp ret ting 
av øko no mi en i stør re grad enn  
red ning
And re eks emp ler kan også sees fra 
blant an net Pa ki stan.18 Her til byr 
myn dig he te ne dem som har mis tet 
job ben på grunn av ned steng nin ger 
som føl ger av ko ro na ut brud det, lønn 
for å plan te trær. Det te vil være som en 
del av Pakistans ek sis te re nde ini tia tiv 
om å plan te mil li ar der av trær for å 
mot vir ke kli ma end rin ge ne som har og 
fort set ter å ram me lan det hardt. Kinas 
kom mu nist par ti har opp ford ret om å 
frem skyn de ut vik lin gen av blant an net 
jern ba ne nett ver ket og la de sta sjo ner for 
elek tris ke kjø re tøy,19 mens in do ne sis ke 
myn dig he ter har iden ti fi sert en ny 
lavkar bon vei som over skri der lan dets 
nå væ ren de kli ma for plik tel ser og sam ti
dig re sul te rer i en gjen nom snitt lig 
vekst på over 6 % av BNP i åre ne frem 
til 2045.20 In nen 2045 er det es ti mert 
at Indonesias fore slåt te lavkar bon løs
ning vil over gå øko no misk vekst med 
da gens stra te gi, sam ti dig som det vil 

16 https://reut.rs/3gqLVrE 
17 https://bit.ly/3d5LwJf 
18 https://bit.ly/2M1iFd7 
19 https://bit.ly/2A5KBtV 
20 https://bit.ly/3gnMZN9 

om fat te mer enn 15 mil li o ner nye job
ber som er grøn ne og be ta ler mer. Et 
an net eks em pel er Li tau en, hvor myn
dig he te ne har valgt å medfi nan si e re 
in ves te rings pro sjek ter for kli ma end rin
ger med rundt 50 mil li o ner Euro.21

Grøn ne kri se pak ker er et spring brett 
for det grøn ne skif tet
Mid ler ti di ge ned gan ger i CO2ut slipp 
har vist seg å gjer ne et ter føl ges av enda 
ster ke re øk ning i ut slipp i de på føl
gen de åre ne. Det te, i kom bi na sjon 
med at det fo ku se res mind re på kli ma
til tak i en akutt kri se si tua sjon slik som 
den vi be fin ner oss i nå, kan være ka ta
stro falt for kli ma ar bei det. Grøn ne kri
se pak ker kan ha en po si tiv ef fekt på 
næ rings li vet både i lys av ko ro na kri sen 
og den sta dig tru en de kli ma kri sen. 
Det er ty de lig at sam fun net har mye å 
vin ne på å in te gre re bæ re kraft i alle 
sine kri se pak ker. Iføl ge ar beids og 
so si al mi nis ter Tor bjørn Røe Isaksen er 
re gje rin gens vik tig ste opp ga ve ved 
si den av liv og hel se, å sik re ar beids
plas ser og et næ rings liv for ti den et ter 
kri sen. Norge er i en spe si ell si tua sjon 
et ter som øko no mi en og job ber er tett 
knyt tet til ol je næ rin gen, og grøn ne 
kri se pak ker kan der for fun ge re som et 
spring brett og ak se le re re tem po et på 
grønn om stil ling. Vi kan ta ver di full 
læ ring både fra tid li ge re kri ser og and
re land om at det er vik tig å ten ke 
lang sik tig når vi skal na vi ge re oss ut av 
den ne og frem ti di ge kri ser.

Fi nans mi nis ter Jan Tore Sanner har 
ut talt at ko ro na kri sen vil bety at ol je al
de ren av run des ras ke re enn vi hit til har 
trodd, og han vars ler en grønn om stil
lings pak ke til næ rings li vet in nen 
ut gan gen av mai. Et godt vir ke mid del 
for å re du se re de øko no mis ke ef fek te ne 
kli ma kri sen har og vil få i frem ti den, 
vil være in te grer te kri se pak ker med et 
mer lang sik tig per spek tiv og fo kus på 
grønn om stil ling. Det te vil i så fall 
være et sterkt sig nal til norsk næ rings
liv om at frem ti dens be drif ter er de 
som støt ter opp un der om stil lin gen til 
lav ut slipps sam fun net.22

21 https://bit.ly/3gq7nxh 
22 Denne artikkelen ble skrevet i midten av mai. Finansmi

nisteren har varslet at det vil komme en grønn omstil
lingspakke i slutten av mai.


