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Økonomien har alltid forandret seg i takt med teknologisk utvikling. I
jernalderen kunne man lage mynter, en stund senere kunne Gutenberg
og lage sedler, obligasjoner og andre morsomme papirer. Litt senere
kom datamaskinen. Alle disse teknologiske vinningene har som kjent
hatt litt å si for hvordan folk forholder seg til verdier, penger og kjøp og
salg. Men nå har internett forbarmet seg over oss – og aldri har forhold-
ende ligget så til rette for uhyre raske omveltninger. Så og si vil man
snart kunne forvente at lav- og høykonjunkturer er fenomener som skifter
på minuttbasis.

Hva vil dette bety for nasjonal og global økonomi? Har det noen betyd-
ning at penger ikke lenger kan garanteres i form av gullbeholdninger,
men kun er et digitalt mønster av nuller og enere på en harddisk? Og
hvordan vil verden se ut etter at alle har lært seg internetts muligheter
og folk kan sitte hjemme på soverommet og flytte sparepengene sine så
ofte de vil og hvorhen de vil? Hva blir de virkelige, langsiktige resulta-
tene av det vi hittil i økonomiteorien bare har betraktet som en modell-
teknisk forenkling: Perfekt kapitalmobilitet?

Ikke bare er det kapitalen som blir mobil. Hjemmekontoret kommer
snart for alvor. Det betyr at mødre med pappapermisjon kan jobbe litt
innimellom slagene uten å forlate sine søte små. Men den samme tek-
nologien gjør det også mulig for hvemsomhelst å jobbe for hvemsom-
helst. For eksempel har Bangalore i India allerede utviklet seg til å bli
verdens ledende senter for billig programvare ved hjelp av internett. I
tillegg går den generelle trenden i arbeidsmarkedet går mot prosjektar-
beid snarere enn faste ansettelser. Mindre firmaer kan ved hjelp av fete
nettverk gå sammen etter behov og løse spesifikke oppdrag. Når dette
er ferdig utført, finner de andre samarbeidspartnere – vi får et evig lap-
peteppe av små aktører som danner synergier og symbiøser om hveran-
dre.

Det er mange konsekvenser av disse omveltningene. Og de lærde stri-
des, selvfølgelig. Noen spår et kommende gigantisk klasseskille – de
mener tekonologien vil effektivisere så mye at det bare er et fåtall som
vil klare å få gode jobber. Resten vil bli uteliggere og ubrukelige. Andre
mener at utviklingen vil være frigjørende og skape kreative cybernett
som vil løfte menneskeheten til et annet eksistensnivå.

Noen som imidlertid er helt sikkert er at dagens skattesystemer ikke
kommer til å duge noe særlig. Hvis alle kan jobbe for alle overalt og
flytte pengene sine flere ganger i minuttet får Bjarne Hope og kompi-
sene hans i skattedirektoratet en svinaktig vanskelig jobb. Og der kom-
mer poenget: Sosialøkonomene har en ny storhetstid i vente. Altfor lenge
har vi funnet oss i smålig kritikk og misunnelse fra BI-økonomer og
miljøvernere. Vi har i mange år blitt mobbet fordi vi tror vi kan redde
verden. Men den som ler sist ler best.

I en tid der kapitalstrømninger over landegrensene nærmest umuliggjør
beskatning har det aldri før vært så stort behov for sosialøkonomer.
Det er bare vi som kan skape overnasjonale reguleringer og skatte-
systemer. Og beskatning er grunnlaget for velferdsamfunnet, og vel-
ferdssamfunnet er grunnlaget for den vestlige eksistens.

Mine damer og herrer: Gled eder – Vi skal redde verden!

ch
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Dette er et skjenselsskrift for byråkratene, disse smått råtnende lav-
pannede idiotene som befolker de offentlige kontorer rundtomkring. Målet
med det følgende er å trakassere, rive ned fasadene, latterliggjøre det
latterlige og la de arrogante purkene få frese i eget fett.

Vi har alle våre erfaringer med byråkratiet, og har sikkert alle lært oss å
smile overbærende i kontroverser med dets representanter. Av og til tar
imidlertid raseriet overhånd, slik som nå. Hendelsen jeg refererer til
forekom i går og gikk ut over Line, en kvinne som står meg nær.

Hennes ambisjon har lenge vært å komme inn på medisinstudiet, ja
dette har i lengre tid stått som det eneste saliggjørende for henne. For å
kunne nå dette målet, har hun vært nødt til å utvide vitnemålet med
enkelte realfag. Etter mange endringer i eksamensprosedyrene for pri-
vatister, var det lenge usikkert hvilke eksamener hun kunne avlegge nå
til våren og hvordan. Til slutt hadde hun imidlertid forsont seg med at
det for hennes del kun dreide seg om en eksamen i 3KJ. Inntil i går, da
en tverr dame kunne fortelle henne at hun måtte ta 2KJ et semester i
forveien. Line var utrøstelig, men klarte saktens å få meldt overgang til
2KJ til privatistkontoret. I dag viser det seg så at det damen sa var feil,
og at alt var vel og bra slik det var! Her slutter historien. Men ikke
vreden.

For er det ikke nettopp dette vi alle har opplevd? Det fins så mange
byråkrater rundt omkring som ikke kan de reglementene de er satt til å
forvalte. Jeg har, som en respons på problemet, tatt på meg oppgaven
med å nedtegne de ti bud som synes å gjelde innenfor byråkratiet. Dette
for å synliggjøre hvilken fæl tid det er vi lever i.

1. Du skal ikke forholde deg til andre
saksbehandlere enn meg.

2. Du skal ikke påkalle din saksbehandlers
navn i tide og utide.

3. Du skal ikke lyge, det er forbeholdt oss.

4. Du skal ikke tro at du kan noe selv om du
har lest brosjyrene.

5. Du skal ikke tro at det nytter å klage.

6. Du skal ikke tro at din sak er unik.

7. Du skal ikke tro at vi har hatt noen god dag.

8. Du skal ikke tro at du har krav på
noen som helst service.

9. Du skal ikke tro at det går an å gjøre unntak.

10. Du skal ikke tenke på å nå oss utenom
telefontiden (onsdager 12.00-12.30)

Jostein Løvås
Tidligere redaktør



Trodde du det var svartarbeidende feiere, skumle narkomane eller
telefonkioskranende drittunger som sørger for de høye tallene på

statistikken når det gjelder uærlig og ulovlig kapitalervervelse?

Ha! Der tok du feil. Det er Økonomene – med andre ord oss. Selvfølgelig
er ikke sosialøkonomene de værste, men vi er nå tross alt økonomer.

Og økonomer driver med økonomisk kriminalitet.

Konkurser, aksjesalg, investeringer og lange golfrunder
– det foregår svindling og luring og uærlig oppførsel overalt i finans-

verdenen. I tillegg snyter både private og firmaer seg unna så mye som
mulig av kemnerens årlige regning,

og dette skjer selvfølgelig ikke så altfor ofte på lovlig vis.

På de følgende sidene skal vi skrive litt om det som går under felles-
betegnelsen økonomisk kriminalitet. Denne betegnelsen dekker alt det

gale man kan gjøre med slips, mobiltelefon og golfkøller, blant annet innsi-
dehandel, konkurssnusk, hvitvasking, skatte- og forsikringssvindel.

God fornøyelse

red.

De skumleste gutta
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Side 6

Hva er en innsidehandel?
Aksjemarkedet styres i stor grad av aktørenes
forventninger. Forventningene styres i sin tur av
informasjonen aktørene har tilgang på. Så lenge
alle aktørene har tilgang på den samme infor-
masjonen, er det hele egentlig greit. Men  slik er
det ikke alltid. Ofte har aktører i markedet til-
gang på informasjon om finansobjekter ingen
eller få andre har tilgang på.

Hvis denne informasjonen er egnet til å påvirke
kursen på finansobjektet vesentlig, om den
hadde vært allment kjent, ligger alt til rette for
en innsidehandel. Hvis så den ovenfornevnte
aktøren handler f.eks. aksjer på bakgrunn av
denne informasjonen, ja da har vi en innside-
handel.

For å undersøke innsidetilstanden i Norge nær-
mere tok vi oss en tur til Sverre Lilleng, avde-
lingsleder for markedsovervåkingsavdelingen ved
Oslo Børs. Han har ansvaret for å hindre at nett-
opp innsidehandel forekommer på det norske
markedet.
”Børsen har en egeninteresse i å forhindre slike
misbruk”, forteller han. ”Det er viktig for oss at
vi kan opprettholde Oslo Børs som en seriøs
markedsplass”.

Lilleng har mye erfaring med økonomisk krimi-
nalitet. Han har jobbet for økokrim i seks og et
halvt år, og hadde tidligere stillingen til Inger
Mari Sunde som du kan lese om på side 12.

Børsen er pålagt å rapportere mistenkelige til-
feller til Kredittilsynet. Etter eventuelt å ha sett

grundigere på saken, kan de sende den videre
til Økokrim for etterforskning. Økokrim kan vi-
dere fremme saken for en domstol, dersom det
er grunnlag for det.

Sentralt plassert på Oslo Børs har overvåknings-
avdelingen god oversikt over markedet. De stu-
derer hvem som handler med hvilke aksjer, hvor-
dan kursene utvikler seg over kort og lang tid,
hva som skjer i markedet og hvordan situasjo-
nen er i de ulike børsnoterte foretakene.

Overvåkingsavdelingen består av totalt fem an-
satte. I tillegge har børsen en annen avdeling
som følger selskapene og informasjonen hos/fra
disse kontinuerlig. De har nok å gjøre.

I fjor rapporterte Børsen ca. tredve tilfeller av
mistanke om innsidehandel til Kredittilsynet.
Kun to av disse ble sendt videre til Økokrim.
Hittil er det bare  en håndfull saker som har
kommet opp for domstolen, og kun i en av disse
er det avsagt fellende dom.
”Det største problemet med innsidehandel er
mangelen på bevis”, forteller Lilleng. ”Det er vel-
dig få som skriver ned noe som kan brukes mot
dem senere. Stort sett foregår dette muntlig og
inne i hodene på folk. Økokrim har derfor ved
de fleste mistanker for lite bevis for å fremme
saker for domstolen.”
Vi spør om det er vanlig med telefonavlytting i
slike saker, men får kjapt et negativ svar.
”Selv ikke politiet har myndighet til å avlytte te-
lefonlinjer i slike saker. Men det hender at vi
kan bruke megleres egne båndopptak. Det er
nemlig slik at mange meglere foretrekker å ’tape’

Utdrag fra
verdipapirhandelsloven:
§2.1: ”Tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrume
nter som er eller søkes notert på norsk børs eller tilskyndelse til slike disposisjoner,
må ikke foretas av noen som har presise og fortrolige opplysninger om de finansielle instrumentene,
utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på definansielle instrumentene vesentlig........”

NNNNNorge på innsidertoppenorge på innsidertoppenorge på innsidertoppenorge på innsidertoppenorge på innsidertoppen

Tekst Christian haugerud



Side 7

Norge på innsidertoppen, Sjekker mulig ny innsidehandel og Skjulte
spor ved finurlig handel.- Vi kan stadig lese oppslag om innsidehandel

i media. Men hva er egentlig en innsidehandel?
Er virkelig Norge på innsidertoppen,
og i så fall hvorfor? Hva gjøres for å

hindre innsidehandel?

samtalene de har på telefon. Dette er ikke på-
lagt av myndighetene, men noe mange meglere
velger å gjøre av hensyn til egen forretning.

Innsidebørsen
Det var for ikke så lenge siden et stort oppslag i
Aftenposten med overskriften ”Norge på innsider-
toppen”. Bakgrunnen for denne overskriften var
at konsulentselskapet A.T. Kearnley gjennom-
førte en studie på ca. 120 transaksjoner i 80
nordiske børsnoterte selskaper i perioden 1995-
98. Resultatene var ganske slående. I Norge rea-
gerer markedet (ved økt eller senket aksjekurs)
primært dagen før det offentliggjøres salg deler
av et selskap. I Sverige, Danmark og Finland
kommer reaksjonen samme dag eller dagen et-
ter.

Dette er ikke første gang det Norske markedet
får refs. Oslo Børs har fått stempelet innside-
børsen i både norsk og utenlandsk media tidli-
gere. Ikke bare gjør det børsen mer komplisert å
handle på for norske aktører. Det skremmer bort
utenlandske investorer.

Det er på tide å konfrontere Lilleng med dette
temaet. Er det på grunn av den norske
lovgivnings krav til bevismengde at vi har så mye
innsidehandel i Norge?
”Krav om bevis er ofte synonymt med rettssik-
kerhet. Heldigvis er rettssikkerhet høyt priori-
tert ved norske domstoler. Generelt er norske
innsidelover helt på høyden med tilsvarende lo-
ver i andre land. Et kjennetegn som imidlertid
kan ha noe å si for den høye innsidestatistikken
er at det norske markedet er så lite. I megler-

miljøene kjenner de fleste hverandre. Uformelle
forbindelser har som kjent mye å si for hvordan
informasjon utveksles og ikke minst hvilken in-
formasjon som florerer.”
Vi tenker med oss selv at det ikke er så pussig
at et meningsløst spill som golf er populært i
meglerkretser likevel...

Lilleng mener imidlertid både børsen og myn-
dighetene gjør en god jobb, selv om de selvfølge-
lig kan bli bedre. Det er ikke opp til dem alene å
sørge for ’fair play’:
”Markedsaktørene må være bevisst sitt ansvar.
Uansett hvor store ressurser børs og myndighe-
ter setter inn for å bekjempe innsidehandel vil
de aldri kunne fjerne problemet. Det er aktør-
enes holdninger og prinsipper som er avgjørende.
Uheldige oppslag i mediene skader hele marke-
det.”

Børsen som teknologibedrift
Det er den digitale hverdag som hersker på bør-
sen. Alle transaksjoner skjer ved hjelp av data-
maskiner – lynraskt og enkelt. Vi lurer på om
Lilleng har noen forventninger om hva som vil
skje etterhvert som stadig flere kan handle på
egenhånd og de digitale transaksjonene integre-
res mer og mer med andre former for globale
nettverk.

”Det er både fordeler og ulemper, sett fra vårt
perspektiv. På den ene siden blir det stadig van-
skeligere å følge med på hva som skjer. Intern-
ett har gjort det mye enklere å utveksle informa-
sjon, spesielt i anonyme former. Vi prøver å følge

fortsetter på side 20
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Med dagens kompleksitet er det kun de det
ikke er synd på som har kapital og kunnskap
til å manøvrere seg gjennom labyrintene på
baksiden av den nye forenklede selvangivel-
sen på en lønnsom måte. Alle andre betaler
det de blir bedt om, totalt uvitende om at de
kanskje får 50% skattereduksjon fordi mora
deres har liktorn og faren bor under samme
tak, men med separat kjøkken, rett over gata
til barnebarnet, som pendler til Spania mens
tanten hennes er selvstendig næringsdrivende
over 50 år uten pensjonsordning.

Alle disse kompliserte reglene gjør det stadig
mer attraktivt å prøve å lure seg unna å be-
tale denne prosentvise summen som kalles
”skatt”– eller for de fleste vanlige mennesker;
jobbe svart.

For ikke så lenge siden var det stor blest rundt
en liten internrapport fra Skattedirektoratets
evinnelige byråkrati som påstod at vi i Norge
hadde en svart økonomi på opptil 130 milliar-
der – dvs. over 10 %. Her kan man lese selv
hva skattedirektoratet mener om svart øko-
nomi:

Omfanget på det svarte arbeidet ble av Skat-
tedirektoratet for en del år tilbake anslått til å
utgjøre 5 - 6 % av BNP. Sett mot de anslag
som er gjort internasjonalt så er dette ingen
sammenlignende prosent for å være dekkende
for hele den svarte økonomien. Hovedtyngden
av BNP akkumuleres av sektorer hvor det er
grunn til å anta at det ikke skjer svart omset-
ning i stor skala - dvs offentlig sektor og lan-
dets største industrivirksomheter mv. Samti-
dig er det eksempler fra ulike kontroller på at
slike virksomheter allikevel kan være kjøpere
av varer og tjenester som er svarte. Det er så-
ledes grunn til å anta at selv store markeds-
aktører har benyttet seg av den svarte økono-
mien, men at selve den ulovlige handlingen
skjer på underordnet nivå. Dette vil bety at i
de sektorer hvor den svarte økonomien om-
settes, så er andelen mye større enn 5 - 6 %
og har kanskje et dobbelt så stort omfang to-
talt sett. Skattedirektoratet har fått tilgang på

en rapport fra New Zealand som der har an-
slått den svarte økonomien til mellom 9 - 10
% av BNP. Samtidig har vi også sett andre
løse anslag for nordiske land som vesentlig
overstiger nevnte størrelser.
De erfaringer som er gjort i ulike kontroll-
prosjekt innenfor enkeltbransjer viser «kul-
turer» for svart omsetning hvor unndragelsene
kan komme opp i vesentlige beløp av den vir-
kelige omsetningen.

En ytterligere eksemplifisering på omfang
synliggjøres gjennom den henvendelse som
Skattedirektoratet nylig hadde fra blomster-
bransjen. Der uttrykker bransjens folk at de
frykter at opp mot 50 % av omsetningen dvs
2 - 2,5 milliarder kroner kan være holdt uten-
for regnskapene. I dette tilfelle er også Tollve-
senet en sentral samarbeidspartner med
tanke på utvikling av kontrolltiltak.

Det må fortsatt være riktig å konkludere med
at ulike former for svart økonomi er et stort
samfunnsproblem, selv om tiltak de seneste
årene sannsynligvis har virket dempende.

Som den skarpe leser vil legge merke til, ba-
serer anslaget om 10% seg på et anslag fra
New Zealand. Ikke direkte overførbart, med
andre ord. Dessuten har vi et totalt BNP i
Norge på drøye tusen milliarder, og ca. 800
av disse er fra den oljebaserte industrien. Det
er trolig lite svart økonomi i Statoil....

Men hvem er egentlig disse skattesnylterne.
Observator tok en tur innom av Per Arne Paul-
sen ved  skattedirektoratet, som så ut til å
være mest opptatt av underholdningseffekten
ved skattesnylteri. Følgende historier er
sanne, men gir oss kanskje ikke innblikk i de
største synderne innen ulovlig omsetning og
finanslureri..

SSSSSLAKTERENLAKTERENLAKTERENLAKTERENLAKTEREN
Slakteren hadde i lang tid svingt kniv og øks
over dyrene som skulle parteres. Han var flink

Hvem snyter

Skatte-
systemene blir

stadig mer
komplekse.
Formålet er
angivelig å

gjøre
systemet så

rettferdig som
mulig

- men lykkes
Bjarne Hopes

byråkraterstab
 i dette?

Staten?
Tekst Monica Walle og Kari Mykle, ill. Bjørn Bergene
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innen sitt fag, men var ikke like stø på sitt eget
bokholderi. En dag fant skattemyndighetene ut
at det var tid for kontroll hos slakteren. Revisor
jobbet seg gjennom mye papirer blant grise- og
okseskrotter som snart skulle bli til middags-
mat rundt om i bygda. For revisor kom det et-
terhvert frem at en del av pengene for denne
middagsmaten nok  hadde funnet veien direkte
i lomma til slakteren. Veien gjennom kassaap-
paratet hadde nok vært for lang...
Revisor måtte derfor oppsummere med slakte-
ren disse forholdene, og fortalte da at her lå
det til rette for et skjønnsmessig tillegg. Dette
var nok ikke helt slik som innehaveren ønsket
det, og han reiste seg i sinne med både slakte-
kniv og øks i sine hender. De to var alene i loka-
let, og revisoren følte at her kunne han bli neste
slakte-offer. Han rasket med seg noen papirer
og rømte på dør. Etter en times tid håpet reviso-
ren at slakteren hadde besinnet seg, og tok sjan-
sen på å stikke hodet inn igjen i butikken. Jo
da, der satt en angrende slakter som da var
tilsnakkendes . Revisor fikk fullført sitt ærende,
og selv om slakteren ikke var særlig tilfreds, så
kunne i hvert fall kontrolløren reise hjem en er-
faring rikere. Slike mennesker bør møtes på nøy-
tral grunn – hjemmebane gir for stor fordel.

KOTELETTER  OG SURKÅLKOTELETTER  OG SURKÅLKOTELETTER  OG SURKÅLKOTELETTER  OG SURKÅLKOTELETTER  OG SURKÅL
Den pliktoppfølgende skattekontrolløren var ute
på bokettersyn, og etter en hard dags jobbing
følte nok den næringsdrivende at han burde by
vedkommende på middag. Skattekontrolløren
skulle overnatte på det lokale pensjonatet og
måtte likevel spise middag ute. Når det i tillegg
kunne fristes med koteletter og surkål, syntes
nok kontrolløren at han burde takke ja til dette

tilbudet. Onsdagsmiddagen smakte godt og etter
et par dager ble kontrollen avsluttet. Nå hadde
det seg slik at vedkommende næringsdrivende
hadde ”litt lite å leve tå”, slik at skattekontrolløren
måtte komme med et skjønnsmessig tillegg til om-
setningen. I rapporten ble det derfor stående: ”NN
har hatt kroner XX til disposisjon for privat bruk
sist år. I forhold til NNs private konsum anses dette
å være altfor lite. XX spiser koteletter og surkål til
middag på en onsdag midt i uka... Skjønn må der-
for fastsettes med kr. yy.”
Noen år senere var det på ny kontroll hos den
næringsdrivende av en annen skattekontrollør.
Denne gangen ble det ikke bydd på middag og
skattekontrolløren ble fotfulgt av far og sønn gjen-
nom hele kontrollen. Nå skulle det ikke kunne
skrives om et utsvevende privatforbruk...!

SVÆRT  UENIGSVÆRT  UENIGSVÆRT  UENIGSVÆRT  UENIGSVÆRT  UENIG
Når kontrollørene er ute i felten er det viktig å få
fram korrekt kunnskap om den virksomhet som
skal revideres. Dette er fra et sagbruk, hvor revi-
sor hadde hatt med seg daglig leder gjennom virk-
somheten og fått beskrevet rutiner, prosesser, be-
manning mv rundt produksjonen av skurlast. Re-
visor følte det var viktig å få en korrekt forståelse
av dette før han begynte å se nærmere på
regnskapsbøkene. Daglig leder kikket gjennom
revisors notater etter omvisningen og følte kan-
skje at kontrollen nå var kommet ham litt for nær
inn på livet. Hadde han vært for åpen for skattere-
visoren?
Idet skatterevisor skal sette seg inn i bilen for å
reise hjem etter dagens økt, kommer daglig leder
hujende ut på trappa:
”Husk det revisor, før du reiser hjem så skal du
vite at jeg ikke er enig i noe av det du har skre-
vet...!”



Side 10

Hvert år blir ”Svik-årsakstatistikken” utarbei-
det på grunnlag av et statistikkskjema som for-
sikringsselskapene sender til Norges Forsi-
kringsforbund. På grunnlag av innrapportering-
ene har Norges Forsikringsforbund foretatt en
nærmere gjennomgang av 455
forsikringssvindelsaker. Totalt sett ble det av-
slørt 609 svindelsaker i 1998. Av de 609 svindel-
sakene ble 104 saker politianmeldt (17%) og 505
ble avslått med påberopelse av svik (83%).

Ca.75% av alle forsikringssvindelsaker er plan-
lagte, mens 22% er impulsive handlinger. De
fleste av svindelsakene (ca 40%) gjelder bil, el-
lers er det i forbindelse med skade eller tyveri i
hjemmet og
tyveri på reiser det svindles mest- Det blir svind-
let flere snøscootere enn mopeder eller MC’er
og 80% av alle svindelsaker er begått av menn
Når det gjelder svindelårsaker er 21% av svindel-
sakene falsk skade, 20% arrangert skade og 10%
falsk dokumentasjon
Vår kontaktperson Hans Jacob Anonsen fortel-
ler oss at det ofte er tilfeldig hvilke saker som

blir avslørt. Det kan være forskjeller mellom
selskapene i hvilke ressurser som settes inn
for å avsløre svik, og  det er forskjeller i hvor
avansert svindelen er utført. I dag arbeider 25
utredere (tidligere politifolk) i forsikringsselska-
per rundt om i landet. Utrederne skal være så
kalt nøytrale, dvs. at de skal utføre granskin-
gen uavhengig av selskapenes interesser. Der-
med skal kundens rett til en nøytral saksgang
sikres.
Utredernes arbeid er mye basert på statistikk
og kartlegging av kundenes handlingsmønster;
Visste du for eksempel at alle skademeldinger
automatisk blir registrert i et sentralt register
som er tilgjengelig for alle forsikringsselskapene?
Registeret, som kalles Foss-registeret (Forsi-
kringsselskapenes sentrale skaderegister) skal
vise din skadehistorikk og avsløre om du er
”unormalt uheldig”. Det er i følge Anonsen unor-
malt å ha et snitt på mere en én skade i året, og
dersom du har 10 skademeldinger et år vil du
mest sannsynlig bli overvåket med argusøyne
av  ditt forsikringsselskap. Er du en gjenganger
nytter det ikke å bytte forsikringsselskap for å
”begynne med blanke ark”. Du må vente i ti år
fra du krever din rett hos forsikringsselskapet
til din skademelding blir slettet fra boka.
Den vanligste årsaken til at en forsikringssvin-
del blir oppdaget er i følge Anonsen at kunden
røper seg selv gjennom å ikke utføre arbeidet
”skikkelig” eller å overdrive. Det kan for eksem-
pel være noe så dumt som å glemme å ta av skil-
tene på en dumpet bil, eller overdrive sin per-

NNNNNår manår manår manår manår man
er lei aer lei aer lei aer lei aer lei av å vv å vv å vv å vv å vententententente på ate på ate på ate på ate på at

noenoenoenoenoe
skskskskskal skje !al skje !al skje !al skje !al skje !

Av Monica Walle og Kari Mykle, Ill. Bjørn Bergene

Vi betaler alle den ergerlige
regningen  som dumper ned i postkassa fra vårt utvalgte

forsikringsselskap.
De fleste av oss venter tålmodig på at vi skal bli frastjålet

noe slik at vi
kan få igjen noe av det vi betaler inn.

Noen er imidlertid lei av å
vente på at ”noe skal skje”

og griper inn i begivenhetenes gang.
Disse ”noen” kalles FORSIKRINGSSVINDLERE

og de lurer hvert år sine
forsikringsselskaper for

en milliard norske kroner.
Vi har pratet med en av dem som har

oversikten over omfanget av
forsikringssvindlernes handlinger;

Hans Jacob Anonsen,
underdirektør ved Norges Forsikringsforbund.
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sonlige økonomiske kapasitet ved å påstå at
man har eid flere tusen CD’er og merkeklær av
nyeste sort. Det er heller ikke uvanlig at per-
soner med middelmådig inntekt og Lada har
blitt frastjålet en bilstereo som selveste Røkke
kunne misunne dem, og det er også enkelte
reiselystne som i sin skademelding melder fra
om en frastjålet koffert der det påståtte inn-
holdet knapt hadde fått plass i en container.

Når det gjelder dumping og påtenning av biler
hender det også at svindleren er ”uheldig” ved
at utenforstående blander seg inn i gjernings-
øyeblikket. Anonsen forteller om en hendelse på
Vestlandet for noen år siden der en kvinne en
sen kveld plutselig var vitne til at en bil med
fulle lys kjørte utfor veien og rett ut i fjorden.
Kvinnen gjorde sin plikt og slo full alarm: Red-
ningsaksjonen var i gang. Ambulanse, helikop-
ter, politi, kranbil og dykkermannskap var på
plass. Bilen som ble trukket opp fra det våte ele-
ment var helt tom. Den var ikke bare tom for
personer, men også  tom for alt av økonomisk
verdi. Det var bare en ting eieren hadde glemt å
fjerne fra sin bil som skulle gi ham en nett liten
forsikringssum; nummerskiltene. Dermed ble
den ulykkelige svindleren oppsporet og måtte i

tillegg til å bli dømt for forsøk på forsikrings-
svindel, betale en ganske dyr redningsaksjon.

Fikserte biltyverier kan ofte være
enmannsoperasjoner, men det er i de senere år
avdekket en voksende utbredelse av organisert
kriminalitet på dette feltet. Anonsen opplyser om
at dersom du kjenner de rette folka kan du fak-
tisk leie inn en biltyv til å stjele bilen din! Der-
med får både du og biltyven en flott gevinst; du
får forsikringssummen din og biltyven får bilen
som han/hun selger videre til kunder i utlan-
det. Dette gjelder vel å merke kun dersom du
har en bil av ”riktig merke” dvs. BMW, Merce-
des, Porsche eller Ferrari.

Som et avsluttende blikk mot forsikringsselska-
penes fremtid  kan vi vise til en undersøkelse
gjort av Bergens Tidene blant høyskole-elever i
19-20 års alderen. Undersøkelsen viser at ca.
40% av de spurte ikke syntes det var moralsk
forkastelig å svindle sitt forsikringsselskap. Der-
som denne trenden er generell for den nevne al-
dersgruppen vil det bli spennende å se om disse
holdningene utvikler seg til handling i fremti-
den. Da kan det se ut som at arbeidsledigheten
blant forsikringssvindel-utredere kan bli svært
lav...
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“ ”
Man blir litt para-
noid av å jobbe på
et slikt sted

Høres dette ut som en dårlig amerikansk thril-
ler? For økokrim er dette hverdagen, ja bort-
sett fra kjæresten da.

Vi har vært heldige å bli innvilget nok et
frokostintervju, og med litt smale øyne finner
vi veien til Økokrims kontorer. Etter en kaffe
våkner vi opp og får en aldri så liten omvis-
ning av dagens intervjuobjekt, førstestats-
advokat Inger Marie Sunde. ”Her oppbevarer
vi beslagene våre”,
sier hun og peker
på et rom fullt av
datamaskiner og
annet snacks. På de
neste kontorene sitter
dataingeniører og tråler
igjennom bevismateriale for
å slå kloa i nok en datasynder.
”Man blir litt paranoid av å jobbe på et slikt
sted”, sier hun og sjekker omhyggelig at data-
maskinen er slått av. Vi har blitt innvilget au-
diens hos Økokrim, nærmere bestemt førstes-
tatsadvokat Inger Marie Sunde.  Hun er leder
for det såkalte datakrim-teamet, en egen sek-
sjon av Økokrim som tar for seg kriminalitet
spesielt knyttet til informasjonsteknologi. Al-
lerede i 1995 så Økokrim at moderne tekno-
logi hadde et stort potensialet for nye typer
kriminalitet, og opprettet av den grunn denne
spesialetterforskningsgruppen. Gruppen be-
står for det meste av etterforskere med bak-
grunn som dataingeniører.
«Det kan lett bli en litt nerdete stemning her»,
smiler Sunde, men legger til at det er svært
viktig at enhver av hennes etterforskere be-
hersker å kunne fremlegge sine funn på en
folkelig og forståelig måte. Selv har hun ikke
noen spesialisert utdannelse innen data, men
mener at dette ikke bestandig er noen stor
ulempe.
Det er nemlig nødvendig å kunne forklare

saksforholdet på en folkelig og forståelig måte over-
for dommerne i en eventuell rettssak, og da må
også etterforskerne klare å fremlegge saken på en
måte som hun også forstår det.

Behov for nye lover
Sunde sitter bak en bunke med lovsamlinger og
sakspapirer. Men strekker dagens lover til for å
slå ned på de som etter alt å dømme gjøre skade
på datanettverk? Som regel gjøres det bruk av ek-

sisterende lover som omhandler innbrudd, sa-
botasje, bedrageri og mis-
bruk av andres eiendom.
I tillegg er det kommet
en ny lov som spesielt

dekker innbrudd i data-
systemer. Loven tar for seg

forsøk på, eller fullstendige
innbrudd, og straffer uansett

hensikt. Likevel er strafferammen lav i forhold til
andre liknende forbrytelser hvor det ikke er data-
teknologi inne i bildet. Sunde ser likevel behovet
for et lovverk som i større grad rammer skadelige
handlinger som i dag ikke regnes som direkte kri-
minelle og som ikke uten videre kan rammes av
noen konkret lov.
«Hva med de unge hackerne?» spør vi. Sunde kan
fortelle at noen av dem også har måttet møte i lo-
kalene til Økokrim for en aldri så liten prat. «Vi
pleier å utferdige bøter og inndra utstyret, noe de
synes er en ganske hard straff», smiler Sunde, «det
er jo som regel konfimasjonspressangen.» Uansett
hvor uskyldige disse unge hackerne kan virke, ser
Økokrim for seg en profesjonalisering av dette mar-
kedet. Om det ikke allerede foregår, vil ressurs-
sterke mennesker som mangler kompetansen be-
tale hackere for å sabotere og stjele viktig informa-
sjon. Det er ingen tvil om at dette er en trussel for
økonomisk stabilitet, men Økokrim virker forbe-
redt, og viser til at det foregår et stadig forebyg-
gende arbeide fra frittstående organisasjoner.

Moderne økonomisk
Kriminalitet

Tenk deg at du har skrevet hovedoppgaven din på en av universitetets datamaskiner. Du har brukt atskillige tusen
i studielån på å få den ferdig. To dager før innlevering, så er hele oppgaven borte fra maskinen. Alt mangler, og
det eneste du sitter igjen med er en beskjed om at du kan få tilbake oppgaven ved å betale løsepenger. Samme

dagen kommer du hjem og skjønner at du absolutt ikke har noen løsepenger, for kredittkortet ditt er tømt på
slibrige tjenester. Telefonen din er sperret, og kjæresten har gjort det slutt.

Av Jan Ivar Ernø
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Et annet problem som derimot kan være van-
skeligere å løse, er hvordan en skal verdsette
den informasjonen som går tapt. Riktignok går
det med en del arbeidstid til å gjenskape og rette
opp de mangler og skader som har skjedd, men
hvilken verdi har denne informasjonen for an-
dre. Og kanskje aller viktigst, hvordan skal det
være mulig å kunne forsikre seg mot slike tap?

Kredittkortsvindel
Med jevne mellomrom kan vi notere oss en
skremselspropaganda fra pressens side når det
gjelder bruk av kredittkort. Dette er en av om-
rådene hvor datagruppen tar affære hvis de kri-
minelle handlingene er tilstrekkelig grove. Sunde
presiserer hvor viktig det er at den enkelte konto-
haver selv sørger for å granske sin egen konto-
utskrift etter uttak som ikke er av normal ka-
rakter. Hun viser til svært smakløse historier
hvor enkeltpersoner har blitt fakturert for å ha
benyttet seg av pornografiske tjenester, og hvor
utbyttet for den kriminelle faktisk har vært kon-
tanter rett i lomma.

Det er som regel utsalgsstedet som må ta støy-
ten dersom ikke kontohaver vedkjenner seg kjø-
pet. Sunde forteller at kortselskapene i stor grad
lar det være med å sanksjonere utsalgsstedet,
og lar vær å politianmelde forholdet. Skal det i
det hele tatt være noen mulighet til å finne den
skyldige i en slik sak, er dette svært avhengig
av kontohavernes responstid. Her er
transaksjonshastigheten så høy at den skyldige
vanskelig kan spores hvis det i det hele tatt lar
seg gjøre.

INFOrensics
Økokrims datagruppe fungerer i dag som et res-
surssenter for den lokale politimyndighet. Det
hadde ikke vært mulig at enhver politistasjon
skulle sitte med den spisskompetanse som data-
krim-gruppen sitter med. Derfor overtar ofte
datagruppen utredningen av bevismaterialet og
klargjør bevisførselen. De driver også opplæring
slik at de politikamrene har mulighet til å gjøre
enkel etterforskning på egenhånd.

Datakrim-gruppen har også sine egne saker. De-
res kjerneområde omfatter angrep og skade på
datasystemer, tyveri av informasjon og misbruk
av maskinkraft. I tillegg slår de ned på pirat-
kopiering og informasjonsheleri. Det er i denne
forbindelse ofte næringslivet selv som anmelder
forholdene. Datakrim-gruppen vil i de aller fleste
tilfeller håndtere sakene selv, men det brukes
også eksterne ressurser til hjelp i etterforsknin-
gen.

Sunde ser for seg at IT-relatert kriminalitet i
fremtiden vil være så avansert og omfattende at
det blir nødvendig å trekke inn en rekke for-

skjellige ressurser for å løse sakene. Dermed
vil man også få dekket behovet for sakkyndig
bistand. I den forbindelse henviser hun til Ned-
erland, hvor det er opprettet en sentralisert
gruppe for etterforskning av akkurat slike sa-
ker. Et slikt konsept har fått navnet
INFOrensics, etter det engelske forensics som
som betyr rettstekniske bevis. I IT-krimsaker
vil databevisene stå sentralt,
mens man for eksempel i
drapssaker vil benytte
DNA-prøver og lik-
nende. Et slikt sen-
tralisert senter i
Norge vil også
kunne ta på seg pri-
vate oppdrag og på
denne måten del-
vis finansiere sin
egen drift. Bak-
grunnen for oppret-
telse av et slikt sen-
ter, vil være å effekti-
visere etterforsknin-
gen, lette bevisførselen
og sikre en mer rettfer-
dig straffeprosedyre.

Velkommen som
hovedfagsstudent
I forbindelse med bruk
av eksterne ressur-
ser, etterlyser Sunde
hovedfagsstudenter
som gjerne vil ha
en litt original
vinkling på
hovedfagsopp-
gaven. ”Det er
fullt mulig å
bruke Økokrim
som et ressurs-
senter”, sier hun
og ønsker gjerne
flere økonomi-
studenter velkommen.
Det er jo tross
fortsetter på side 20
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Fakta om e-penger
Det er to typer e-penger, identifiserbare og
anonyme e-penger. Identifiserbare e-penger
inneholder informasjon angående identiteten
til personen som tar ut penger fra en bank.
Akkurat som ved kredittkort, så er identifiserbare
e-penger mulig  å spore, og man kan følge dens
bevegelser.
Anonyme e-penger virker som sedler. Med en-
gang anonyme e-penger er hevet fra en konto,
kan de bli brukt eller gitt bort uten at transaksjo-
nen på noen måte kan bli sporet.
Det er også to forskjellige typer e-penger i hver av
de nevnte kategorier. Det snakkes da om «online»
og «offline» e-penger. Online betyr at du må
kobles til  en bank (via modem eller nettverk) for
å gjennomføre en transaksjon med en tredje part.
Offline betyr at du kan gjennomføre en transak-
sjon uten å involvere banken direkte. Slike offline
e-penger  (eller virkelige digitale penger) er den
mest komplekse form for e-penger.
Den store forskjellen mellom offline anonyme e-
penger og offline identifiserbare e-penger er at
informasjonen som følger med anonyme e-pen-
ger bare kan spores hvis e-pengene blir kopiert,
eller brukt to ganger. Når e-pengene ikke blir
brukt flere ganger, noe som selvfølgelig må være
en forutsetning for at systemet skal kunne bru-

Skrevet av Stian Holter

kes, så kan ikke banken finne identiteten til
den opprinnelige kjøperen og heller ikke rekon-
struere veien e-pengene tok i det økonomiske
systemet. Identifiserbare e-penger, offline eller
online, kan banken alltid rekonstruere veien e-
pengene tok i det økonomiske systemet. Det vil
si at banken vil vite hva alle kjøpte, hvor de
kjøpte det, når de kjøpte det og hvor mye de
kjøpte for. Denne informasjonen som bankene
vil sitte på vil være til stor interesse for folk som
er interessert i kjøpemønstrene til andre folk.
Skattemyndighetene vil sannsynligvis være vel-
dig interessert i denne informasjonen som ban-
kene vil sitte inne med. Pengegavene fra beste-
mor kan da muligens bli noe for selvangivelsen
din.
Kjennskap  til folks handlemønster er nyttig for
alle typer markedsføring og derfor er kampen
om fremtidens standard for e-penger også en
kamp mellom forbrukerne og næringslivet. Men
mange økonomer frykter samtidig at ikke-spor-
bare e-penger kan gjøre det lett for kriminelle å
utveksle lyssky penger via nettet. Så selv om
det i dag ikke er tvil om at de digitale pengene
kommer i en eller annen form, er det på ingen
måte innlysende akkurat hvilken type e-penger
som vil vinne i lengden.

Betalingsmidler har forandret seg
igjennom århundrer. Nå er tiden
kommet for at våre kjære mynter
og sedler også vil forsvinne som

betalingsmidler. Snart slipper vi å
gå rundt med småpenger på oss,

et kort med elektroniske penger
skal ta over.

Elektroniske

Penger

Av Stian Holter
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vår nye
lommebok?

Hvordan bruker jeg e-penger?
E-penger kan benyttes til å betale for tjenester
over Internett. Blant annet kan du kunne kjøpe
musikk på Akers Mic eller blomster hos Interflora.
For å bruke e-penger, trenger du et lommebok-
program på din egen datamaskin. Din elektroniske
lommebok lades med penger fra din vanlige bank-
konto. Disse e- pengene kan så benyttes til vare-
kjøp.
De nye studie kortene som nå utstedes på Uni-
versitetet, skal kunne ha kapasitet til å inneholde
e-penger. Dette kortet skal kunne inneholde alt,
fra adgangskort via småpenger til kredittkort. På
slike kort vil kontantene ligge direkte på kortet,
og butikkene trenger ikke oppkoblingssystemer
for å sjekke om du virkelig har penger på kortet.
Beløpene vil sannsynligvis ikke være så veldig
store, derfor er sikkerheten heller ikke like rigid.
Akkurat som du kan miste en lommebok med
mynter, kan  du miste e-penger hvis de blir fysisk
stjålet. Om harddisken krasjer risikerer du også å
miste e-pengene som lå lagret der.

BIG BUSINESS!
En britisk analyse anslår at på verdensplan står
forbrukere for betalinger til en samlet verdi av 7000
milliarder dollar hvert år. Mesteparten skjer med
kontanter, og det er disse 4500 milliarder dollar
som de forskjellige former for e-penger håper å
erstatte. For med e-penger kan man da ta noen
øre i gebyr ved hver transaksjon, selv ved en trans-
aksjon som bare dreier seg om noen få kroner. På
WWW kan man begynne å ta betalt for dokumen-
ter, man må kanskje betale noen kroner eller ører
for hvert dokument man laster ned fra WWW. Po-

enget er at e-penger skal være
så enkelt og  bil-

lig å bruke

at det lønner seg
ved overføringer av beløp helt ned
til noen få øre. Særlig nyhetsleverandører, har
lenge lengtet etter metoder for å ta betalt mini-
beløp for sine tjenester. Erfaringsmessig skal det
svært mye til før en kunde bestemmer seg for å
betale et kostbart  årsabonnement, men noen få
øre er det mye lettere å fravriste folk.

Skeptikere og Tilhengere
Flere eksperter på elektroniske penger tror for-
brukerne vil være skeptiske. De mener mange vil
være skeptisk mot å laste ned tusen kroner og
lagre det på sin egen harddisk. Det kan rett og
slett bli for abstrakt. Folk vil ikke føle at de har
kontroll med penger som ligger lagret på en PC.
Derimot så mener mange at forbrukerne vil være
mindre skeptiske til e-penger på kort.  De tror at
det er lettere for folk å forstå at penger er lagret

på et kort, enn penger som er lagret på en
harddisk.
Tilhengere mener ikke-sporbare og grenseløse
e-penger er et «must» for fremtidens globale
vekst. For motstanderne  er de derimot en far-
lig gave til all verdens kriminelle som alltid har
hatt problemer med å få lyssky penger over
grensene.

Virkningene
av e-penger for Sentral Banken
Innføring av e-penger kan føre til en økning i
pengenes omløpshastighet (V). Dette kan føre
til en midlertidig uklarhet ved informasjons-
verdien i pengeaggregatene . Det vil si at penge-
aggregatene, så lenge SB ikke kjenner penge-
nes omløpshastighet, vil være upålitelige som
mål på stramheten  til pengepolitikken. Dette
vil bare være et midlertidig problem, fordi når
SB igjen kjenner pengenes omløpshastighet
kan SB justere pengemengden og penge-
aggregatene vil igjen være indikatorer som SB
kan stole på.
Problemet kan forstås ved å se på kvantitets-
likningen :

YP=VM

Y = BNP
P = PRIS
V = OMLØPSHASTIGHETEN

M = PENGEMENGDEAGGREGAT

Omskriver likningen:
P= V/Y* M

Vi ser av denne at hvis SB ikke kjenner omløps-
hastigheten (V), kan de ikke effektivt bestemme
prisnivået (inflasjonen) ved å styre penge-
mengden.
Et annet problem kan være at SB får en svek-
ket seigniorage . Siden sedler og mynt i sirku-
lasjon representerer ikke rente bærende for-
dringer for SB, vil en substitusjon fra kontan-
ter til e-penger føre til en nedgang i SB“s netto
renteinntekter eller seigniorage.
Seigniorage inntekter er overskuddet generert
ved at SB ikke betaler renter på sine passiva,
sedler og mynt.

Den norske  pengeøkonomien er så langt ikke
beriket med noe etablert e-pengesystem, ut-
over enkelte prøve prosjekt. I løpet av de siste
100 år har det skjedd store endringer måten
betalinger skjer på. På vei inn i år 2000 kan
det virke som om våre mynter snart vil for-
svinne. Jeg har nytt studiekort og er for såvidt
klar for å bli kvitt myntene. Men nå som som-
meren er nær og jeg drømmer om svaberg og
sol, er jeg glad for at vi har mynter. Fordi jeg
tror ikke ismannen på Huk kommer til å ta i
mot betaling med «smartkort» denne somme-
ren....
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Kredittkassen
På jobbsøkerkurset nylig fikk vi besøk av bl.a Kredittkassen, som presenterte sine
tilbud for unge studenter som ville bli en del av K-teamet. Etter å ha holdt et foredrag
fullt av ord som «Cooperate teamwork costumer employee» og «Business manage-
ment production controller», isteden for å bruke de norske uttrykkene «en som sitter
i skranken i banken» og «en som sitter og fører regnskap», kom personaldirektøren til
å nevne karakterkravene for å bli «trainee» i banken.
«Dere bør nok ha minst 2,2 i snitt» forklarte han. «Ikke veldig mange har 2,2 som
embedskarakter på Blindern», påpekte en av studentene «dere som har så mange BI-
utdannede ansatte er vel klar over at det er litt enklere å få 2,2 på BI», spurte hun
videre litt humoristik, siden de aller fleste vet at karaktersystemet på de to skolene er
litt forskjellige. Men den gang ei.
«Nei, det er vel ikke korrekt», svarte personaldirektøren «Begge skolene ha jo karak-
terer fra 1,0 til 4,0, har de ikke ?»
Så sant, så sant... bare synd de ikke praktiseres helt likt da...

Men, de av oss som har lyst til å jobbe innen finans bør ikke fortvile helt, for som den
samme personaldirektøren sa : «Det er bare å sende med en forklaring på at dere
har et annet karaktersystem, når dere søker jobb hos oss» !
Ja,ja...Da får vi kanskje jobb, da !

BI og markedsføring !
Jeg vil ikke gi meg helt med denne saken enda.
Det må jo være et kjempeproblem for sosialøkonomer at folk i næringslivet ikke vet hva
vi driver med her oppe på Blindern, f.eks ved at de ikke engang kjenner til hvordan
karakterene settes, eller at vi ikke bare driver med “makro-ting”.
Det er jo tross alt de folka der vi skal søke jobb hos senere i livet !
Hvis ikke noe gjøres på dette området fra studenter eller ansatte (næringslivsgruppa er
et bra tiltak, forresten) , tror jeg vi kan glemme å få jobber andre steder enn i de
typiske sos.øk.miljøene i fremtiden.
Her har vi absolutt noe å lære fra BI !
Et morsomt eksempel på BI’s uovertruffenhet når det gjelder markedsføring, fikk jeg
nylig høre fra en kamerat som går på skole i Middlesbrough i England.
En regnværsdag i mars i år, fikk han i postkassa si, utenom vanlig postlevering, en
ufrankert reklamebrosjyre om siviløkonomistudiet på BI i Sandvika.
Altså, når du har skaffet nok folk til å gå rundt i skumle bakgater i nord-øst England og
dele ut BI-materiell, DA har du et skikkelig godt utbygd markedsføringsapparat !

Konklusjonen er altså ; Du kan si en del om BI, med at de er vanvittig dyktige til å
markedsføre seg selv, er det ingen tvil om !

Klara Klok

Hei Klara !

Jeg er en stakkars
mellomfagstudent som
har et problem som er
litt spesielt.
På makroeksamener har
jeg veldig lett for å gjøre
en regnefeil tidlig i opp-
gaven, slik at alle kon-
klusjonene mine senere i
oppgaven blir konsekvent
omvendt av det som var
planen.
Er det noe jeg kan gjøre
hvis jeg oppdager dette
igjen (jeg bruker nemlig å
oppdage feilen like før
eksamenstiden er ute!)?

«Feil Fortegn»

Hei «Feil Fortegn» !

Problemet du beskriver
er mer vanlig enn du
aner. Det har til og med
skjedd med meg selv en-
gang for lenge siden ! Jeg
foreslår at neste gang
dette inntreffer så set-
ter du rett og slett en
stor parantes rundt
hele oppgaven din, og
deretter fører på et
minustegn foran hele
greia.
Det  vil nok gjøre susen
!
- Lykke til !

Klara K.

De svarte

HUMORSIDENE
mot nye
høyder

Humorsider ved Jon Andresen
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ZITATER«Han har ikke penger nok, da må han likvideres»

-Tore Nilssen ( Foretaksøkonomi )
”En stat med flere fiskere enn fisk er en fiskeristat.

  En stat med flere fiskere enn fisk, slik som Spania, er en

kyststat”-Tore Nilssen
”Hvis månen var en gul ost, hva ville da din subjektive

sannsynlighet for at det da var en Edamer eller en Gauda

være” ?-Ordkunstneren Aanund Hylland selvsagt…

”…dette kan dere lese mer om i Bibelen. Bibelen er ikke

pensum, (kort pause), iallefall ikke på dette kurset.

- samme Hylland i samme forelesning ( Mikro 3.avd. )

VGVGVGVGVG
Alle fikk sikkert med seg supertabben til VG når de skulle regne
ut hvor stor andel av oljeformuen hver nordmann hadde krav på
. «Du er god for 38 millioner» blåste de opp på en helside, og
regnet ivrig på hvor mange biler, Pizza Grandiosaer og syden-
turer dette tilsvarte. Problemet var bare at 150-200 milliarder
delt på 4,5 millioner, ikke blir 38 millioner , men derimot skarve
38.000 kroner pr.nordmann.
Man kunne harselert over dette i timevis, men Trygve Hegnar
gjorde akkurat det glimrende i DN, så jeg bare nøyer meg med å
opplyse om at denne artikkelen ble fjernet fra VG-serveren dagen
etter, slik at ingen kan finne den på VG-Nett lenger.
Artikkelforfatteren har ikke skrevet noe for VG  i de siste ukene,
såvidt jeg vet...
Moralen er : Matematikk er viktig uansett om du skal bli journa-
list eller finansminister. Med mindre man skal bli finansminister i
Sverige,da…

-og gangetabellen

Observator gratulerer vinnerla-
get av årets Proffen-cup:

SOS-ØK laget «La Grange»

Fra venstre bak kan skimtes Stian,
Knut og Bjørn Cato. Foran står Ken-
neth, Thomas, Tørres og Sven.

Velfortjent gutter. Dette har kosta
svette og blod.

$
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De fleste stu-
dentene ved
Sosialøkono-
misk institutt
tror vel at de
har en viss
oversikt over
i n s t i t u t t e t s
mangslungne
aktivitet. Det er

nok likevel svært få som har fått med seg at
instituttet tilbyr en to-årig Master of Science i
miljø og utviklingsøkonomi til utenlandske stu-
denter. Det visste jeg, men noe særlig mer vis-
ste jeg ikke, der jeg satt på kontoret hos Olav
Bjerkholt, som er faglig ansvarlig for master-
programmet. Ifølge ham har det lenge vært et
ønske ved instituttet om å gjøre det enklere for
utenlandske studenter å følge undervisning ved
instituttet. Etter påtrykk fra Kollegiet ble ar-
beidet med å opprette et Masterprogram ved
Sosialøkonomisk institutt satt i gang i 1994-
95. Dette var ingen enkel prosess, men alle-
rede høsten 98 kunne det første kullet starte
opp med obligatoriske kurs i metode og mikro.

Dette semesteret er det obligatoriske kurs i
miljø- og utviklingsøkonomi som står for tur.
Neste år skal studentene i tillegg til å skrive en
hovedoppgave, ta et valgfritt kurs i semeste-
ret.

Siden de fleste studentene i målgruppen må
finansiere oppholdet ved hjelp av kvotestipend
for u-land/Øst-Europa, legger tildelingen av
stipendiene føringer på antall studenter. Høs-
ten 98 ble 11 studenter tildelt stipend, etter
hvert håper instituttet på å tilby femten
stipendfinansierte plasser på hvert kull, slik
at det til enhver tid vil være minst tredve styk-
ker som følger programmet. ”Tredve nye

hovedfagsstudenter, dette må da binde opp mye
av Sosialøkonomisk institutts ressurser? ”
Tenkte vi høyt. ”Vel”, Olav Bjerkholt smiler, ”un-
der utarbeidelsen av programmet ble det lagt til
grunn at kostnadene pr student ikke skulle bli
høyere enn for  Cand Polit/Cand Oecon. Det har
vi klart ved å bygge opp graden hovedsakelig av
de ordinære tredjeavdelingskursene som gis på
engelsk.” Dessuten vil det nye bevilgnings-
systemet være mer resultatbasert, slik at økt
antall tredjeavdelings-/masterstudenter vil gi
økte bevilgninger til instituttet.

Studenter ved masterprogrammet skal, som tid-
ligere nevnt, ta to valgfrie kurs. Siden det ikke
blir gitt mer enn to kurs i semesteret på engelsk,
er valgfriheten nokså begrenset. Problemet vil
nok dessverre bare vokse i tiden som kommer,
siden instituttet må kutte antall 3.avdelingskurs.

Masterprogrammet lyses ut over hele verden,
men noen av instituttets samarbeidspartnere har
fått egne kvoter. Fudan Universitet i Shanghai
har fått fem plasser, mens Universitetet i
Zimbawe har en kvote på tre plasser, i tillegg ble
studenter fra Sudan, Etiopia og Ghana tatt opp
på det første kullet. Høsten 99 er det meningen
at Universitetet i St. Petersburg skal få en kvote
på 4-5 plasser.

Det virker som om faglig ansvarlig Olav Bjerk-
holt har det meste under kontroll, kanskje med
unntak av ressurssituasjonen. Hva så med det
sosiale? Det er kanskje på tide at Festforeningen
Frederik tar konsekvensen av økt internasjona-
lisering, og begynner å informere om sine ut-
merkede arrangementer, også på engelsk. Burde
masterstudentene inviteres til Fagutvalgets lunsj
for nye studentene eller skulle vi kanskje ha en
«fadderordning”? Mulighetene til økt integrering
er mange og i liten grad utnyttet…

Masterprogrammet
En Godt Bevart Hemmelighet?

Skrevet av Erlend Evensen

Visste du at instituttet tilbyr en to-årig master
of Science i miljø- og utviklingsøkonomi?

Fagansvarlig for
mastergrads-

studiet
Olav

Bjerkolt
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Peter Ansah fra Ghana, Cai Xiaobin fra
Kina og Gwatidzo Tendai og
Witness Zimbudsi fra Zimbawe trives godt
på masterprogrammet, men synes
nordmenn er vanskelige å komme i kontakt med.

Mange har vel vurdert å berike graden
sin med et utenlandsopphold - det kan
det jo være mange grunner til. Men hva
i all verden fikk studentene ved master-
programmet til å reise halve jorda rundt,
til et lite land fullt av snø og is, for å
studere sosialøkonomi? Hadde det vært
meg hadde jeg nok heller valgt et sted
med litt varme og kanskje noen sand-
strender. Den hittil begredelige våren gjør det
ikke lettere å forstå at Peter, Xiaobin, Tendai og
Witness ville hit. Selv synes de ikke det er fullt
så uforståelig.

Norge har ord på seg for å være et fredfullt hjørne
av verden, hvor innbyggerne har et avslappet
forhold til hverandre. Siden instituttet, med sine
Nobelpris-vinnere og sine eksil-forelesere (bl.a.
har Knut Sydsæter og Harald Goldstein forelest
på universitetet i Harare, Zimbawe), har et godt
rykte, var det bare å bestille flybillett, da tilbu-
det om full-finansiert plass på masterprogram-
met kom.

De fleste utvekslingsstudenter prøver seg vel på
et kveldskurs i det lokale språket, men når man
skal følge forelesninger i matematikk, statistikk
og mikro, er det ikke alltid like lett å motivere
seg for en ny økt på kveldstid. ”Det er da heller
ikke så viktig å lære norsk” mener  Peter, ”De
fleste nordmenn snakker jo engelsk.” Det gjør
det vel heller ikke noe mer fristende at norsk er
”helt umulig å uttale”.

Observators enkle, tilfeldige utvalg av master-
studenter er enige om at det første kullet virker
litt forsøkspreget. Det er for eksempel ikke all-
tid like lett å få informasjon om ting man lurer
på – eller ting man ikke engang får vite om at
man burde ha lurt på. Det gjør det jo ikke noe

Av Erlend Evensen

bedre at informasjonen, når den først kommer,
har en tendens til å være forfattet på det helt
ubegripelige språket norsk. Likevel er de godt
fornøyde med programmet, særlig får det faglige
opplegget mye skryt. Gjennomtenkt kurs-
sammensetting og flinke forelesere er fellesnev-
neren som får studentene til å føle at master-
programmet er en prioritert oppgave ved insti-
tuttet.

Et lite skår i gleden over det faglige opplegget er
det jo at mengden valgfrie kurs begrenses på flere
hold. I tillegg til den, allestedsnærværende, van
skelige, ressurssituasjonen som begrenser an-
tall kurs, kommer det faktum at obligatoriske
kurs ikke gis på engelsk, slik at mikro- og makro-
kursene ikke er tilgjengelige.
Kanskje hadde det vært en ide om administra-
sjonen fulgte det gamle rådet om å rådføre seg
med de berørte i denne saken…?

Selv om Norge er et kaldt land, kom det nok som
en overraskelse, på flere av studentene på
masterprogrammet, at de norske studentene
skulle være så reserverte. ”For eksempel har jeg
enda ikke klart å få meg norsk kjæreste” sier
Xiaobin indignert, ”men det blir vel enklere  å
komme i kontakt med de andre studentene et-
terhvert som vi tar flere av de vanlige 3.avdelings-
kursene.”  Observator kan vel ikke akkurat være
uenig i det, men, som vi tidligere har vært innom;
Det hadde jo vært en ide om Festforeningen
Frederik tok seg bryet med å reklamere litt på
engelsk også.

Mastergrads-
studentene

Hvem er de?
Hvor er de fra?

Observator har snakket
med fire av mastergrads-

studentene i 12. etage
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Vi har vel alle på et eller annet tidspunkt følt et
behov for et avbrekk fra hverdagen med studier i
betongbyen på Blindern.  Jeg hadde fått nok alle-
rede etter 1. avdeling med sosialøkonomi og dro
ut for å utforske verden som ryggsekkturist.  Jeg
var borte et halvt år og traff mange hyggelige men-
nesker.  I Sør-Amerika traff jeg Krystina fra Perth
som jeg forelsket meg i.  Vel tilbake i gamlelandet
var det derfor bare å ta fatt på 2. Avdeling og be-
gynne å se etter et universitet i Australia med tanke
på et utvekslingsår på 3. Avdeling.

Å ta deler av cand.oecon graden i utlandet er ikke
problematisk så lenge man begynner planleggin-
gen i god tid før man har tenkt å dra. Det er særlig
viktig å starte tidlig med innhentingen av infor-
masjon om de kursene du har lyst til å følge. For
meg var det enkleste å ta en titt på websidene til
de aktuelle lærestedene og deretter sende en email
til Head of Department for å be om eventuelle
tilleggssopplysninger man måtte trenge for å sende
inn søknad om forhåndsgodkjenning av utdannel-
sen.  Forhåndsgodkjenningen må sendes til Sosi-
aløkonomisk Institutt.  Uten forhåndsgodkjennig
er Lånekassa svært uvillig til å trå til med støtte,
så for de fleste av oss vil det være greit å ordne
med forhåndsgodkjenning i god tid før avreise.  For
mer informasjon om hva du trenger å gjøre for å
komme deg avgårde foreslår jeg å ta kontakt med
International Education Center som holder til i
Nedre Slottsgate.

The University of Western Australia (UWA) i Perth
ble til slutt mitt valg.( Det spilte vel ingen rolle for
valget ditt at Krystina bor i Perth, tenker jeg...
Red.anm )  Det er det eldste universitetet i Wes-
tern Australia og har ca 14.000 studenter.  Uni-
versitetsområdet er vakkert plassert ved the Swan
River og har ingen ruvende høyblokker av typen
vi er vant med fra Blindern.  Economics &
Commerce holder til i en treetasjes bygning vendt

Sosialøkonomi ,
kenguru og rødvin

Av Jon Andresen og Kristian
Myhre

mot James’ Oval – plassen hvor det blant an-
net spilles cricket mellom forelesningene.

Nivået på studenter og forelsere er som
hjemme:  Noen få briljerer, mens de fleste an-
dre holder et akseptabelt nivå.  Lesemengde er
nok også som hjemme, men det forventes nok
noe mer jevn og stabil jobbing her nede.  Det
er blant annet en god del obligatoriske oppga-
ver som må leveres inn i løpet av semesteret.

Perth har ca 1,7 millioner innbyggere og er fort-
satt voksende.  Byen dekker et stort område
og er spredt langs en lang tynn stripe ved kys-
ten av Western Australia.  Været er av middel-
havstypen:  Særdeles varme og tørre somre,
mens vintrene er milde med temperaturer ned
mot 10-15 grader.  Dersom man er interessert
i utendørsaktiviter er Perth stedet.  Byen er et
mekka for seilentusiaster, og har store, åpne
områder for alle slags sportsaktiviteter og er
velsignet med milevis med nydelige sandstren-
der.  Skulle du være interessert i surfing eller
dykking er det massevis av muligheter i nær-
områdene.

Med en gang du drar ut av byen merker du
imidlertid at det ikke er så mye annet i Wes-
tern Australia enn akkurat Perth.  Delstaten
er den største av alle de australske delstatene
i utstrekning, men har ikke mer enn i over-
kant av 2 millioner innbyggere tilsammen.  Et
område utenfor Perth er imidlertid verdt å
nevne:  Margaret River.  Denne lille byen er
kjent for to ting:  Gode surfemuligheter og svært
gode vingårder.  Jeg har selvsagt allerede vært
der nede på en aldri så liten runde for å teste
ut den lokale vinen.  Den er svært god, og ri-
melig priset, i alle fall etter norske forhold, så
jeg har allerede skaffet meg en liten samling
med gode rødviner i leiligheten  Dessverre er
det ikke mulig å få tak i vin fra Margaret River

Mange studenter drar til utlandet for å studere i et eller flere semestre i løpet av
studietiden sin. De fleste holder seg innenfor Europas grenser, men enkelte drar
mer eksotiske steder som Hawaii eller Bali, eller som Kristian Myhre til Perth på

vestkysten av Australia. Her kommer en liten tilstandsrapport fra kenguruens
hjemland.

fortsetter på side 20
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Vi takker Knut Haugan for innlegget med over-
nevnte overskrift. Bakgrunnen for det var eksa-
mensresultatene i semesteremnet i matematikk
i desember 98 der strykprosenten var 24.5, beste
karakter var 2.3 og gjennomsnittskarakteren
3.38.

Denne strykprosenten er den høyeste siden høst-
semesteret 95 (da den var 29.5). Gjennomsnitts-
karakterene ved de siste eksamenene har sta-
dig gått opp: V97: 2.75, H97: 2.82, V98: 3.01,
H98: 3.38.

Dette er en foruroligende trend som nok har flere
årsaker. En av de mulige forklaringsgrunnene
Haugan setter opp, kan umiddelbart avvises. Det
er ikke bevisst lagt opp til en endring av oppgave-
nes karakter eller vanskelighetsgrad. Institut-
tets tre matematikere er kollektivt ansvarlige for
oppgavene, og etter en vanlig grundig vurdering
mente vi at oppgavene testet studentenes kunn-
skaper og nivå på en forsvarlig måte. Et av kri-
teriene ved utformingen av oppgavene er at det
skal være et tilstrekkelig antall sentrale, men
enkle spørsmål, slik at bare de studentene som
vi tror vil få store vanskeligheter med gjennom-
føringen av økonomistudiet, skal stryke til
matematikkeksamenen. Vi forsøker å holde om-
trent samme nivå som tidligere.

Det har blitt hevdet av flere av studentene som
var oppe til eksamen, at oppgavene var «rare’’,
eller uvante. (Det er riktignok ikke en uvanlig
reaksjon etter eksamen i dette kurset.) Vi må
innrømme at vi til en viss grad feilbedømte opp-
gave 2 (a), der det var snakk om å finne den
allmenne løsningen av differensiallikningen
V’(x)=-aV(x)-b. (Bokas formulering av denne ty-
pen differensiallikninger er dx/dt+ax=b.) Bare
29 av 49 fikk ståkarakter på dette punktet, og
11 av de 12 strykerne  fikk 6, mens en av dem
fikk 4.5 på dette punktet.  På to  av de i alt 14
punktene (3(iii), som var litt uvant, og 4(b)) valgte
vi ved sensuren å gi 4 som svakeste karakter,
slik at ingen strøk på grunn av disse punktene.

Hva kan være de viktigste grunnene til den  grad-
vise forverringen av gjennomsnittskarakteren
ved eksamen i kurset? Forverringen merkes ikke

Knut Sydsæter
er professor i
matematikk
ved institutt for
Sosialøkonomi

bare her, men så og si ved
alle utdannings-
institusjoner som har inn-
slag av matematikk. Ved
en undersøkelse i 1997 av 25 universiteter og
høgskoler som gir økonomisk administrative
utdanninger der det inngår matematikk, viste
det seg at den gjennomsnittlige strykprosenten
var 30, med 62.7 som det høyeste. Så og si alle
institusjonene karakteriserte situasjonen som
kritisk. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet  ved UiO høsten 97 var det en drama-
tisk forverring av resultatene, med sterk økning
av strykprosenten. Det samme gjaldt i Bergen.
Den viktigste grunnen som ble angitt, var at dette
var første gang en mottok elever fra Reform 94.

 Personlig tror jeg at den generelle utviklingen i
matematikken i den videregående skolen er den
viktigste årsaken til problemene. En kvantitativ
nivåhevning (ved at et langt større antall elever
enn før får videregående opplæring) har ført til
en kvalitativ nivåsenkning. Kanskje aller viktigst
er det at prøver, hjemmelekser og  drill av «kje-
delig’’ algebra er langt mindre vanlig enn før. Kan-
skje gjør det skolen til et mer behagelig sted å
være, men konsekvensene for elevene som skal
videre er alvorlige.

Hva kan gjøres med matematikksituasjonen hos
oss?
 En mulighet er å redusere pensum, som åpen-
bart nå er for stort for studenter med svak
matematikkbakgrunn. Det vil antakelig resultere
i at også deler av økonomipensumet må
revurderes. Men den internasjonale utviklingen
i bruk av matematikk i økonomi synes avgjort å
gå i motsatt retning.

 En annen mulighet er i hovedsak å beholde det
nåværende pensumet, men senke ambisjonsni-
vået når det gjelder å beherske  de forskjellige
matematiske teknikkene.

En tredje mulighet er å sette inn mer ressurser
i undervisningen, enten i form av flere foreles-
ninger, eller kanskje heller,  flere seminarer.  Jeg
tror dette kan hjelpe noe. Men et sterkt inntrykk
jeg har er at mange av de studentene som har

Eksamen
- bingo eller testing av faglig nivå

Knut Sydsæter tar opp tråden fra
Observator 1/99 og svarer på

Knut Haugans leserinnlegg om tilstedevæ-
relse av bingoeffekt på eksamen.
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Kristian har
svømmebasseng
 i hagen
utenfor
leiligheten sin !

Matteeksamen fortsetter

Reisebrev fra Australia fortsetter Innsidehandel - fortsetter fra side 7 Økokrim - fortsetter fra side 13

i Norge p.g.a svært liten produksjon
og høy etterspørsel.

Australere liker å samle vennene
sine over et måltid og en flaske vin
eller to.  Det er flere måter å gjøre
dette på.  Den mest vanlige måten
er å ha en ”barbie” – grillfest på
norsk. Men, det er også vanlig å
pakke en piknikkurv, og nyte ma-
ten i friluft.  Det er mulig å kombi-
nere «piknikken»  med filmtitting på
en av de mange utendørskinoene, i

litt amerikansk ånd. Et restaurant-
besøk er selvsagt også en mulighet
i Australia som alle andre steder i
verden. Perth har en mengde spise-
steder i alle prisklasser.  Det som
skiller Perth fra norske forhold er
at det er mulig å spise ute for rundt
100 NOK uten å måtte gå til
McDonalds.  Den største forskjellen
(også den jeg liker best) er at det er
svært vanlig å drikke medbrakt ute.
Australerne har heldigvis en litt mer
avslappet drikkekultur enn oss
nordmenn, så et slikt opplegg fører
ikke til noe «fyllekalas» hver gang du
skal spise middag ute.  De fleste
spisesteder er faktisk av typen
”BYO” – Bring Your Own.  Dette be-
tyr selvsagt bare at du slipper å be-
tale ”restaurantpriser” for drikkeva-
rene og kan bruke mer på måltidet.
Genialt !

Som dere sikkert skjønner har jeg
funnet meg godt til rette i Perth.  Jeg
er sikker på at hjemlengselen vil
melde seg en eller annen gang, men
foreløpig må jeg si at jeg ikke har
noe ønske om å vende nesa hjem-
over, men uansett blir det nok noen
3.avdelingskurs på meg i Norge vå-
ren 2000.

Vi snakkes ! Hilsen Kristian Myhre

med på nettsider, men det blir
rett og slett for mye. Samtidig er
det et problem å skille god og
dårlig informasjon.
På den andre siden kan man med
moderne teknologi lage store elek-
troniske overvåkningssystemer.
Oslo Børs har foreløpig ikke noe
slikt system, men det står høyt på
prioriteringslisten å anskaffe det. Et
slikt system vil for eksempel kunne
programmeres til å slå alarm ved
unormale situasjoner og være til
stor hjelp ved å samkjøre store
mengder av informasjon. I tillegg til
at slike systemer er nødvendig for
å følge med i den stadig voksende
kompleksiteten vil slike systemer
kunne oppdage saker vi ikke kan
se kun ved hjelp av menneskelige
analyser.”

Lilleng tror digitale overvåknings-
systemer vil være et supplement til
snarere enn en erstatning for den
menneskelige intuisjon og logikk.
Uansett vil det komme stadig nye
utfordringer for både børsen og
markedsaktørene i en verden med
raskere utvikling enn noen gang før.

- noe som kanskje har en sammen-
heng med at Oslo Børs snart flytter
ut av sine gamle ærverdige lokaler.

svak bakgrunn ikke går på fore-
lesninger og seminarer. Et mer
drastisk forslag, som jeg er over-
bevist vil hjelpe langt flere, er å
la alle studentene gjennomgå en
test i begynnelsen av semestret.
De som scorer
svakt på denne testen, må følge et
obligatorisk seminar, helst med re-
gelmessige innleveringer. Men er det
slik vi vil at studier ved universite-
tet skal  utvikle seg?

Vi bør ta noe selvkritikk for visse
aspekter ved siste eksamen, men
eventuelle svakheter ved denne ek-
samenen er bare  en liten del av et
stort problemkompleks. Vi er svært
interessert i synspunkter og forslag
som kan vise en vei ut av det uføret
vi befinner oss i.

For matematikkgruppa,
Knut Sydsæter

alt det økokrim driver med. Øko-
nomisk kriminalitet er et svært
motiverende og interessant tema,
og en slik spesialisering kan også
lette jobbmulighetene mot opp-
drag i samme retning.

Det er mangel på seriøse rapporter
omkring temaer som datakrimina-
litet og den mer generelle betydnin-
gen for samfunnsøkonomien. Det
kan være temaer man finner noe
om på internett, men en utskrift av
noen nettsider holder sjelden som
noe referansemateriale i en retts-
sak. Det kan også være en utfor-
dring mer innenfor det juridiske å
utrede nye medier og deres verdi i
forhold til dagens lover. Hvordan
skal en for eksempel se på e-post
som et dokument, og er deltagelse
på en prate-kanal avlytting eller
spaning/infiltraasjon? Sunde foku-
serer i stor grad på kravet om
notoritet og objektivitet. Dette er de
to primære kravene i enhver sam-
menheng. Et slikt krav stiller ofte
svakere hos den lokale politi-
myndighet enn hos Økokrim sen-
tralt, hvilket ofte har med erfaring
å gjøre. Økokrims oppgave er å si-
kre kompetanse slik at disse
hensyn blir ivaretatt innenfor
håndteringen av den
nye kriminalite-
ten.

Forberedt
Selv om moderne
teknologi utvikler
seg i raskt tempo, føler
Sunde at de absolutt henger med.
Noe som avhenger av etterforsker-
nes evner til å oppdatere seg. IT-
kriminaliteten er bare ett av flere
vanskelige saksfelt som ØKOKRIM
arbeider med. Innsidehandel er et
annet utfordrende felt som krever
spesiell oppmerksomhet. Loven
krever strenge beviskrav i en sam-
menheng hvor mesteparten av in-
formasjonen foregår muntlig eller
inni hodet til mennesker. Det blir
derfor en utfordring å stadig forbe-
dre lovverket og samarbeidet med
andre parter for å slå ned på de
smarte og kriminelle. For øvrig må
ikke informasjonsteknologien sees
på som et onde, men også en mu-
lighet til å i større grad kontrollere
slik atferd og være med på å hjelpe
etterforskningen. Les mer om dette
i intervju med Sverre Lilleng,
markedsovervåker ved Oslo Børs på
side 6 og 7.
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Medlemmene får tilbud om:
- kurs og seminarer
  (dels til redusert pris)
- medlemsmøter
- forsikringsordninger
- generell   informasjon om
  foreningens aktiviteter
- tidsskriftet Sosialøkonomen
  hjem i egen postkasse

Kontigenten inkluderer med-
lemskap i studentforeningen
Fredrik. Betalt bankgiro gjel-
der som medlemsbevis

Medlemsskapet gjelder for et
kalenderår av gangen, og lø-
per til oppsigelse foreligger

Annonse

JA!
Jeg ønsker studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

Jeg ønsker studentabonnement på Sosialøkonomen

Fullt  navn:
Nåværende priv. adr:
Født:
Studiesemester, år:
Utdanningssted:

Til:
Sosialøkonomenes Forening
Postboks 8872, Youngstorget
0028 Oslo
Tlf. 22 41 32 90 Fax: 22 41 32 93

SOSIALØKONOMENES FORENING
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening

eller studentabonnement på Sosialøkonomen
Studentmedlemskap i Sosialøkonomenes Forening koster kr 250,- for
1999. Det samme koster et studentabonnement på sosialøkonomen.
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Den redaksjonelle eliten i
Norge kan mistenkes for å
ha påfallende lik
forståelseshorisont. I bl.a.
NRK, Dagbladet og VG finnes
et lite, tett miljø som i stor grad
bestemmer ikke bare hva vi skal
synes noe om, men også hva vi
skal synes om det. I et demo-
krati bør det ikke være helt
uproblematisk at en gruppe
mennesker som uten noen kon-
stitusjonell legitimitet utøver så
stor makt. Ser en på hvem disse
menneskene er, finner en fort at
vi snakker om halvstuderte, av-
dankede sekstiåttere som møtes
på Tostrupkjelleren over både en
og to øl. Dette kan være noe av
forklaringen på at presse og eter
åpenbart holder fast ved de
samme mytene og dogmene om
norsk samfunnsliv.

Typiske antipatier er statskirken, Fr.p., leger, jurister,
konservative menn på Oslo vest, kontantstøtte, høyt-
lønnede, USA, Senterpartiet og bønder. Noen hellig-
dommer, derimot, kan ikke rokkes ved: homofili er bra,
EU er bra, rødvin er sunt, Human-Etisk Forbund, i
motsetning til kirken, er bare bra, porno og narkotika
bør liberaliseres, den urbane kulturen er bra, musli-
mer kan kritisere Norge og vestlig kultur, men kritikk
andre veien er ”brun”, høyre-ekstrem populisme. En
kan mene hva en vil om disse mytene og dogmene,
men debatten bør dreie seg om den øredøvende enig-
heten om saksfeltene.

Observator har snakket med Nils Øy, generalsekretær
i Norsk Redaktørforbund og redaktør i Klassekampen,
Jon Michelet. På spørsmål om han vil la seg intervjue
av Observator, sier Michelet: «Det er krig. Jeg må svare
uhyre kort og punktvis.» (Vi merker oss at tross krigen
tok Michelet seg god tid til å være deltaker i NRKs hu-
moristiske underholdningsprogram «Nytt på nytt»
16.4.99. red.anm.)

Mediaediaediaediaedia

Hvilke konsekvenser tror dere det har for samfunns-
debatten at vi har en så ensrettet mediaverden?
JM: Akkurat nå; det at alle andre dagsaviser enn Klas-
sekampen har erklært tilslutning til Natos bombekrig
har ført til at norske lesere får et altfor ensidig Nato-
syn på krigen.
NØ: Jeg er uenig i utgangspunktet. Medieverden er
ikke så ensrettet som dere åpenbart vil ha det til. My-
tene må være fundert dels på førstesideoppslag i
løssalgsavisene og kjellerprat fra Tostrup, men lite på
den faktiske samfunnsdebatt i avisene og i NRK. Ikke
minst gjelder dette alle de andre avisene og mediene
som også utgjør medienes samfunnsdebatt. Dersom
det virkelig var slik dere skildrer det, ville det være
virkelig ille for samfunnsdebatten. Jeg er enig i at den
absolutt kan bli langt bedre, men i forhold til noen
«slappe» år, synes jeg både mengde, bredde og dybde,
både tematisk og volummessig har tatt seg opp de siste
årene - også i Dagbladet og VG.

Finnes det en forming av journalister allerede på
Journalisthøyskoler og en selektiv utvelging av jour-
nalister til arbeidsplasser etter rådende meninger? (Får
en Fr.P-sympatisør jobb som politisk journalist i Dag-
bladet?)
JM: Ja. (Og nei). I Klassekampen sier vi imidlertid ikke
til nye journalister at de må stå på den revolusjonære
og sosialistiske formålsparagrafen vår, men at de må
ha aksept for at avisa drives etter denne paragrafen.
NØ: Alle miljøer bidrar til å forme, men i de utdanning-
ene jeg kjenner er det å forme til mangfold selve for-
målet med utdanningen. Og en eventuell uniforme-
ring «allerede på journalisthøyskoler» ville neppe ha
det resultat dere «ser»: Bare en mindre del av dagens
redaktører og journalister har tatt journalistisk fagut-
danning. Det er medienes (og medieorganisjonenes) mål
at fagutdanningen ikke skal dekke mer enn 50 % av
behovet, for å få ulik rekruttering - fra alle miljøer.
Hvorvidt en Fr.P-sympatisør får jobb som politisk med-
arbeider i Dagbladet, vil antakelig avhenge av hvor mar-
kert han er som sådan utad, og hvem han konkurre-
rer med. Enhver partisympatisør, når sympatien over-
går ønsket «avstand» til politisk flagging, vil antakelig
stille noe bak i køen til slike jobber i alle redaksjoner.

Tekst Bjørn B. og Vegard S, ill. Bjørn
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Visse akademikere/fagfolk brukes hyppig i media, ek-
sempelvis Thomas Hylland Eriksen, Tor Erling Staff
og Per Fugelli. Disse støtter opp områdende myter og
dogmer i presse og eter, og legitimerer dem. Tror du
det er vanskelig for kritiske akademikere/fagfolk med
motstridende syn å slippe igjennom uten å bli latterlig-
gjort?
JM: Det er vanskelig, men ikke i Klassekampen. Vi er
svært åpne for de alternative, ikke-etablerte akademi-
kerne.
NØ: Det er neppe disse personene som brukes mest
av mediene på sine områder. I mange tilfelle synes det
på meg som de nevnte personer mest brukes fordi de

er i opposisjon til etablerte syn på sine områder -
og fordi de ofte leverer spissformuleringer...

En politisk aktiv presse og eter, er det et problem eller
en forutsetning i et demokrati?
JM: En forutsetning, for faen!
NØ: En forutsetning, så lenge den er aktiv på egne og
journalistikkens premisser, og ikke som forlenging av
partiene, slik vi hadde det i «hundreårsnatten», fra ca
1880 til rundt 1980.
JM: En forutsetning, for faen!
En meningsmåling gjengitt i Dagens Næringsliv
(29.4.99) viser følgende resultater dersom bare jour-
nalister hadde hatt stemmerett i Norge: SV ville fått

45 representanter, Rød Valgallianse 2,
Arbeiderpartiet 78, Fremskrittspartiet 0
og Senterpartiet 1 representant. En sam-
tidig undersøkelse blant velgerne ville gitt
SV 14, RV 1, Ap. 73, Fr.P. 28 og Sp. 8
representanter. Hos journalistene ville
altså SV, RV og Ap. fått mer enn 3/4 av
stortingsrepresentantene.
Blant journalistene mener 62 % at egne
meninger farger gjengivelsen av nyheter.
Blant befolkningen forøvrig er tallet 75%.
Over halvparten (52%) av befolkningen sier
at journalister primært er opptatt av å lage
oppslag som skal selge. Og 33% av jour-
nalistene er enige!
Det Nils Øy kanskje ikke tar i betrakning
er at «hundreårsnatten», med parti-
politiske organ; ikke har blitt avløst av en
fri og differensiert presse. Vi har fått su-

verene redaktører som i prinsippet er uav-
hengige, men med kommersielle og ideolo-

giske styringer. Journalister er avhengig av et
gjensidig godt forhold til andre mediafolk for å
innpass på ryktebørsen. I tillegg er miljøet så
tett og lite at en med upopulære synspunkter
fort mister karrieremuligheter i Akersgata. Så
hvorfor generalsekretæren i Norsk Redaktør-
forening slår seg på brystet med økning i
journalistisk «bredde» og «dybde» kan man
spørre seg om.

 - og ensretting?

Er du en kristen avholdsmann bosatt på Frogner med
Fr.p.medlemskap og betenkeligheter til
homofile foreldre har du et dårlig utgangspunkt for
karriere i presse og eter. Hvorfor?



Side 26

Skrevet av Jostein Askim og Petter Vegard Hansen

Hvordan lærer man best? Man søker seg til de beste Universitetene, man leser dager ut og dager inn.
Ukritisk. Men i hvilken grad er det egentlig lagt til rette for at man skal lære noe her på

sosialøkonomisk institutt? Hvordan er egentlig læringsmiljøet? Er instituttet seg
bevisst at enkelte ting må legges til rette for at for at studentene ikke skal ende

opp som grunnfagstudentene fra sist høst.Instituttet må legge til rette et
læringsmiljø slik at best mulig resultater kan oppnås. Man vet at organise-

ring har betydning for resultaene. Et universitet bør alltid hige etter et lærings-
miljø som gir best mulig læring.

Her følger en liten innføring i pedagogikk for instituttets ansatte:  Maslows behovs
hieraki, som sier at de trinn en må være oppfylt for å komme opp på ett høyere nivå

o.s.v. Ingen regler er uten unntak. En og annen student kan selvfølgelig nå kunn-
skapens tinder på Blindern.

Men…..
Eksamen nærmer seg. Vi satt oss ned for å finne ut hvordan vi kunne gjøre
det best mulig på eksamen. Vi fant kom raskt fram til at vi måtte vekk fra
Blindern. Når Maslows pyramide er ute av likevekt må man gjøre nye grep.
Derfor dro vi på studietur til Helles, nærmere bestemt til Poros.

For å slå an tonen lar vi Sigjbjørn Obstfelders kjære «Jeg ser» illustrere

Det er på lesesalen man sitter når man leser.
Eller på en balkong på Poros.

Midt i semesteret.
Og det kan være vel så effektivt

Jeg ser på den hvide himmel,
jeg ser på de gråblå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden
Dette er altså klodenes hjem

En regndråpe!

Jeg ser på de høye huse,
jeg ser på de tusende vinduer,
jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså verden
Dette er altså klodenes hjem

De gråblå skyene samler seg.
Solen ble borte.

Jeg ser på de velkledde herrer,
jeg ser på de smilende damer,
jeg ser på de lutende hester.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er visst kommet på feil klode!
Her er så underlig...Je

g 
se

r

PorosPå studietur til
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Første trinn i behovspyramiden er de
fysologiske behov: Vann, mat, fysisk
sunnhet, oksygen, fysisk velvære.

En Aprildag i Oslo:

Man vet hva man kan vente seg: Dårlig søvn i
knirkende senger; sur nordavind og slaps og snø;
en lesesal som ikke er luftet siden september; en
trist og impotent kantinemiddag; klora vann i
møkkete glass;

En aprildag på Poros:

Man vekkes til hanegal og måkeskrik. Hav og him-
mel, kinn mot kinn, motortøff og sønnavind. Sol
fra skyfri himmel; bøkene ut på balkongen, var-
mende sol, svalende vind; utsikt til grønne åser
og blått hav; tre retters middag med lokal rødvin,
konjakk og kaffe; rusler hjem til ryddet hotell-
rom under stjernene.

Andre og tredje trinn: Trygghets-
behovet, og behovet for samhørighet
og kjærlighet.

En Aprildag i Oslo

En ensom dag etter en ny voldshelg i Oslo. Hvor
er mamma, far, søster og bror? Hvor er alle ven-
nene mine akkuratt nå? Er det bare jeg som le-
ser til eksamen?

En Aprildag på Poros

Man føler tryggheten fra man møter sin omsorgs-
fulle reiseleder, Mette, til man kysser gresk jord
farvel. Et rolig og trygt lite øysamfunn,  der det
ikke har blitt stjålet et eple siden 1947. Den syd-
europeiske storfamilien på Hotel Fedra, med far-
far og farmor, mamma og pappa, storebror og lil-
lesøster. Riktig nok er mamma og pappa stort
sett fulle fra klokka elleve hver dag, men det vik-
tigste er at de er der. Ikke minst husholdersken
som passer på at vi ikke sov bort hele formidda-
gen.

Fjerde og femte trinn: Behovet for
aktelse og behov for selvrealisering

En Aprildag i Oslo

Man vekkes av vekkeklokke etter en kort natts
dårlig søvn, man er allerede sent ute. (Hva gjør
vel det?) Ut av vinduet skimter man nabo-
bygningens grå fasade. Den røde, trange og ille-
luktene T-banen frakter studenten opp til
mursteinskolossene på Blindern. Er det noen
som har tenkt på at det skal være hyggelig å
kjøre T-bane? For å gjøre den dårlige samvit-
tigheten enda dårligere tar man seg en kaffe og
en røyk, og venter enda fem minutter før man
setter i gang med dagens økt. På veien opp til
lesesalen hilser man på de gamle bleke vitamin-
fattige medstudentene. Så er man omsider i
gang. Dette var ikke lett. Man går og spør pro-
fessoren, uten oppsatt trefftid slik at man aldri
skal føle seg velkommen. Turen hjem er en lang
repitisjon av morgenens tur. Så går man og leg-
ger seg.

En Aprildag på Poros

Man vekkes av den friske morgensolen, hiver
seg på mopeden. Man kjenner friheten i den
svale morgenluften. Kjører ned på det lokale ba-
keriet, ferskt brød! Freser tilbake, og stikker
innom resten av storfamilen med ferskbrød, og
får betalt med hyggelige hilsninger.  Med godt
lys fra solen leser man seg gjennom et nytt ka-
pitel av Førsund og Strøms  «Miljøøkonomi», og
man forstår hva det er vært å ta vare på. Følel-
sen av å fullføre en god lesedag  med så mange
fristelser rundt, er mer verdt enn hvilken som
helst karakterer på en semesteroppgave som
ikke teller. På den lokale restauranten hilser
Martina oss nok en gang velkommen, nok et
måltid som forstår hva en sulten mage skriker
etter. Så tilbake til bøkene, med alle behov dek-
ket er kunnskapstørsten ustoppelig!

Hvem sa at sydentur i eksamenssperioden ikke
var lurt?  Maslow sa det var greit, Jostein sa
det, Aleksander sa det, Petter sa det. Mamma
sa det ikke, men hva vet hun om Maslow?

Studieturen fritt etter Maslow:
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Av og til legger vi oppvakte studenter merke til
at andre forelesere kommer og hører på en en-
kelt av forelesningene våre. Skyldes dette
oppfriskning av gammel kunnskap, eller leng-
ter foreleserne tilbake til de glade dagene da de
selv var studenter?
Nei, svaret er nok heller foreleserevaluering.
Observator har sett nærmere på hvordan en slik
evaluering foregår på Sosialøkonomisk Institutt.

Instituttet har bestemt at alle foreleserne, minst
en gang pr. år, skal evalueres av en annen fore-
leser. Dette foregår som regel ved at foreleserne
går sammen i par, og sitter inn på hverandres
forelesninger. (Allerede nå forstår du sikkert at
dette ikke er ment som noen sensur av forele-
serne). Deretter skal de prøve å komme med

konstruktiv kritikk av hverandre. Foreleserne
er gjerne også fra samme fagfelt, fordi det er en
fordel å sitte inn i et emne man selv kan noe
om.

En foreleser kan gjøre nesten hva han vil ut av
en forelesning. Noen bruker mye tid på å finne
andre eksempler enn de som står i litteraturen,
forklare anvendelser og komme med empiriske

Foreleser-

data, mens andre bare skriver rett av boken.
Det ene er ikke nødvendigvis bedre enn det
andre, men man behøver ikke å ha studert så
lenge før man innser at det kan være STORE
forskjeller mellom ulike forelesere.

På forelesning i  mikroøkononomi på 3.avd.
08.04.99, satt prof. Geir B Asheim inn for prof.
Tore Nilssen. Observator møtte opp med kamera,
penn og papir, og stilte spørsmål i pausen.

Geir Asheim:Geir Asheim:Geir Asheim:Geir Asheim:Geir Asheim:

Hva ser du etter hos Tore Nilssen?
-Jeg prøver å legge merke til ting som for ek-
sempel hvordan han snakker; stemmebruken og
hvordan han bruker tekniske hjelpemidler un-
der forelesningen. Jeg prøver også å se på sam-
menhengen i stoffet. Er det mulig å presentere
dette på en enklere og bedre måte?

Hva ønsker du å oppnå ved evalueringen av Tore
Nilssen?
-Ved å se på andre kan jeg lære noe selv. Når jeg
sitter i auditoriet prøver jeg å se på forelesnin-
gen fra studentenes synsvinkel, og da ser jeg
ting jeg kanskje ikke tenker så mye over som
foreleser. For å bruke et eksempel, så savnet jeg
her i innledningen noe om i hvilke situasjoner
fra virkeligheten denne teorien skal brukes.
Hadde det vært jeg som foreleste ville jeg anta-
gelig ha brukt en lignende innledning selv, og
oversett dette poenget.

Blir denne evaluering mellom dere to?
-I utgangspunktet er dette en evaluering der man
gir tilbakemelding til vedkommende selv. Det er
på ingen måte ment som noen form for overvåk-
ning, og instituttet skal i utgangspunktet kun
ha melding om at evaluering har funnet sted,
ikke noe annet.

Hvor dårlig må det være før det   likevel rappor-
teres inn til instituttet?
-Studentene ville antagelig melde ifra til insti-
tuttet lenge før en slik ”innsitting” avslører en
dårlig foreleser. Studentene er såpass våkne og
oppvakte at de ville reagert dersom en foreleser
var helt inkompetent.

Professor Geir
Asheim evaluerer
Tore Nilssens
forelesning

Av Thomas Tørmo, foto:  ObservaTorbjørn

evalueringen
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Tore Nilssen:Tore Nilssen:Tore Nilssen:Tore Nilssen:Tore Nilssen:

Er du ekstra godt forberedt i dag?
-Nei, som vanlig. For å være ærlig så hadde jeg
glemt at det var i dag jeg skulle evalueres.

Hva ønsker du å oppnå ved evalueringen av deg?
-Jeg ønsker meg konkrete råd om ting som kan
gjøres bedre. Generelle utsagn som ”-du må bli
en bedre foreleser” har ingen verdi. Ved denne
forelesningen spesielt er jeg interessert i å få vite
om tavlen var et godt medium for å få frem po-
engene eller om jeg burde ”berettet” om temaet
på en annen måte, f.eks.  med ”slides” (Bergensk
for overhead red. anm.).

Hvordan hjelper denne
evalueringen deg?
-Jeg håper å få idéer om hva som kan gjøres
bedre. En slik evaluering åpner også for disku-
sjon og gjennomgang av pensum på tvers av
kursene. Vi har av og til behov for å diskutere
endringer i pensum, og se om det er overlapp,
eller om noe bør integreres. Det letter diskusjo-
nen når man har sittet inn på hverandres fore-
lesninger.

Er det ellers vanlig at forelesere går på hveran-
dres forelesninger?
-Det er et empirisk spørsmål, og svaret er nei.
Hypotetisk kunne det godt være mulig å gå på
hverandres forelesninger dersom man for eksem-
pel var flere forelesere som delte et kurs. Men vi
har nok ikke tid til dette.

Etter evalueringen satt de to seg sammen og
kommenterte hverandres performance. Vi får
håpe at de begge lærte noe av hverandre som de
kan ta med seg videre, til nytte og glede for stu-
dentene. Men vil alle foreleserne ha like stort
utbytte av en slik evaluering? Vi får tro at de
fleste klarer å gi konstruktiv kritikk, og kanskje
også snappe opp ett eller annet av hverandre.
På den måten kan vi på sikt få glattet ut for-
skjellene mellom foreleserne noe.

Fra studentenes ståsted er foreleseren helt ene-
rådende når det gjelder å legge fram sin del av
pensum. Dersom foreleser er god, blir det let-
tere å lære. Er han dårlig, blir det mye tyngre.
Dette kan ha mye å si for rekrutteringen til fa-

get, og ikke minst om de som har tatt 1. avde-
ling vil fortsette på hovedfag på sos.øk.  Derfor
bør instituttet satse  enda mer på evaluering.
Dersom foreleserevalueringen slik den foregår
nå faktisk virker, hvorfor ikke gjøre det oftere,
f.eks. en gang pr. semester?

Mot slutten av semesteret deler alle som under-
viser ut et evalueringsskjema til studentene. Der

får man anledning til å si sin mening om både
foreleser og undervisningsopplegg. Hvor godt de
forskjellige foreleserne leser disse skjemaene,
eller om de bryr seg så mye om hva som står i
dem er en annen sak. Vi kan bare oppfordre til å
bruke den muligheten til å si sin mening om
undervisningen. En idé kunne være et
evalueringsskjema som kom tidligere i semeste-
ret slik at man kan si fra om ting som er galt for
sin egen del også, ikke bare for de som kommer
etterpå!

Det er viktig at instituttet klarer å holde et høyt
nivå på undervisningen. Dårlig kvalitet går ut-
over studentene, og vil på sikt redusere rekrut-
teringen til faget. Foreleserevalueringen er et greit
tiltak, men det vil neppe få noen foreleser til å
dramatisk skifte stil. Den utgjør kun en liten
kollegial korreks på et institutt som ikke er pre-
get av noen store konflikter eller motsetninger.
Dersom en foreleser overhode ikke fungerer er
det stadig opp til studentene å komme med til-
bakemelding.
.

Hvordan blir den gjennomført?

Hva blir oppnådd?



Side 30

Tavleforeleseren:

Tavlen har den fordel at foreleseren faktisk selv
må skrive det som skal stå der. Dette gjør at

tempoet i forelesnin-
gene kommer ned

på et menneskelig
nivå. Noen pro-

blemer oppstår
likevel når
foreleseren be-
gynner å refe-
rere til ”Lignin-
gen som stod

der i sted”, og ”
Det som jeg nå
pusset ut”. Eller
når foreleseren

begynner å
endre et par

tegn –”Dette blir helt tilsvarende, vi
legger bare til en hatt her og her”-

Tenker han ikke på at vi må skrive alt
på nytt? Tavler har dessuten en tendens til å
være avlange, mens arkene i notatblokken som
regel er A4 på høykant. Dette gir noen anato-
miske problemer, særlig ved lange ligninger med
forklaring til hver relasjon under.

Transparentforeleseren:

Dersom du skriver ekstremt fort kan du kan-
skje klare å skrive ned det som står skrevet
på transparentene, men da er det ikke lett å
følge med på hva foreleseren faktisk sier (si-
den du allerede ligger 3 avsnitt etter), og der-
med går du glipp av nesten alle de gode poen-
gene i det foreleseren sier. Særlig gjelder dette
dersom det er maskinskrevne transparenter.

Du kommer ut fra forelesningen og føler deg
som en kopimaskin med såre valser, uten at
du egentlig kan huske hva du har skrevet.
Mye kan gjøres for å forbedre transparent-
foreleseren. Dersom forelesningsnotatene de-
les ut på forhånd er dette til stor hjelp. Vi aner
også begynnelsen av
en kultur her på
huset, der forele-
serne legger
forelesning-
snotatene
ut på nett.
Dette øn-
skes vel-
kommen.

Prate-
foreleseren:

Er en foreleser av
den gamle skolen,
som bruker et mi-
nimum av tekniske hjelpe-
midler. Poengene kommer i et tempo som mu-
ligens lar seg stenografere, men du klarer aldri
i verden skrive dem ned i normal skrift på
noen forståelig måte. Dette medfører at
forelesningsnotatene blir rotete, eller direkte
mangelfulle. En prateforeleser (og vi har noen
av dem på Sosialøkonomisk Institutt!) tar det
for gitt at studentene vet hva han snakker om.
Dette krever forberedelser før hver forelesning
fra studentenes side, -og det er jo bra. Men
det krever
også at alle
forstår det
grunnleg-
gende ut i
fra
pensum-
litteraturen,
for å
klare å
henge
med. Fore-
lesningene
skal jo være
et sted der
man også lærer
det mest ele-
mentære, ikke
bare et diskusjonsfo-
rum for de flinkeste.

Foreleserne
Skrevet av Thomas Tørmo, Illustrasjoner av Bjørn Bergene

Det er ingen som betviler at en som er ansatt i et professo-
rat eller en amanuensis- stilling ved sosialøkonomisk insti-
tutt er økonomi-faglig høyt kvalifisert. Men når det gjelder
deres pedagogiske evner, er det en annen sak. I utgangs-

punktet skal tiden deles mellom de to likeverdige aktivitetene
forskning og undervisning. Men av og til får man heller det

inntrykket at mens forskning er fint,
er undervisning bare en plikt.
Vi sier ikke at det gjelder alle,

og nevner slett ingen navn. Isteden presenterer vi her i
Observator noen ulike typer forelesere:

Takk og pris for
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Fagutvalget (FU) og Frederik har igjen hatt general-
forsamling, og fagutvalget fikk fire nye medlemmer.
Totalt er vi åtte representanter som velges for ett
år, med valg av fire nye medlemmer hvert semester.
Denne gangen trengte vi fem nye medlemmer, da
noen av de gamle medlemmene bl.a er på utveks-
ling. De nye representantene er Nils Andresen, Stei-
nar Aksnes, Christian Gahre, Erik M. Dugstad og Helle
Stensbak
Instituttstyret (IS) og Arbeidsutvalget
(AU):Instituttstyret er det fora der det tas avgjø-
relser angående ansettelser, pensumendringer,
budsjettbehandling og lignende. Her sitter det
seks representanter, to fra FU og fire uavhengige
studentrepresentanter. Arbeidsutvalget er et for-
beredende organ for IS, og studentene er repre-
sentert med ett medlem fra FU og en uavhengig
representant. De uavhengige representantene sit-
ter i ett år, og velges på allmøte i slutten av okto-
ber. Disse skal parallelt med FU fremme studen-
tenes krav og ønsker for instituttet.
Studentenes undervisningskommité (SUK):Her
sitter ett medlem fra FU, én uavhengig represen-
tant, én studiekonsulent samt lederen i under-
visningskomiteen ved instituttet. Kommiteen skal
ha løpende kontakt i undervisningsspørsmål. SUK
skal også fungere som et forberedende organ for
AU, slik at studentene blir trukket tidligst inn i
beslutningsprosessen i undervisningsspørsmål.
Aktiviteter våren 1999:Hvert semester arrange-
rer FU en del faste aktiviteter.

Dette semesteret har vi følgende planer:
Jobbseminar:Jobbseminaret har blitt en tradisjon
hvert semester, og er først og fremst for studen-
ter i avslutningsfasen i studiet. Denne gangen
blir jobbseminaret torsdag 25.mars på seminar-
rom 9 på Ullevål Stadion. Dagen starter med at

Knut Roppestad holder et meget bra kurs om jobb-
søkerprosessen. Etter lunsj kommer noen inviterte
bedrifter for å fortelle litt om dem selv. Det holdes
en enkel bevertning etter presentasjonen, der det
blir anledning for studentene å prate med bedrif-
tene.

Bedriftsbesøk:
Årets bedriftsbesøk er ikke bestemt på dette tids-
punktet. Det er da mulighet for studenter på alle
avdelinger å bli med ut til en bedrift for å høre på
en presentasjon og kanskje også få en liten om-
visning. Nærmere informasjon kommer etter
hvert.

Næringslivsgruppen (NLG):
NLG skal bedre kontakten mellom næringslivet
og sos.øk-studentene.Dette semesteret har de
tenkt å arrangere tre bedriftspresentasjoner på
universitetet.

Studietur :
I fjor ble den planlagte studieturen til Praha av-
lyst p.g.a for få påmeldte. Vi i FU håpet at dette
kun var en engangsforetredelse, og satte i gang
med å planlegge denne vårens tur. Reisemålet
skulle være Brüssel, hvor vi hadde tenkt å lære
mer om euroen og dens påvirkning på den nor-
ske økonomi. Tilbakemeldingen var bra da vi star-
tet planleggingen i høst, men måtte dessverre
avlyses da det til slutt var alt for få påmeldte. Vi
håper at dette er noe som vil endre til neste gang.

Du finner oss på kontoret, rom 1250 i Eilert Sundts
hus, i kontortiden mandager og onsdager mel-
lom klokken 11.45 - 12.15. Vi har også egen post-
kasse utenfor kontoret der dere alle kan komme
med forslag til saker som kan tas opp eller betale
leie for bokskap utenfor kontortiden.

Fagutvalget
Leder
Kaja Jansen
Nestleder
Even Mortensen
Undervisningskomité
Steinar Aksnes
Helle Stensbak

Nils Andersen
Studieturansvarlig
Kaja Jansen
IT-ansvarlige
Erik M. Dugstad
Kaja Jansen
Sekretær
Juliane Evensen
Økonomiansvarlig
Christian Gahre
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Sosialøkonomer hadde mye makt i Norge i gamle
dager. Hvis vi mente at nordmenn ikke trengte
bananer i år, ja så ble det ikke noen bananer.
Gerhardsen styrte landet uten å bruke ord som
å ”spille på lag med markedet” eller ”konkur-
ransedyktig lønnsnivå” , men lot heller sine øko-
nomisk utdannede partifeller i departementene
sørge for at de ønskelige målene ble oppfylt ved
hjelp av lover og direktiver.

Valuta var det mangel på like etter krigen, og
sosialøkonomene fulgte nøye med, slik at ingen
brukte mer va-
luta enn nød-
vendig. De defi-
nerte selvsagt
selv hva som var
” n ø d v e n d i g ” .
Statseide sel-
skaper var ikke
”delprivatiserte”,
men 100 % of-
fentlig styrt, og
de fulgte direkti-
vene fra sentralt
hold til punkt og
prikke. At NSB
var blant de flin-
keste i klassen,
vil dere nok
snart forstå…
Denne lille histo-
rien fra 1945 el-
ler 1946 kan
være et godt ek-
sempel på hvor merkelige resultater man kan få
dersom man følger alle direktiver til punkt og
prikke.

Det var altså to studenter ved Universitetet i Oslo
som skulle hjem til Nordland i ferien, og den
beste måten å komme hjem på var å bruke to-
get. De gikk derfor til NSB for å kjøpe billett,
selvsagt med sitteplass hele veien, det tok jo
tross alt flere døgn å komme seg hjem ! En helt
grei sak, selv for NSB skulle man tro, men den
gang ei. Problemet var nemlig at toget til Narvik,
måtte en strekning innom Sverige, siden man
enda ikke hadde forbindelse hele veien til Nord-
Norge. Og en tur innom Sverige, betydde valuta-
utgifter for NSB, ettersom det her var Sveriges
Järnvegar som sto for transporten, og de skulle
jo selvsagt ha oppgjør i svenske kroner !
Alle vet jo at utenlandske penger ikke var noe
gode nordmenn burde omgi seg med i for stor
grad, så våre faglige forfedre hadde konstruert

Byråkratiske perlerByråkratiske perlerByråkratiske perlerByråkratiske perlerByråkratiske perler
et system som var både strengt og byråkratisk.
For eksempel var valuta så vanskelig å få tak i
for enkeltpersoner, at man måtte sende inn en
søknad om hvorfor man trengte valuta, hvor mye
valuta man ønsket å veksle, og hvorfor man
skulle dra til utlandet akkurat nå osv.
Hvis du først fikk innvilget en sum, så ble dato
og størrelse på summen ført inn i passet ditt,
slik at du ikke skulle klare å få ut mer valuta til
samme reise, ved å søke flere ganger !  Slik holdt
myndighetene kontroll over all valuta som gikk
ut av landet, samtidig som mange samfunnsø-

konomisk gun-
stige arbeids-
plasser ble
opprettholdt i
statsadminis-
trasjonen.

Men for å
komme tilbake
til historien,
hva skulle så
NSB gjøre i
denne saken ?
Dette var jo en
klassisk mål-
konflikt. De
kunne nesten
ikke nekte stu-
dentene å dra
hjem i ferien,
men samtidig
hadde de fått
streng beskjed

om å ikke sløse med valuta ! Løsningen på pro-
blemet var genial. De lot studentene få reise
hjem, men for å spare valuta lot de dem kun få
ståplass og ingen penger til mat under den de-
len av reisen som gikk gjennom Sverige ! NSB
har jo aldri vært redd for å ty til løsninger som
kunne gå ørlite utover kundenes servicetilbud,
og her ville de i alle fall gjøre sine overordnede
sentralt rimelig fornøyd.
 ” Først brød , så kake ” sa jo landsfader Ger-
hardsen i en tale på den tiden, og ved å definere
brød = togreise og kake = sitteplass på toget, ser
vi at dette også må ha vært en handling i hans
ånd.

Studentene kom seg i følge historien hjem ( litt
sultne og støle i beina, kanskje ), men sannsyn-
ligvis med en god norsk dugnadsfølelse i hjertet,
ved å i alle fall ha gjort litt for å gjenreise landet
etter krigen. Trolig gruet de seg litt for reisen
tilbake til Oslo igjen, også…

Skrevet av Jon Andresen

Artige historier fra en litt annen tid
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Det tør være allment kjent blant instituttets
studenter og ansatte at Trondhjems-studenter
har en hang til å trekke sørover ettersom de
stiger i gradene. Grunnen er enkel – det er kun
i Oslo vi (for dette gjelder, som du kanskje har
skjønt, også meg) har mulighet til å oppnå Cand
Oecon-tittelen innenfor universitetssystemet.
En eventuell påstand om at grunnen skulle
være de mange tredjeavdelingskursene vi kan
velge mellom her på bruket, velger jeg å forbigå
i barmhjertig stillhet.
Som fersk Blindernstudent ble jeg ikke så lite
overrasket, da jeg fikk pensumlistene mellom
hendene og oppdaget at mikro- og makro-
pensumet på 2. avdeling i store trekk var helt
likt det vi hadde på mellomfaget i Trondhjem.
Store deler av Victor Normans kjente og kjære
”Næringsstruktur og utenrikshandel”, inngående
kjennskap til Dornbusch og Fischers SAS-DAD-
modell (en dynamisk AS-AD som ifølge Steinar
Holden er ”tilnærmet identisk lik” hans egen).
Da jeg forsøkte å spørre mine nye medstudenter
om hva de hadde fordrevet tiden med på mellom-
faget, fikk jeg høre at de hadde vært opptatt med

Interregionale pensumforskjeller
- Bare et langt ord?

å lære det som jeg lærte på grunnfag; Sollow,
endogen teknologivekst og Lagranges metode, og
selvsagt fikk de kose seg med Førsund og Strøms
eminente ”Miljøøkonomi”.
Min påstand er altså som følger: Første avdeling
sosialøkonomi ved tidligere AVH, nå NTNU, var
betydelig tyngre analytisk, enn tilsvarende kurs
ved UIO.
Hva var det egentlig Oslostudentene holdt på
med på lavere grad, eventuelt hva var det Trond-
hjemsstudentene gikk glipp av? Er det en vrang-
forestilling dersom artikkelforfatteren innbiller
seg at det burde være mulig å komme frem til en
enhetlig oppfatning av hva som er den pedago-
gisk ”riktige” progresjon i presentasjonen av fa-
get?
Vi lar spørsmålet ligge og konstaterer at noe fak-
tisk har skjedd. I skrivende stund blåser forand-
ringens vind over instituttet – på instituttstyre-
møtet 15. april ble, blant mye annet, nytt pen-
sum for mellomfaget vedtatt. Dette vil blant an-
net inneholde beslutninger under usikkerhet og
sannsynlighetsregning, og må vel kunne sies å
gi en mer solid grunn for videre studier.

Skrevet av Erlend Evensen
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Eksamensbesvarelsen
2. avdeling høst 98, makro

Karakter 2,3
OPPGAVEN:
Nevn ulike typer av sjokk som kan påvirke
likevekten i et lands økonomi. Redegjør kort
for alternative penge- og valutapolitiske
regimer. Drøft betydningen av penge- og
valutapolitiske regimer for virkningen av ulike
typer av sjokk og egnetheten av alternative
virkemidler for å stabilisere økonomien.

Nevn ulike typer sjokk som kan påvirke likevekten i et
lands økonomi.

”Sjokk” vil jeg definere som plutselige (og i hvert fall
delvis uventede) endringer i de underliggende faktorer
som påvirker økonomien. Jeg vil i hovedsak dele
sjokkene inn i 2 kategorier:

1) ”Sjokk fra utlandet”

En åpen, liten økonomi (som den norske) vil være
avhengig av den generelle internasjonale økonomiske
situasjonen. F.eks vil fall i utenlandske renter og
valutakurser (penge- og valutapolitikk) påvirke vår
økonomi (og det ganske raskt).  Fall/endringer i prisene
på verdensmarkedet vil få konsekvenser for norske
import- og eksportpriser. (For eksempel falt oljeprisen
under 10$ fatet i går, noe som er av stor betydning for
f.eks oljefondet.) Videre er det generelle nivået på
produksjonen i utlandet av betydning, samt etterspørsel
etter norske eksportvarer, og igjen alt som kan påvirke
disse faktorene (finanspolitikk etc.).

2) ”Innenlandske sjokk”

Her har vi alle mulige endringer i det offentliges
politikk, dvs. endringer i penge-, finans- og valuta-
politikk. I tillegg kan den generelle politiske situasjon ha
noe å si. F.eks vil et avklart statsbudsjett fjerne usikker-
het, mens et plutselig regjeringsskifte gi negative
signaler. Videre har vi plutselige endringer i etterspørsel
etter konsum- og investeringsvarer, som igjen kan føre
til prisendringer (for eksempel på boliger).  Til slutt kan
nevnes sjokk ”fra naturen”; flom, tørke, storm, epide-
mier etc. samt forhold som krig.

Redegjør kort for alternative penge- og valutapolitiske
regimer:

Valutapolitikk
Sentralbanken i et land kan velge mellom å holde
valutakursen fast (fastkursregime) eller la den ”flyte”
(flytende kursregime), dvs. la de internasjonale
markedsforholdene bestemme verdien på landets valuta.
I tillegg er alle mulige mellomting tenkelige, dvs. at
sentalbanken (heretter forkortet til SB) intervenerer i

markedet for å påvirke verdien av valutaen, uten at det
finnes noen fast vekslingskurs. Et vanlig kursregime
(som har vært den offentlige politikk i Norge i lang tid) er
et såkalt ”slangesystem”. Dvs. at valutaen skal holdes
innenfor et gitt intervall mot en annen valuta, eller evnt.
mot en ”kurv” av andre valutaer.  SB lar valutaen ”flyte”
innenfor intervallet, men intervenerer når den begynner å
nærme seg intervall-grensene. Fra og med august i år har
SB latt kursen flyte fritt, men startet opp med intervensjo-
ner ca. for en måned siden. Valutakursen i Norge måles
ofte i forhold til Ecu-indeksen (evnt. ”Euro”) samt i
forhold til dollaren.

Pengepolitikk
SB har i hovedsak to instrumenter de kan bruke for å
påvirke økonomien; pengemengden og obligasjons-
mengden. Disse instrumentene påvirker økonomien i
første rekke gjennom renta. I tillegg kan SB påvirke
gjennom reservekrav til bankene. En vanlig økonomisk
teori er at pengemengden påvirker renta via ”alternativ
kostnaden” til pengene. Alternativet til å oppbevare
formuen sin i penger (pr. def. ikke rentebærende) er å
oppbevare den i rentebærende instrumenter (obligasjo-
ner). Til en gitt pengemengde vil det altså være en gitt
rente som gir likevekt i pengemengden ,dvs. at publikum
vil holde/etterspørre dette kvantumet. Øker kvantumet,
må alternativkostnaden (renta) synke for at likevekten
skal gjenopprettes (alt annet likt).
Skal nå se på betydningen av sjokk under ulike økono-
miske regimer i en modell.
Antar at vi ser på en (liten,) åpen økonomi med offentlig
sektor, der landet ikke har mulighet til å påvirke interna-
sjonale forhold. Antar gitt prisnivå og full
resursutnyttelse (ingen arbeidsledighet). Studerer
problemstillingen innenfor en Mundell-Fleming-Tobin
modell:

Modellens relasjoner er:

(1) Y=C(Yd,Wp,ρ,ρ*) + I(ρ,ρ*) + G + X(Y,Y*,R)

(2) Yd =Y – T - ρ*(VF*/P)

(3) Wp =(VFp0 + M0 + B0)/P

(4) R =VP*/P

(5) ρ =i - pe

(6) r =i - i* - ve(V)

(7) M/P =m(i,Y)

(8) B/P = Wp - m(i,Y) - f(r,Wp)
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(9) VFp/P =f(r,Wp)

(10) Fp + Fg = - F*

Symboler:

Yd = disponibel inntekt
ρ = real-rente
ρ* = utenlandsk real-rente
X = handelsoverskuddet
Y* = utenlandsk BNP
R = realvalutakurs
F* = utl. beholdning av valuta (antas rente

bærende) = vår utenlandsgjeld
WP = privat formue
B = obligasjonsbeholdning
P* = utenlandsk prisniva
Pe = forventet inflasjonstakt

Resten antar jeg kjent for sensor…

Om relasjonene:

Relasjon (1) er en økosirkrelasjon. Pr.def. er BNP lik
konsum+investeringer+off.sektor+handelsoverskudd.
Konsumfunksjonen antas voksende i disponibel inntekt,
men konsumtilbøyeligheten antas mindre enn én. Videre
er den voksende i formuen, avtakende i rentene.
Investeringsfunksjonen antas avtakende i innenlandsk og
utenlandsk rentenivå. Nivået på offentlig sektor antas
eksogent, og handelsoverskuddet antas avtakende i
innenlandsk produksjonsnivå og tiltakende i utenlandsk
produksjon samt valutakurs.

Dette gir:

 (1a)  ∂C/∂Yd ∈  <0,1> ∂C/∂Wp > 0
∂C/∂ρ < 0 ∂C/∂ρ* < 0

(1b) ∂I/∂ρ < 0 ∂I/∂ρ* < 0
(1c) ∂X/∂Y < 0 ∂X/∂Y > 0 ∂X/∂R > 0

Når jeg antar at ∂X/∂R > 0 går jeg ut fra at Marshall-
Lerner betingelsen holder. Dvs. at summen av import-
priselastisiteten hjemme og ute er større enn én.

(2) Definerer disponibel inntekt som bruttoinntekt minus
skattene (eksogen og uavhengig av inntekt) samt
overføringer til utlandet. Antar at utlendinger ikke har
anledning til å holde rentebærende kroner eller NOK.

(3) Definerer privat (real) formue.  Antar at formuen ikke
endrer seg i den perioden modellen gjelder for.

(4) Definerer relativ valutakurs (bytteforholdet).

(5) Definerer realrenta.

(6) Definerer renteavviket til fordel for den norske renta.
ve(V) er en adferdsrelasjon som angir forventninger om
framtidig valutakurs. Har 3 mulige måter endringer i
valutakursen kan påvirke forventningsdannelsen:

1) v’e < 0 : en økning i valutakursen i dag
reduserer forventningene om den i

framtiden.
2) v’e = 0 : forventingsdannelsen uanhengig

av nivået på valutakursen.
3) v’e > 0 : økning i valutakursen i dag øker

forventningen om depressiering.

Jeg vil anta at v’e < 0, selv om dette på ingen måte er
selvsagt. Empirisk er det vanskelig å si noe om effekten
av valutakursen på forventningene, og antagelig vil den
variere sterkt fra situasjon til situasjon.  Ettersom ve’ > 0
impliserer ustabile valutamarkeder, vil jeg anta at v’e < 0
i hvert fall i de fleste tilfellene er en riktig antagelse.

(7) Pengeetterspørsel. Vanlig pengeetterspørselsfunksjon.
Antar at en økning i renta (alternativkostnaden) reduserer
etterspørselen, en økning i Y (indikator på det generelle
økonomiske nivået) øker etterspørselen (gjennom økt
likviditetsetterspørsel).

(7a) ∂m/∂i < 0 ∂m/∂Y > 0

(8) Obligasjonsetterspørsel. Følger av definisjonen av
offentlig formue. Det som ikke plasseres i likviditet eller
i utlandet må plasseres i innenlandske obligasjoner.

(9) Etterspørsel etter utenlandsk valuta.

Bruker en beholdningsbasert teori. Antar at det private
har preferanser over beholdningen av utenlandsk valuta.
Antar at en økning i formuen øker etterspørselen, men at
investorene ikke plasserer hele formuesøkningen i
utlandet. Antar at en økning i prisen på det utenlandske
objektet (V øker) reduserer etterspørselen. En økning i
prisen øker den relative (verdien av) andelen til uten-
landsk valuta i porteføljen. Dersom risikobetraktningene
er de samme vil investorene ønske å balansere porteføl-
jen og selger dermed valuta og kjøper kroner. Valuta-
kursen opp betyr ve ned, og dermed øker renteavviket. Jo
høyere rente hjemme og jo lavere rente ute, jo mer
lønnsomt er det å holde NOK i forhold til utenlandsk
valuta, og jo lavere blir etterspørselen etter valuta.
Har altså:

(9a) f’r< 0 f’Wp > 0

(10) Likevektsbetingelsen i valutamarkedet.

Har nå 10 likninger til å bestemme 10 endogene variable.
Har uansett regime:

Eksogene: ρ*, Y*, P*, F* (fra utlandet) T, G
(off.pol.variable) FP0, M0, B0 (forutbestemt) Pe,
P

Endogene: Yd, WP, R, ρ, r, FP, Y

De tre siste endogene variablene vil avhenge av valuta-
og pengepolitisk regime.
Valutapolitiske variable: V, Fg

Pengepolitiske variable: M, B, i
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Fast kurs
Flytende kurs

Valutapolitikk Pengepolitikk

Regime eksogen endogen eksogen endogen

i V Fg i M, B

ii V Fg B i, M

iii V Fg M i, B

iv Fg V i M, B

v Fg V B i, M

vi Fg V M i, B

Likevektsbetraktinger i regime (i)-(iii): FAST KURS.

Likevekt i varemarkedet:

(1)-(5) definerer Y som en entydig funksjon av renta.
Dette gir en ”IS-kurve” med helning:
Differensierer (1)

dY = C’YddY + C’ρdi + X’YdY
(1 – C’Yd – X’Y) dY = ( C’ρ + I’ρ) di

              C’ρ + I’ρ
dY/di =          < 0

1 – C’Yd – X’Y

Pengemarkedet, regime (i):
Fp bestemt fra (9), Fg fra (10). Y bestemmes fra vare-
markedet, og det gir M i (7), B bestemmes residualt fra
(8).
Grafisk fig 1:

Regime (iii)
Renta gis som en funkjon av produksjonsnivået i
pengemarkedet. Til gitt Y følger da r, B, Fp, og Fg.
Sammenhengen uttrykkes ved en ”LM-kurve” med
helning:

0 = m’idi + m’YdY
LM: dY/di = - m’i/m’Y > 0

Grafisk fig 2:
Regime (ii)
(8) definerer i som en funksjon av Y, ”BB-kurven”.
Differensierer denne:

0 = m’idi - m’YdY – f’rdi
BB: dY/di = - (m’i + f’r)/m’Y > 0

Ser at (dY/di)LM > (dY/di)BB ettersom m’i + f’r < m’i

Grafisk fig. 3:
Ser på flytende kurs regimer.

Varemarkedet:
Får fra (3), (6), (9) og (10) at i = i(V) —> V = V(i).
Bruker vi dette i (1)-(5) får vi Y = y(i). Setter inn i (1) og
differensierer i det vi husker på at V = V(i)

dY = C’YddY + X’YdY + C’ρdi + I’ρdi
+ C’Yd(-ρ*F*/P)V’di
+ C’WP(FP/P)V’di + X’R(P*/P)V’di

(1 - C’Yd - X’Y)dY = {C’ρ + I’ρ
 + [C’WP(FP0/P) + X’R(P*/P) 
- ρ*(F*/P)]V’}di

C’ρ + I’ρ + ∆V
dY/di= 

1 - C’Yd - X’Y

der ∆V er definert som innholdet i klammeparantesen
over. ∆V fortjener litt oppmerksomhet. Det første leddet
C’W(FP0/P) er positivt for positiv utl. formue, og represen-
terer formueseffekten på konsumet av økt verdi på
utl.formue.  Ledd nr.2 representerer effekten på handels-
balansen, dette er positivt.  ρ*(F*/P) er positivt dersom
vi har positiv utenlandsgjeld. Antar vi at de 2 første
leddene er sterkest, så vil fortegnet på ∆V avhenge av
fortegnet på V’.
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Regime (iv):
Likevekt i varemarkedet gitt ved (7) som i regime (i)

Regime (v) og (vi):
Ekvivalente så lenge SB ikke intervenerer (fri flyt). Dette
kan vi se ut fra definisjonen:

Wg = (VFg – M – B)/P

Ved fast kurs impliserer det:

VdFg – dM – dB = 0

En endring i valutareservene må enten slå ut i endret
pengebeholdning eller i endret obligasjonsbeholdning. I
regime (iii) er M eksogen (og B dermed endogen), den
innenlandske renten skjermes mot påvirkning fra
valutamarkedet, og vi sier at SB steriliserer. I regime (ii) er
B eksogen og dM endres når det skjer endringer i
valutamarkedet. Renta er dermed mye mer ”sårbar” mot
sjokk.

Ved flytende kurs derimot kan dV slå ut i endret formue:
(Fg/P)dV = dWg, og renta kan uansett skjermes.

Hvordan vet vi at regime (vi) og (v) er ekvivalente?

Regime (vi): Fra LM:

0 = m’idi + m’YdY ⇒ dY/di = - m’i/m’Y

Regime (v):  (Anta FP = FP0)  Fra (9):

(FP0/P)dV = (FP0/P)dV + f’r(di + v’edV)
+ f’Wp(FP0/P)dV

⇒ f’r(di + v’edV) + f’Wp(FP0/P)dV = 0

Fra (8):

0 = (FP0/P)dV - m’idi - m’YdY - (FP0/P)dV 
-f’r(di + v’edV) + f’Wp(FP0/P)dV 

⇒ m’idi = m’YdY ⇒ dY/di = - m’i/m’Y

Hva vet vi om fortegnet til V’(i)?
Har fra (3), (6), (9) og (10):

(VFP/P)dV = f(i-i*-ve(V) , (VFP0 + M0 + B0)/P)
(setter Fp=FP0)

f’r

⇒ dV/di =           < 0
(FP0/P)(1-f’WP)+f’rv’e)

⇒ ∆V < 0 

Antar at effekten på konsumet og investeringene sterkest

⇒ dY/di < 0

Kaller vi denne kurven ISFX, finner vi:

|dY/di|IS > |dY/di|ISFX

Helningen på IS-kurven er brattere enn ISFX-kurven.
Grafisk illustrasjon:

Ser nå på ”sjokk”/skift i de eksogene parametrene.

Sjokk i varemarkedet.
Ser på alle mulige endringer som påvirker IS-kurven
(alene) positivt, det kan være:

• Økt konsumtilbøyelighet
• Økt investeringstilbøyelighet
• Økt off. sektor/reduserte skatter —>

ekspansiv finanspolitikk
• Økt utenlandsk aktivitetsnivå
• Økt utenlandsk eksportetterspørsel
• (Ensidig) redusert norsk import-

etterspørsel

De to siste punktene kommer til uttrykk gjennom skift i

X-funksjonen.  Til gitt rente er skiftet i IS- og ISFX-
kurvene like store.
Ser altså at effekten er størst for gitt rente. Effekten er
større når SB steriliserer enn når de ikke steriliserer.
Effekten er større ved fast kurs enn ved flytende kurs.
Dette medfører bl.a. at finanspolitikk er mest effektivt
ved faskurspolitikk, men at sjokk fra verdensmarkedet
etc. også får store konsekvenser.  Tolkningen av denne
forskjellen blir at økt etterspørsel øker rentenivået. Ved
fast kurs har dette ikke noe å si for valutakursen, mens
ved flytende kurs medfører det en appresiering.
Appresieringen har en kontraktiv effekt og dette demper
effekten. Når SB steriliserer, skjermer de pengemengden
mot påvirkningene (og dermed en kanal som valutamar-
kedet kan påvirke renta gjennom).

Ser på devaluering.
Antar at devaluering kun er mulig under fastkurs-
regimene.
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Regime (i): fast rente
Har at:

dY = C’Yd(-ρ*F*/P)dV + C’WP(FP0/P)dV
+X’R(P*/P)dV + C’YddY + X’YdY

(1 - C’Yd –X’Y)dY = ∆’V dV
definerer ∆’V=∆V/V

⇒ dY/dV > 0

⇒ IS-kurven skifter ut.
En devaluering øker produksjonen.

Regime (ii): Ingen sterilisering.
Antar vi at dFg = 0 ⇒  dFp = 0
Da kan jeg bruke uttrykket jeg har funnet for V’(i).
Dersom V(i) og i(v) eksisterer og er inverse funksjoner,
har jeg at i’(v) = 1/V’(i) ergo er di/dV > 0. Får da ved å
differensiere (1); antar i = i(V).
Litt (kladde) regning gir:

     1
      dY/dV =        [∆’V + (C’ρ + I’ρ)(di/dV)]

     1 - C’Yd - X’Y

Har at ∆’V > 0 , (C’ρ + I’ρ)(di/dV) < 0,   (tror) jeg vil
likevel anta at den direkte effekten er størst, og at skiftet
er positivt.
Fra obligasjonsmarkedet finner vi; antar at i = i(v)

0 = (FP0/P)dV – m’ii’dV – m’YdY
– f’r(i’dV – v’edV) – f’Wp(FP0/P)dV

m’YdY = [(1 – f’Wp) (Fp0/p) + f’rv’e

 – (m’ii’ + f’ri’)]dV

dY/dV|BB > 0
Her har jeg tegnet skiftene slik at rentenivået synker,
uten at jeg har noen bedre begrunnelse enn det rent
intuitive for det. Kan kanskje regne det (?). Effekten på
produksjonen er alikevel entydig positiv (såframt IS-
kurven skifter til høyre da...).

Regime (iii):
Akkurat samme effekt i varemarkedet som over. Penge-
markedet: Renta skjermet, økning i V gir ingen direkte
effekt på LM-kurven, derimot gir V↑ , i↑ , y↑  en endring

i obligasjonsmengden.
Får altså økt produksjon  ved devaluering i alle regimer.
Effekten på renta avhenger av forutsetninger om og
styrken av de forskjellige koeffisientene.

Pengepolitikk:

Endring i renta: regime (i) og (iv):
Økt rente medfører redusert produksjon, effekten er
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Grunnen til at dette svaret fekk laud, er at kan-
didaten viser godt kjennskap til pensum og kan
bruka den sentrale pensummodellen. I forhold
til den tida som er til disposisjon til eksamen,
har kandidaten også fått sagt relativt mykje utan
å gjera for mange feil. Nokre småfeil er det, og
dei har trekt ned. Den viktigaste grunnen til at
karakteren ikkje blei enda betre, er nok likevel
at svaret i litt for liten grad er fokusert i forhold
til oppgåva. Det som er tatt med er nok relevant,
men det blir litt for lite drøfta i samanheng slik
oppgåveteksten ber om. Slik ser det i alle fall ut
for meg, som hadde permisjon, også frå eksa-
men, sist haust.
Siste ledd i oppgåveteksten er tilsynelatande
altomfattande: «Drøft betydningen av penge- og
valutapolitiske regimer for virkningen av ulike
typer sjokk og egnetheten av alternative virke-
midler for å stabilisere økonomien». Det er mange
slags «sjokk», «verkemiddel» og «regime», og det
er nødvendig å gjera eit utval. På ein måte er
oppgåva lett, for her kan ein velja ut det ein kan
best og skriva om det. Men «drøft» er eit alvorleg
ord. Det krev meir enn å fastslå forteikn på deri-
verte. I denne oppgåva bør ein tenkja på
samanlikning av effektar mellom regime, og kva
som påverkar samanlikninga. Når vil forskjellen
på regima vera stor, når vil den vera liten? Der-
som ein tar opp for mange enkelttilfelle, blir det
for lite tid til sjølvstendig drøfting av temaet.
Dei to første spørsmåla («Nevn...sjokk»; «Rede-
gjør for... regimer») gir kandidaten høve til å visa
at han eller ho har oversikt. Det ville da vera
naturleg å begynna svaret på det siste og mest
omfattande spørsmålet med å gjera eit bevisst
utval av sjokk,, verkemiddel og regime for nær-
mare analyse. To regime er nok (for eksempel eit
med fast og eit med flytande kurs). Ein

sypplerande strategi for å få tid til meir drøf-
ting ville vera å forenkla modellen, for eksem-
pel ved å konsentrera seg om tilfellet med per-
fekt kapitalmobilitet (eller kanskje like gjerne
om tilfellet med liten kapitalmobilitet og full
sterilisering ved fast kurs). Poenget er ikkje at
dette i seg sjølv ville gitt eit betre resultat, med
det ville frigjort tid som kunne vore brukt til ei
meir systematisk samanlikning av dei utvalde
regima. God fokusering og ei meir djuptgåande
drøfting er det som gjerne utmerkar dei beste
svara.
Til slutt nokre meir spesifikke kommentarar.
«Sjokk» er klassifiserte etter om dei oppstår
innanlands eller utanlands. Alternative
klassifiseringar basert på marknaden sjokka
oppstår i kunne vore nemnt. Der det blir gjort
greie for alternative regime, kunne gjerne tabel-
len som nå står seinare i oppgåva vore trekt inn.
Beviset for at regima v) og vi) er ekvivalente, er
ufullstendig og kanskje ikkje så viktig å ha med.
Relasjon (1) er ingen økosirkrelasjon, men eit
likevektsvilkår for varemarknaden. Nokre små
reknefeil eller skrivefeil er det også her og der.
Det skal vera (dY/di)_LM < (dy/di)_BB og |(dY/
di)_IS| < |(dY/di)_ISFX|, ikkje omvendt. Dette
er ein vanleg feil, som er lett å gjera i farten,
fordi ein ser på diagrammet der aksane er bytta
om. Litt verre er utleiinga av skiftet i BB-kurva i
tilknytting til figur 7. Meininga må vel her vera
å finna endringa i Y for ein gitt i, og da skulle
dei ledda som kjem av endringar i i ikkje vore
med. Det er også litt uklart korfor kandidaten
«Antar at effekten på konsumet og investerin-
gene er sterkest» i drøftinga av
valutakurseffektar.
Til slutt: I eit oversyn over alternative penge-
politiske regime hausten 1998 hadde kanskje
vore på sin plass med eit ord eller to om
inflasjonsmål.

Asbjørn Rødseth

Kommentar til eksamensbesvarelsen

størst ved flytende kurs.

Endring i pengemengden: regime (iii), (v) og (vi):
LM-kurven skifter ut.

Ser at skiftet får størst effekt ved flytende kurs.

Endring i obligasjonsmengden, regime (ii):
BB-kurven skifter ut:
Renta reduseres, produksjonen øker. Ser altså generelt at
pengepolitikk har størst effekt ved flytende kurs.
Konklusjonene om at finanspolitikk har mest effekt ved
fast kurs og pengepolitikk har mest effekt ved flytende,
forsterkes når kapitalmobiliteten økes. Men ved perfekt
kapitalmobilitet bryter modellen sammen. Devalueringer
fant jeg hadde en entydig positiv effekt på produksjons-
nivået.
NB! Modellens konklusjoner er sterkt avhengig av
forutsetningene, spesielt vil jeg påpeke forutsetningen
om konstante priser og full sysselsetting. Forutsetningen
dX/dR > 0 kan også diskuteres, ihvertfall på kort sikt.
Forventningsdannelsen, v’e < 0 er også svært avgjø-
rende for konklusjonene.
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