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Makt- og demokratiutgreiinga 1998-2003 og sosialøkonomiske perspektiv.
Makt- og demokratiutgreiinga 1998-2003 gav i 1998 i oppdrag til Econ (senter for økonomisk
analyse) å greie ut kva slags utfordringar og moglege scenarier Noreg står overfor i dei neste 20
åra. Resultatet frå to års tverrfagleg samarbeid er scenarieprosjektet ”Horisont 21”, og vart lansert
på NHO’s årskonferanse den 6. januar 2000.

To utfordringar
Horisont 21 meinar vi står overfor to hovudutfordringar i tida som kjem.
Utfordring 1: ”Verdiskapningsgapet”. Oljeressursane i Nordsjøen er snart pumpa opp. Korleis
skal vi fylle gapet som bortfallet av oljeinntektene har skapt?
Utfordring 2: ”Reformetterslepet”. Ordet meinar at vi ligg etter i reformutviklingen i den offentlege
sektor. Sjølv om vi har gjennomgått ein del reformar dei siste åra i den offentlege sektoren, så er vi
likevel milevis bak dei fleste europeiske landa når det gjeld effektivitet og kvalitet på dei offentlege
tenestene totalt sett. Med oljeinntektene har vi ikkje hatt det same presset på oss for å bremse
veksten i utgiftene i den offentlege sektoren. Det kan vi bli naude til når vi om ein generasjon vil
koma opp i 1,5 millionar eldre og trygda imot 800 000 i dag. Utan effektivisering vil misnøya med
offentlege tenester auke, og fleir og fleir går over til private ordningar med større sosiale skilnadar
som resultat. Denne velferdsutfordringa vart kommentert i Svein Gjedrem si årstale den 17. fe-
bruar i år, og viser at tverrfagleg perspektiver er tilstadeverande i sosialøkonomien.

Tre scenarier i 2020
Horisont 21 meinar det er tre moglege måtar vi kan handsame dei to
utfordringane;”Verdiskapningsgapet” og ”Reformetterslepet”på:
Scenario 1: ”Skippertaket-strateganes epoke”I dette scenariet har vi fylt ”Verdiskapningsgapet”
ved å bruke den lange norskekysten til å produsere fisk og sjømat. Kina overtek Japans rolle som
hovudland for fiskeeksport til austen. Havbruksnæringa står for 230 milliardar i verdiskapning
(talet er estimert av tre ulike institusjonar uavhengig av kvarandre)  og er eit resultat av enorm
satsing på bioteknikk og biologi. Grunnen til namnet ”Skippertaket” er at her tek heile nasjonen eit
krafttak og samlar seg om å fylle tomrommet etter olje med havbruksnæringa. At det er strateganes
epoke kjem av at scenarioet berre kan bli ein realitet ved å satse på intensiv forskning og høg grad
av strategisk tenkjing i planleggjingsprosessane. Korleis ”Reformetterslepet” blir handsama seier
ikkje scenariet noko særleg om, anna enn at det kan bli vanskeleg å få til reformar fordi arbeidsfol-
ket ikkje godtek reformane i det offentlege.
Scenario 2: ”Mangfald-individualistanes epoke”. I dette scenariet har Noreg svara på
”Verdiskapningsgapet” ved å satse på informasjonsteknologi og internett. Noreg lukkast i nisje-
marknadane heime og ute, og føretaka er mange og små.  Vi har svara på ”Reformetterslepet” ved
at den offentlege sektoren har gjennomgått ein revolusjon og det er stor valfridom og individuelle
løysingar. Dette høver godt for individualistane og mangfaldet er enormt både innan næringlivet
og i det offentlege.
Scenario 3:”Forvaltning- rentistanes(=folk som lever av renter)epoke”.  I dette scenariet har me
svara på ”Verdiskapningsgapet” ved å satsa på finans og forvaltning av oljepengane. 68-arane er
mange, gamle, rike og røynde (nynorsk for ”erfaring”). Dei har difor stor politisk makt og røyster
inn politikarar som sørgjer for at oljefondet havnar i deira lommer. ”Reformetterslepet” er handtert
ved å ta inn omsorgsinvandrarar frå utlandet. Framtidige generasjonar har berre minstepensjon å
sjå fram til, og oljefondet blir fort brukt opp. Noreg blir eit slags Kuwait der få arbeider utanom
kontraktsarbeidarar frå nabolanda. Sjukepleiarar og butikktilsette får vi i stor grad frå nabolanda
den dag i dag.

Sosialøkonomiske perspektiver
Prosjektet ”Horisont 21” er sterkt prega av store økonomiske spørsmål, og det skulle
vere nok å ta fatt på for styringskåte sosialøkonomar i tida som kjem. Dei fleste
vitskapsfolk liker å sjå inn i krystallkula og spå, og det driv dei med sjølv om
det ikkje er nokon maktutgreiing på gang. Men det som er spesielt etter lanse-
ringa av ”Horisont 21” er at no er utgangspunktet og agendaen for samfunns-
debatten for veldig mange spørsmål sett. Makt- og demokratiutgreiinga har
sterk påverknad på kva som vert diskutert. Dette trur eg er greit som ei
arbeidshypotese, men ein må ikkje kritikklaust godta at eliten i samfunnet
definerar kva som er utgangspunktet og rammene i samfunnsdebatten. Med
sosialøkonomisk tankegang blir folk raskt til ”arbeidskraft” og naturen til
”naturressurs”. Med isolert økonomisk fokus kan mange viktige verdiar
bli trengde vekk. Difor trur eg det viktig at sosialøkonomien er sjølv-
kritisk, merksam på rolla si som premissleverandør, og styrkjer samar-
beidet med andre fagretningar.

Av Pål M. Lykkja.
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Hva skal dette bety??
Har Observator tatt mål av seg til å bli Norges ledende musikktidsskrift, og dedikerer forsiden til
den beste popgruppe i forrige årtusen (I følge en avstemning i England)? Nei, så galt det er ikke!
Årsaken til forsidens utseende kan vi plassere hos sparekniven. –Sort og hvitt var billigere enn
farger. For det er fremdeles slik her i verden at vil man drive studentavis, så får man akkurat litt for
lite penger til å trykke den. Og om man selger annonseplass for å tjene inn resten på denne måten,
så kuttes støtten tilsvarende, og man ender fremdeles i minus. Pluss alle de timene man har brukt
på å skaffe annonsører da… Vi driver visstnok for lite effektivt. Lærer budsjettkutt oss å bli mer
effektive, eller gir det oss bare mer å gjøre?!

Observators formål og hensikt.
Hvorfor lage et studentmagasin som Observator? Skal vi ta mål av oss å være et fagtidsskrift med
mange tunge nye publikasjoner innen økonomisk teori? Nei, er det dette du er ute etter, så anbefa-
ler jeg isteden et abonnement på Sosialøkonomen (du finner annonse for dette litt lenger bak i
bladet). Observator skal først og fremst være et bindeledd mellom studentene som går på sos.øk.
Noen studenter er aktivt med i studentmiljøet. De er med på fester, studieturer og andre turer, og
stiller opp for Frederik og FU. Andre er bare på universitetet for å studere. De tilbringer fritiden
sammen med venner eller familie utenfor studiene, og blir ikke på samme måten en del av det
sosiale miljøet på faget. Ved å gi ut Observator ønsker vi å bidra til at alle blir del av et fellesskap.

Vi ønsker også selvsagt å ta opp faglige debatter når det er aktuelt. Vi skulle også ønske at insti-
tuttet ble flinkere til å bruke Observator til å spre informasjon til studentene. Vi vil fremover
fortsatt prøve å bidra til å presentere de ulike delene av studiet. Vi vil presentere fagpersoner på
huset (professorer og stipendiater), og sosialøkonomer i arbeidslivet. Vi vil også fortsette å foku-
sere på studentene og på de sosiale delene av studiet. Observator blir også lest av flere enn bare
sosialøkonomistudenter. Dersom vi lager et godt produkt, er det god reklame for studiet, og kan-
skje kan vi bidra til at flere ønsker å begynne på sos.øk.

Hva skal barnet hete?
Den heteste debatten i år blir vel den om navnet på faget. Det vil si, debatten har pågått en stund i
korridorene allerede, over hodene på de fleste studentene. Så for den som ikke vet det nå, her står
saken:

-Den 6. januar i år vedtok Det nasjonale fagrådet for sosialøkonomi at de ønsket en
navneendring av faget ”sosialøkonomi” til ”samfunnsøkonomi”. Saken skulle så be-
handles av de enkelte institusjoner.
-På møte i instituttstyret på sos.øk. den 27. januar, ble følgende vedtatt:

-Fagbetegnelsen endres fra ”sosialøkonomi” til ”samfunnsøkonomi”.
-”Sosialøkonomisk institutt” bytter navn til ”Økonomisk institutt”.

Så du som trodde du skulle bli sosialøkonom, du må skynde deg å bli ferdig. For det eneste som
ikke er endret ennå er tittelen. Der er det fremdeles diskusjon! Noen ønsker å bruke  ”Samfunns-
økonom”. Andre liker ikke dette, og vil ha andre titler som for eksempel bare ”Økonom”. Men lar
denne tittelen seg beskytte? Bryr noen utenfor seg egentlig om hva vi kaller oss. Det er åpnet for
noen friske utspill her!

Så dermed er vi i gang med 37. årgang av bladet. God fornøyelse!!

Red.
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Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Sek-
sjonen for internasjonal økonomi og
utviklingsøkonomi utlyser med dette
studentstipend for studenter som vil
arbeide med hovedoppgave, spesial-
oppgave eller magistergrads-avhand-
ling i sosialøkonomi/ samfunns-
økonomi/ politisk økonomi/ økono-
misk historie. Studenten vil få arbeids-
plass ved NUPI, og skal ha NUPI som
sitt hovedarbeidssted. Stipendiet ut-
gjør for tiden 2800 NOK pr. måned.
Stipendiatens forskningsopplegg skal
ligge innenfor de temaer som seksjo-
nen arbeider med, som f.eks. utenriks-
handel og økonomisk integrasjon,
økonomisk geografi, teknologi og han-
del, handelspolitikk og WTO, interna-
sjonale investeringer, konkurranse-
evne i IKT, ulikhet og økonomisk
vekst, politisk økonomi og forhandlin-
ger, korrupsjon. Det vil være aktuelt å
tilpasse opplegget til pågående NUPI-
prosjekter. Varighet på stipendiet er ½-
1 år. Kvinner oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger kan fås hos as-
sisterende direktør/ seksjonsleder
Arne Melchior, tlf. 22056520 (se for
øvrig http://www.nupi.no/ seksjon/
oecon). Søknad vedlagt karakter-
utskrifter sendes

NUPI - Seksjonen for inter-
nasjonal økonomi og utviklings
økonomi
Postboks 8159 Dep.
0033 Oslo.

Søknaden bør inneholde opplysninger
om eventuelle planer eller interesse-
orientering i forhold til hovedoppga-
ven.

Søknadsfrist: 01. April 2000.

STUDENTSTIPEND:
INTERNASJONAL ØKONOMI
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GASSKRAFT?

Hvorfor gasskraft?
Norge har enorme gassressurser på Norsk sokkel. Slik si-
tuasjonen er i dag så eksporterer vi 98 prosent av vår til-
gjengelige gass til kontinentet. Der blir den benyttet til kraft-
produksjon til erstatning for kullbasert kraftproduksjon og
til oppvarming. Istedenfor at Norge skal eksportere denne
gassen så kan vi bygge våre egne gasskraftverk og på den
måten senke det totale CO2 utslippet i Norden. Norge im-
porterer i dag kullkraft fra Danmark. Denne kullkraften har
en langt høyere forurensning enn gasskraftverkene i Norge
vil få. Dessuten vil også forurensningen fra gamle gass-
kraftverk på kontinentet reduseres når deres tilgang på gass
blir redusert.
Norge trenger mer energi, det er de fleste enige om. Vi kan
ikke hente særlig mer ut av våre vannkraftressurser. Alter-
native energikilder som i form av sol, vind og bølgeenergi
kan sikkert dekke noe av våre behov i fremtiden. Men slik
situasjonen er i dag er ikke dette reelle alternativer for å
dekke opp vårt kraftbehov.  Ved å bygge gasskraftverk med
den aller beste teknologien som er tilgjengelig, så kan vi
utnytte vår egen gass som det alltid har vært et politisk mål
å viderebearbeide i Norge. Med økte inntekter og sparte
kostnader kan vi videreutvikle teknologien som kan gi så-
kalte utslippsfrie gasskraftverk og på sikt selge denne tek-
nologien til andre gasskraft produserende land.

Kvotehandel
Norge må knyttes opp til et internasjonalt system for handel
med CO2 kvoter. Det er viktig at  kostnadene ved kjøp av
kvoter for norske bedrifter blir på linje med det internasjo-
nale nivået, og at det ikke blir pålagt særnorske kostnader i
denne sammenheng. Dette øker gasskraftens konkurranse-
fortrinn sammenlignet med annen kraftproduksjon fra mere
forurensende energikilder som kull og olje. Forholdene må
med andre ord legges til rette for norsk gasskraft. Så lenge
gasskraftverkene omfattes av et nasjonalt kvotesystem, og
må kjøpe utslippskvoter nasjonalt eller internasjonalt, skal
de ikke samtidig behandles etter forurensningsloven.  Fri
kvotehandel sikrer like konkurransevilkår mellom forskjel-
lige land, bransjer og kraftprodusenter, og er en forutset-
ning for at gasskraft kan utkonkurrere kullkraften.
Det er også viktig at Norge knytter seg til gassdirektivet
som ble vedtatt av EU. Direktivet betyr en liberalisering og
sammenslåing av de nasjonale markedene for gassomsetning
i EU. Liberaliseringen vil etter alt å dømme føre til økt etter-
spørsel og større markedsmuligheter for norsk  gass.

Erstatter gasskraft kullkraft?
Dersom gasskraften erstatter kullkraft vil det føre til mindre
CO2-utslipp. ”Elektrisitet kan i dag produseres mer effek-
tivt ved bruk av gass en ved bruk av kull. I forhold til et
kullkraftverk , kan man produsere dobbelt så mye strøm i et

gasskraftverk uten å øke CO2-utslippene.” (St meld 38 1995-
1996) Problemet er at det ikke er inngått noen forpliktende
avtaler om at gasskraftverk skal erstatte kullkraft. Men det
synes klart at f.eks. Sverige heller vil kjøpe kraft fra gass-
kraftverk i Norge enn fra kullkraftverk i Danmark når svensk
atomkraft legges ned. Kyoto-avtalen forplikter landene til
redusert utslipp av CO2, slik at kraft fra gasskraftverk vil
være mere ettertraktet en kullkraft under ellers like betin-
gelser. Det er forventet et økt kraftbehov i Norge, Sverige,
Danmark og Finland. Gasskraftverkene vil derfor neppe
føre til at kullkraftverk blir lagt ned, men gasskraftverkene
kan komme i stedet for nye kullkraftverk.

Utslippsfrie gasskraftverk (hydrogenkraftverk)
Norsk Hydro arbeider med en teknologi som kan gjøre det
mulig å produsere elektrisitet i hydrogenkraftverk, der CO2-
utslippene reduseres med 90% i forhold til gasskraftverk.
Prinsippet for denne teknologien er å frigjøre hydrogen fra
naturgassen ved hjelp av vanndamp og så brenne hydroge-
net sammen med luft i en gassturbin. Det frigjorte karbonet
danner ren CO2 som kan brukes til å injiseres i olje-
reservoarene.
Regjeringen mener Norsk Hydro er veldig nær en løsning
på utslippsproblemene til gasskraftverkene. De mener der-
for at Norge sannsynligvis vil være de siste som bruker ”den
gamle teknologien”, og ønsker derfor å utsette prosjektet, å
heller være de første som tar i bruk den nye teknologien.
Forkjemperne for gasskraftverk av den gamle typen mener
det stiller seg stor usikkerhet i forbindelse med hvor langt
man egentlig har kommet i forskningen på utslippsfrie
hydrogenkraftverk . Og dessuten er det stor enighet blant
fagfolk at slike hydrogenkraftverk ikke vil være i nærheten
av å være bedriftsøkonomiske lønnsomme med dagens
kraftpriser.

Norges anseelse
Norge er i den situasjonen at en veldig stor del av elkraften
kommer fra ikke-forurensende fornybar vannkraft. Ved å
gå over til fossile energikilder for elektrisitetsforsyning sen-
der man signaler til omverden om at Norge oppgir sin posi-
sjon som miljøpådriver. Norge kan miste troverdighet når
man går i mot klimapanelets anbefalinger om en vridning
fra fossile til fornybare energibærere. Norges anseelse og
innflytelse internasjonalt på miljøspørsmål kan bli svekket
dersom gasskraftverkene bygges. Signaleffekten er neppe
målbar, men kan ha langt større betydning en selve CO2-
utslippen fra gasskraftverkene, som i global sammenheng
bare utgjør en liten brøkdel av de totale utslippene.
Om bygging av gasskraftverk vil redusere eller øke CO2-
utslippene er et vanskelig spørsmål. Det som derimot synes
klart er at Norge og resten av Europa for den del, med det
miljøregimet som er nå, ikke har mulighet for å nå FNs

Kilder:
  www.naturkraft.no
  www.stud.ntnu.no
  www.hoyre.no
  www.krf.no
  www.dagbladet.no/kronikker/
  www.aftenposten.no/nyheter/iriks/

Det pågår en intens debatt om Norge burde bygge gasskraftverk. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er
enige om at gasskraftverk er løsningen for å dekke opp Norges stadig økende forbruk av kraft. Regjeringen er
derimot motstander av gasskraftverk utbygging i Norge. De mener at vi skal utnytte gassen, men at det  finnes andre
bruksområder som er bedre en forurensende gasskraftverk. Hvorfor gasskraftverk? Hva kan Norge tjene på å
bygge gasskraftverk? Erstatter gasskraft kullkraft? Det er mange sider i denne saken. I denne artikkelen vil jeg
kort gå igjennom noen av argumentene for og i mot gasskraftverk.

Av Stian Holter
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Observert Av Erlend Evensen

Min Hovedoppgave

Førstemann ut i serien «Min hovedoppgave» skriver
sin oppgave i Statistisk sentralbyrå. Observator
møter ham på hans lyse penthouse-kontor i SSB,
med utsikt over det pulserende næringslivet i
Rådhusgata. Her sitter Espen Karstensen og jobber
med oppgaven sin, som har fått arbeidstittel:
«En teoretisk og empirisk undersøkelse av bedrifts-
beskatning og utbyttevekst før og etter den norske
skattereformen i 1992.»

«Det låter jo jammen flott, men hva i all verden
betyr det egentlig?» Observators utsendte
grubler litt for seg selv. Espen har nok
forstått at temaet trenger utdypning,
og forklarer:
«Det er observert et fenomen, nemlig
økt utbetaling av utbytte fra bedrif-
tene til aksjonærene
etter at skattereglene
ble endret i 1992,
og så forsøker jeg
å finne årsaken til
dette fenome-
net». Espen
bruker

teorier fra
3.avdelingskurset i
foretaksøkonomi til å belyse mulige årsaker, og
tester deretter om det finnes dekning for teoriene i
datamaterialet ved hjelp av metoder fra 3.
avdelingskurset i økonometri. «Vi kan si det sånn at
jeg prøver å sjekke om teoriene får støtte fra
empirien, altså (den observerte, red. anm.) virkelig-
heten,» sier Espen.

Espen tar sikte på Cand Polit-graden, så da han
våren 1999 hadde tatt de to foreskrevne 3.avdelings-
kursene (i Espens tilfelle ble det altså Økonometri
og Foretaksøkonomi) var det på tide å begynne med
oppgaven. Espen hadde lyst til å bruke det han
hadde lært på kursene så han tok kontakt med Tone
Ognedal, som i tillegg til å forelese i Foretaks-
økonomi, også sitter i hovedoppgavekomitéen.
Kontakt ble etablert med SSB, og høsten 1999 var
han klar til å gå i gang.

Det må jo være fire - fem måneder
siden, tenker jeg. Hva har
egentlig foregått i mellomtiden?
«Alt tar lengre tid enn man
tror,» konstaterer Espen. «Først
brukte jeg lang tid på å spesifi-
sere en problemstilling som var
konkret nok, og så har det jo

gått med
noen uker på å lese

relevant litteratur.» I tillegg
måtte han lære statistikk-
programmet SAS, som han skal
bruke i tillegg til Word og Excel.
Å få tilgang til det relevante
datamaterialet er en annen ting

som tar lang tid. Espen har enda
ikke fått tak i alt han trenger, så her

gjelder det å sette av mye tid. Spesielt
hvis du ikke har en oppdragsgiver til å

hjelpe deg.

Med hovedveileder på Blindern og veileder fra SSB
på et av nabokontorene er det ikke noe problem å få
den hjelpen man trenger. «Står jeg fast er det jo bare
å stikke innom,» sier Espen, og tror derfor ikke det
skal være noe problem å rekke den neste innleve-
ringsfristen 8. mai.

De fleste av oss må før eller siden avslutte studiene med en hovedoppgave. Om du velger embedsstudiet
(cand oecon) eller hovedfag (cand polit) spiller ingen rolle for de formelle kravene til oppgaven. Hva
disse formelle kravene innebærer kan du lese mer om i studiehåndboka, forelesningskatalogen og i
heftet «Veiledning om hovedoppgaven». Hvordan du skal etterkomme kravene kan du lese mer om
her. Observator bringer deg i vår nye serie «Min hovedoppgave» råd og tips fra dine studiekamerater
om hvordan du kan unngå å tråkke i den samme salaten som de står midt oppe i akkurat nå.

NY SERIE
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Annonse:

”Stiftelsen Frischsenteret for samfunns-
økonomisk forskning” er en stiftelse opp-
rettet  av  Universitet  i  Oslo  for  å  drive
anvendt samfunnsøkonomisk  forskning  i
samarbeid  med  fagmiljøene  ved Uni-
versitetet i Oslo, særlig Sosialøkonomisk
institutt

 F F F F Frischsenteretrischsenteretrischsenteretrischsenteretrischsenteret
Frischsenteret ble stiftet av Universitetet i Oslo med virkning fra 1. januar 1999. Ideen med
Frischsenteret er å både å bidra til utdanningen av sosialøkonomer ved Universitetet i Oslo, og
anvende resultater fra grunnforskningen på aktuelle samfunnsøkonomiske problemstillinger. Det
skal gi kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere og bidrag til samfunnsdebatten, og gi impulser
tilbake til grunnforskningen.

Frischsenteret er en videreføring av SNF-Oslo, som var en del av Stiftelsen for sam-
funns- og næringslivsforskning. Navnet ble valgt for å hedre professor Ragnar Frisch,
som i flere tiår var drivkraften i det sosialøkonomiske miljøet i Norge og som i 1969,
sammen med Jan Tinbergen, fikk den første Nobelprisen i økonomi. Samtidig har vi fått
et navn som blir lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.

Frischsenteret har en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, men er en uavhengig
stiftelse med et råd og et styre, hvor medlemmene er oppnevnt av Norges forskningsråd,
Universitetet i Oslo og de ansatte. Vi holder til i Forskningsparken. De viktigste forsknings-
temaene har gjennom flere år har vært energi og miljø, utdaning og arbeidsmarked, pro-
duktivitet og offentlig økonomi og helseøkonomi, en ny satsing med stor aktivitet.

Frischsenteret er fullt ut oppdragsfinansiert. I 2000 kommer hoveddelen av oppdragene
fra Norges forskningsåd, og resten stort sett fra departementer. Mange av de ansatte ved
Sosialøkonomisk institutt og personer med hovedstilling andre steder, har bistillinger
ved Frischsenteret, hvor de arbeider sammen med full tids ansatte forskere ved
Frischsenteret. For kandidater med fullført embetseksamen eller hovedfag lyser vi jevn-
lig ut engasjementer som doktorgradsstipendiat eller forskningsassistent i full stilling.
For tiden er det fire doktorgradsstipendiater og to forskningsassistenter ved Frischsenteret.

Vi ser det som en viktig del av virksomheten å engasjere studenter, og forsøker å
legge opp mange av prosjektene for engasjementer, særlig for for studenter i siste
del av studiet. Engasjementene har gjerne et omfang på tre månedsverk, med mu-
lighet for fleksitid og for å strekke arbeidet ut over en lengre periode. Mange av
engasjementene gir et godt grunnlag for å skrive hovedoppgave. På denne måten
vinkles oppgaven mot aktuelle problemstillinger, samtidig som den gir erfaring i
prosjektarbeid og anvendt forskning. Det skrives gjerne 5-6 oppgaver hvert år.
Disse engasjementene lyses ut ved oppslag på Sosialøkonomisk institutt og de leg-
ges ut på våre WEB-sider, www.frisch.uio.no.
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”I Sporveisrus”
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Egentlig skulle jeg hatt en artikkel med i denne utga-
ven av Observator som har boblet i hodet lenge, men
i ”min lille imperfekte verden” går ikke ting alltid slik
de skal. I stedet for å skrive alt om noe skriver jeg noe
om alt denne gangen. Her kommer derfor et lite ut-
brudd over ting som irriterer meg.
”Økonomi-uansvarlig”

Som alle sikkert vet står det dårlig til med
Observators økonomi. I en slik situasjon er det
kjedelig å være økonomiansvarlig siden det

må strammes inn på alle bauger og kanter.
Jeg har lagt vekk sparekniven og hentet

fram sparesverdet. Derfor er bladet
denne gangen litt spesielt. Vi har
en noe ”spartansk” forside , få

bilder og mange annonser. Dette
gjør at vi kan holde budsjettene.

Kulturstyret har redusert støtten fra
35.000 kr i året til 22.000 kr, og slikt

får konsekvenser. Vi håper Kulturstyret
nå forstår alvoret. Heldigvis har institut-

tet trådd støttende til ved å gi oss ekstra-
støtte. Dette er vi svært takknemlige for!
Skakk-kjørte bedrifter
Jeg vil også ta for meg et nytt kapittel i

serien ”skakk-kjørte bedrifter”. Posten
Norge BA er en naturlig kandidat, men i denne om-
gang skal vi nøye oss å se på Oslo Sporveier. Bare
ordene sender jo frysninger nedover ryggen på en stak-
kars student. Mange forbinder Oslo Sporveier, eller
”Sporveien” for kort, med festelige, små mennesker
med voldelige tendenser som har fått en vekteruniform
tredd på seg. Mer enn én gang har jeg lest om reisende
som har blitt regelrett banket opp av vekter-mobben
fordi de enten har glemt eller bevisst unnlatt å løse
billett. Mitt spørsmål blir ”er et stempel på en papir-
lapp verdt et menneskeliv”? For det er det som kom-
mer til å skje en dag. En reisende, som sikkert hadde
en dårlig dag og var i det kranglete hjørnet, nektet å
vise frem billetten sin. Han ble da slept ut mens han
skrek ”jeg har gyldig billett, jeg har gyldig billett”.
Sporveiens trofaste muskelmenn slapp mannen i
betonggulvet. Resultatet ble en kraftig hjernerystelse.
Til alt hell gikk det bra, men hva om mannen hadde

dødd? Folk dør jo av de rareste ting om
dagen, og det å få hodet most mot be-
tong er vel ikke akkurat oppført på lis-
ten ”10 gode helsetips”. Grunnen er at
Sporveien ikke har et skikkelig ”sluse-
system” slik man kan finne hos ”the

Av Torbjørn Tråholt

”Min lille imperfekte
verden”

Underground” i London eller ved ”Le Metro” i Paris.
Hos Sporveien er det ingen fysiske barrierer, og man
baserer seg på et tillitssystem krydret med små lys-
tige kontroller.
Nærkontakt av tredje grad
Min nærkontakt med Sporveien er ikke like spennende
som det sikkert mange av dere har opplevd, men jeg
ble irritert nok. Ettersom jeg har stemplet flexikortet
mitt alle de n gangene hittil, overstiger tapet ved å bli
tatt i en kontroll utgiftene ved en ekstra billett på mar-
ginen –eller noe slik. Jeg er i hvert fall nokså risiko-
avers av natur! På vei hjem en kveld fant jeg ut at
kortet var oppbrukt, og jeg siktet meg inn på en billett-
automat. Den virket naturligvis ikke. Heller ikke den
andre. Nederlaget var et faktum, og jeg måtte krype
bort til en salgsbod. Mannen i den lekre Sporveis-
uniformen ekspederte et eldre ektepar som tydeligvis
hadde gått seg bort i Oslo sentrum. Jeg tittet på klok-
ken og gledet meg over at jeg hadde rukket frem til
luka tre minutter før stengetid. Ekteparet forstod om-
sider at alle T-banelinjene gikk fra samme perrong.
Da det ble min tur stengte mannen luka. Jeg forklarte
at automatene ikke virket, men han svarte ikke. Jeg
ble forbauset: ”Hallo, det er ikke stengetid ennå!? Jeg
stod i køen og ventet på tur. Hallooooo? Jeg spurte
om han ville jeg skulle snike siden automatene ikke
virket og han ikke ville selge meg noe kort. Jeg fant
ut at det var mer givende å føre en samtale med veg-
gen, så jeg forlot den service-lystne figuren.
En helg jeg skulle hjem med toget ble jeg stoppet i en
billettkontroll. Jeg forklarte at T-banen  var forsinket
(også denne gangen), og at jeg måtte rekke toget. De
små, blå mennene holdt meg da igjen i kontrollen.
Jeg presenterte en gyldig billett, men nei du. Her skulle
ingen slippe igjennom. Resultatet ble at jeg ikke rakk
toget og måtte dra slukøret tilbake til tolvkvadrater’n
på Sogn studentby. Ingen mors kjøttboller og rent sen-
getøy i kveld. Da jeg passerte billettkontrollørene på
vei tilbake forsøkte jeg å huske hva straffen for ”vold
mot offentlig tjenestemann” var, men pga. mine
konvekse indifferenskurver fant jeg det tryggest å la
det være. Nok en gang hadde jeg gått glipp av toget
takket være Sporveien. Jeg fikk heller tilbringe enda
et døgn under Sporveiens terrorvelde, og prøve å for-
late Oslo dagen etter.
Den siste kommuniststat?
Sporveien er ikke eneste irritasjonsmoment. Jeg har
opplevd å kjøpe et videokamera til et femsiffret be-
løp, og samtidig betalt for en kamerabag, og blitt lo-
vet den om én uke. Seks måneder etter hadde jeg av-
lagt elektronikkforretningen adskillige besøk, og jeg
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I fjor trakk Rødseth,
Stieg og Mork
fulle hus...

ble nå lovet bag’en om én uke. Hvem kan vel si det er
urettmessig. En uke er jo ikke lenge å vente. Etter ti
måneder var ventetiden heldigvis redusert til ”noen få
dager”. Kanskje hadde svenskene rett da de anklaget
Norge for å være den siste kommuniststat? Etter 13
måneders venting har jeg ikke sett noe til bag’en. Hel-
digvis hadde de en unnskyldning ingen kan si noe på:
”vi har hatt den inne, ja, men vi solgte den til en annen
kunde…” Greit. Langt bedre var IKEA. Her var ven-
tetiden på en sofa kun ti uker, og etter å ha tilbrakt 48
netter på gulvet overrasket de meg virkelig da de fikk
inn sofaen hele tre uker før det de lovet. Her er gutta
som er effektive. Jeg tør ikke tenke på hva ventetiden
er for en bil eller en leilighet!
The Card-nazi...
Jeg trengte også et kopikort en dag, og som vanlig
ankom jeg salgsluka noen minutter før stengetid. Jeg
uttrykte min pure glede: ”så fint dere ikke har stengt
ennå!”, men før setningen var presentert i sin helhet
smalt det fra mannen i luka ”HVA ER DET DU
VIL!!!?!?!”. ”Auda, her er det en som har sin måned-
lige gruff-dag”, resonnerte jeg meg raskt frem til. Da
jeg våget å spørre om hvilke valører kortene fantes i ,
brast det virkelig for den stakkars mannen: ”Det
stååååååår  deeeeeeer” tynte han frem, halvt i gråt og
halvt i sinne. Med Seinfelds ”The Soupnazi” i tan-
kene presenterte jeg en seddel, la den pent på disken
og tok ett steg til venstre uten å se ham direkte i øy-
nene. Vel ute telte jeg over antall lemmer –joda, både
armer og bein var på plass. Kopimaskinen neste stopp.
Den er alltid hyggelig å snakke med! Jeg burde visst
bedre enn å forstyrre den universitetsansatte. Det beste
hadde jo vært et studentfritt universitet. Da ville ingen
forstyrre de service-ansatte i deres små samtaler. Hva
om vi bare betalte dem for å sitte å snakke og drikke
kaffe? Den jobben kunne de lett utført hjemmefra, så
vi behøvde jo ikke universitetsbygningene heller. Tenk
på besparelsene, da gitt.
Aldri sosialøkonom!
Jeg kan heller ikke la være å si noen ord om faget
vårt. Siden jeg omsider har karret meg inn på 3. avd.,
mener jeg at jeg nå kan tillate meg å kritisere faget.
Enkelte er svært hårsåre når det gjelder kritikk av sitt
eget fag, så jeg er inneforstått med at her må man trå
varlig. Først vil jeg uttrykke min dypeste respekt for
sosialøkonomer. Dette er folk som har viljestyrke og
intelligens til å slite seg gjennom flere år av det klart
vanskeligste faget på SV-fakultetet. Selv er jeg kun
en skarve Exam.oecon, og betrakter meg ikke på noen
måte som utlært, men jeg ser begrensninger innen fa-
get og forstår at heller ikke vi økonomer er Guds gave
til verden. Dessverre har jeg dårlig nytt til dere; vi blir
aldri sosialøkonomer. Det er hardt å innse, men drøm-
men brast da jeg hørte tittelen skal avskaffes. Vi blir
samfunnsøkonomer hele gjengen. Forbedring, forver-
ring? Ikke vet jeg, men jeg vet at jeg ble aldri spurt
om min mening om saken. Sosialøkonomisk institutt
blir høyst sannsynlig  Økonomisk  institutt. Neste skritt
må være å reformere 10. etg. også; Institutt for statsvi-
tenskap blir Institutt for vitenskap. Andre forbedrin-

ger på huset er Logisk institutt istedenfor Sosiolo-
gisk institutt, og Demografisk institutt erstattes med
Grafisk institutt. Kanskje jeg burde holdt på kjemi-
ker-karriæren eller sogar vende tilbake til barndoms-
drømmen om å bli bussjåfør? Når det gjelder mine
meninger om hvordan faget er lagt opp, kunne jeg
lett fylt hele denne utgaven av Observator, men med
det utfall er jeg redd, at jeg ble brent på bålet neste
uke. Hvis jeg skal trekke frem ett eksempel måtte
det være forholdet mellom professorer og studenter.
Her er det en mur som kan få både Berlinmuren og
den kinesiske mur til å virke som en liten stabel små-
stein. Men det er hverken de ansattes eller studente-
nes feil egentlig. Slik er det bare. Noen av professo-
rene forsøker å skape en hyggelig atmosfære ved å
få studentene til å delta mer aktivt. Med varierende
hell. De av dere som har gleden av å ta ”mikro-
seminaret” på 3.avd. forstår sikkert hva jeg sikter til.
Når en student ”aktiviseres” går det ikke alltid like
bra; det å regne ut selv de enkleste matematiske luren-
dreierier på tavla er mye likt sex; det er skikkelig
vrient å gjøre det bra når 40 stykker ser på! Her har
nok professorene mer erfaring –i å regne, mener jeg.
Andre med en doktorgrad i baklomma har helt glemt
hvordan det var før de forstod ”alt”, og de kan ikke
skjønne at noe av pensumet er nokså finurlig å for-
stå. Jeg tror også noen av de som underviser glem-
mer at mye av det som før var høyere avdelings stu-
dier blir stadig presset lenger og lenger ned mot be-
gynnelsen av studiet. Så til alle dere på grunn- og
mellomfag: jeg er overbevist om at 1. avdeling av i
dag er langt mer utfordrende enn da mange av fore-
leserne deres
avla sin eksa-
men.
Fagkritisk dag
Dersom man me-
ner faget ikke er
helt blankpolert
ennå, kan det
være en god idé å
merke av datoen
for fagkritisk dag.
Her har Fag-
utvalget gjort et flott forarbeide.
Det er forberedt paneldebatt i
år også, slik vi hadde i fjor. Det som skal diskuteres er
bl.a. kvaliteten på studiet og hvordan man skal gjøre
det mer attraktivt å studere økonomi på Blindern. Man
skal problematisere ved å stille en ansatt ved instituttet
et faglig spørsmål som han så løser. Det tas også ut-
gangspunkt i det spennende prosjektet  ”En Bedre Ver-
den”. Gå ikke glipp av dette!
Piker, vin og regresjon...
Nå tror dere sikkert jeg irriterer meg over alt og er en
skikkelig pessimist -og det er det sikkert mye riktig i,
men det er også ting jeg setter stor pris på. Når det
gjelder studentene på faget er det spesielt én tanke som
slår meg; vakre piker og hyggelige folk. Intet fag kan
vel være så over-representert av koselige mennesker,
og selv om det er for få jenter på faget tar de igjen i
kvalitet det de mangler i kvantitet.
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Diskusjonen ble naturligvis reddet av statens satsing på
høyteknologi. Argumentene fra en tidligere medarbeider,
Zian Wang, vakte min interesse. Han sa at på enkelte
områder er det lang avstand mellom Kina og de industria-
liserte landene, men på IT området står Kina på linje med
resten av verden. Zian Wang jobber for tiden på hovedkon-
toret i Shanghai Pudong Software Park(SPSP). Ved en se-
nere anledning, fortalte Zian
Wang mer om SPSP, og
om mulighetene for investo-
rer og it-eksperter.

Østens Silicon Valley
SPSP er finansiert av ”Informasjons- og
industridepartementet i Kina” og av ”Shanghai Kommune-
styre” (befolkningen i Shanghai er mer enn 24 ganger Oslo
kommune). I første omgang ble det investert for ca. 150
millioner kroner, og SPSP ble lokalisert i Shanghai
ZhangJiang høyteknologi park. Denne høyteknologiparken
ble etablert for noen år siden, og er igjen en del av ”Shang-
hai Pudong Ny-Areal”. Det er et areal med mykere regler

og mange fordeler for
næringsvirksomhet, for eksempel: enklere etablerings pro-
sesser, færre restriksjoner for investeringer, sterkt redu-
serte skattesatser   osv. Selve Software Park området har
et totalareal på 150 000 kvadratmeter, og et samlet fer-
dig kontorareal er på 30 000 kvadratmeter. Dette er kun
første omgang i prosjektet. I midten av januar 2000 er

parken klar til innflytting.

Allerede nå, har både flere
kinesiske og utenlandske IT
selskaper etablerte seg i par-

ken. Hva er det som tiltrekker disse selskapene? Jo, par-
ken har følgende kjennetegn:

Store ambisjoner:
Hovedmålet for å bygge et slik moderne IT senter er å
skaffe et godt investerings, produksjons-, utviklings- og
servicemiljø, slik at Parken kommer til å bli et samlings- og
distribusjonssenter av IT produksjon på Østkysten av Stille-
havet.

Shanghai PudShanghai PudShanghai PudShanghai PudShanghai Pudong Soong Soong Soong Soong Soffffftwtwtwtwtware Pare Pare Pare Pare Parararararkkkkk
Et blikk på...

Av Hong Gu

Før juleferien, hadde jeg en samtale med vår redaktør Thomas Tørmo om å skrive
en artikkel om Kina for Observator. Når jeg var på hjemmebesøk i Shanghai i
julen, så holdt jeg  meg våken for å jakte på et tema som jeg kunne bruke. Jeg
feiret tusenårsskiftet sammen med den gamle kollegagjengen. Etter å ha sendt
opp et dusin raketter, og 2000 Kinaputter, begynte vi å diskutere Kinas framtid
med Champagne  i hånden.
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God lokalisering:
Software Park ligger på andre siden av HuangPu elven i
Shanghai, som er et tidligere jordbruksområde (man kan
ikke se villkaniner her lengre, desverre). Her er det mindre
forurensning, bedre trafikk-kommunikasjon, internasjonal
flyplass,  jernbane og en motorvei som binder parken til
hele Kina og resten av verden.

Positiv innstilling til investorer og myk skattepolitikk:
1)Alle godkjente nye softwareprodukter kan få 100% re-
fundert sin lokale value-added skatt
og inntektsskatt i tre år f.o.m. den dagen produktet begyn-
ner å selge, fom. 4. år til 8. år refunderes 50%;
2) Hvis eksport verdier er mer enn 50% av total salgs-
verdi, kan 50% av inntektsskatten refunderes.
3) Byggeskatt vil bli totalt refundert ved bygging av nye

produksjonsbygninger.
4) Alle selskaper eller enkeltmannsforetak vil få refundert
100% av deres lokale value-added skatt, forretningsskatt
og inntektsskatt hvis de selger høyteknologiforskning
(programmvare osv.).
5) Høyteknologibedrifter kan bruke 3%-10% før skatt på
inntekt som teknologiutviklings fond.
6) Når et forkningsresultat har vært brukt i et nytt prosjekt,
kan dette forskningsresultatet benyttes som kapital i en
totalinvestering. Verdien på forskningsresultatet som en
del av investeringsverdien kan være så høy som 35% av
total registert kapital.

Kompakt sørvissystem:
Sørvissystemet består av en teknisk, og en praktisk del. På
den tekniske delen finnes det flere mindre sentere i parken:
Datakommunikasjonssenteret, Evaluerings- og testsenteret,
Softwareundervisningssenteret, og Softwarepubliserings-
senteret. På den praktiske delen, finnes det en
Offentlig registreringsseksjon, Etableringsregistrerings-agent-
kontorer,
Statsautorisert revisorkontorer, Advokatkontorer. Det er
alle slags markeder på dette området, ikke bare informa-
sjonsteknologi, men et multimarkedet  av kapital, teknologi
menneskeressurser og eiendomsmarked.

Konklusjon
Med disse kjennetegnene, signaliserer
Kinas økonomi at de fokuserer på høyteknologi-
industri istedenfor tidligere primitiv industri, og at
de ønsker å omforme produksjonen fra
arbeidskraftintensiv produksjon til kunnskapsinten-
siv produksjon, som gir både kinesiske og inter-
nasjonale investorer nye muligheter.

FREDERIK

Frederik lever og har fått fire nye medlemmer slik
det skal være. Derfor er Frederik meget fornøyd der
han sitter på kontoret sitt i 12. etg. som han for
øvrig deler med Fagutvalget, Frederiks beste venn.
Nå er Fagutvalget egentlig Frederiks eneste venn, så
derfor vil han gjerne ha besøk av studenter som har
spørsmål om livet rundt studiene. Kontortiden er
onsdag mellom 12:00 og 12:30. Frederik er egentlig
litt schizofren ettersom han jo har åtte hoder (les
medlemmer -red.anm.). Likevel vil han prøve å
arrangere Hemsedaltur helgen 10. – 12. mars, samt
to fester ca. 30. mars og 27. april. Dessuten blir det
muligens en teatertur. Frederik setter seg høye mål,
men kjenner vi ham rett vil han nok innfri forvent-
ningene. Han er en stor sterk kvinne!
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Vitenskapsbutikken ønsker å skape oppgavesamarbeid
mellom hovedfagsstudenter ved SV fakultetet og ulike
oppdragsgivere fra arbeidslivet genelrelt. Målsetnin-
gen er å gjøre universitets kompetanse bedre kjent i
det praktiske liv.

Innen sosialøkonomi har vi følgende pro-
sjekter tilgjengelig:

Finansforbundet:
«Rekrutteringspolitikken i norske finansinstitusjoner.»
«Kompetanse i finansnæringen.»
«Omstillingsprosesser og økonomiske konsekvenser i næringslivet»

Kirkens Nødhjelp:
«Gjeldsletting, hvilken utviklingseffekt vil det ha?»
«Globalisering og marginalisering.»

Arbeids-og administrasjonsdepartementet:
«Norge-2030:Global utvikling-Ytre påvirkning.»
«Norge etter oljealderen, økonomisk tilpasningsevne.»

Skattedirektoratet:
«Svart økonomi - omfang og årsaker»

NHO:
«Familiebedrifters funksjon i samfunn og næringsliv-
lønnsomhet og samfunnsansvar»

Nærmere informasjon om disse prosjektene
kan du få ved å komme innom på
VItenskapsbutikken. Vi har åpent mellom
12-14 tirs, ons, tors. Eller du kan be-
søke vår hjemmeside for å lese mer om
prosjektene og oppdragsgiverene.”

www.sv.uio.no/sv/vitenskapsbutikken/

Annonse:

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Universitetet i Oslo

VITENSKAPSBUTIKKEN
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Dette er et innlegg fra studentene
ved Sosialøkonomisk institutt, ko-
ordinert og presentert av Fag-
utvalget. Vi har tatt tak i fire
problemstillinger vi mener Institutt
for sosialøkonomi står overfor: svak-
heter ved den faglige formidling,
eksamensordningen, grunnfagets be-
grensede anvendelighet, samt utfor-
dringen å gjøre sosialøkonomer mer
attraktive på arbeidsmarkedet. Vi har
forsøkt å komme med konkrete for-
slag til forbedringer.

Vårt utgangspunkt er at instituttet
må bruke de resursser de har, både
studenter og ansatte, på en best mu-
lig måte. Samfunnet rundt oss for-
andrer seg kontinuerlig, og i sta-
dig raskere tempo, og det er vår
oppgave å tilpasse oss slik at vi
leverer et best mulig produkt i hen-
hold til tidens krav. Det har funnet
sted en økende fokusering på effek-
tivitet og organisasjon de siste
årene , både i forhold til resultat,
kvalitet og kostnad. Dette har gjort
det nødvendig med omstrukturering i
mange sektorer, også offentlige. Vi
tror at instituttet også må tenke
mer i disse baner. Dette gjør det
nødvendig for instituttet å konti-
nuerlig evaluere sitt arbeide, både
i forhold til overordnet målsetting
og virkemidler.

Konsekvensene dersom man ikke til-
passer seg er alvorlige, og kontu-
rene av dem er allerede tydelige:
Studentene velger andre studier og
arbeidsgiverne foretrekker andre kan-

didater. Som en følge av dette vil
instituttet motta mindre bevilgnin-
ger.

Noe av det som blir presentert i
dette prosjektet er radikale ideer
som kan virke utfordrende på de gjel-
dende tradisjoner. Fagutvalget vil
derfor presisere at dette er ment
som et debattinnlegg og er et ut-
trykk for tanker og ideer som stu-
dentene sitter med. Vi inviterer alle
ansatte på instituttet til å bli med
i prosessen videre.

Våre forslag tar utgangspunkt i at
studenter og forelesere er samar-
beidspartnere og verken rivaler el-
ler fiender.

Vi går ut i fra at foreleseren øn-
sker å formidle kunnskap og at stu-
dentene er lærevillige.

Vi ønsker at forholdet mellom an-
satte og studenter skal være grun-
net i respekt. Studentene skal ha
respekt for at foreleseren har en
vanskelig og krevende oppgave i en
undervisningssituasjon. Foreleserne
skal ha respekt for studentene som
avser jobb og inntekt for å studere.

Med disse innledende tanker og for-
utsetninger vil vi be om at våre
vurderinger og forslag mottas med
åpenhet, og at invitasjonen til de-
batt aksepteres.

Med forventningsfull hilsen, Fag-
utvalget.

Et forslag for en
Bedre Verden:

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.
Høsten 1999 iverksatte vårt eminente fagutvalg et porosjektarbeid som de
kalte «Et forslag for en Bedre Verden». Prosjektarbeidet ble avsluttet januar
2000, og resulterte i et notat, som tar opp en rekke interessante problem-
stillinger omkring studiet, og en del kreative løsningsforslag. Vi trykker her
notatet i sin helhet i Observator, og vi oppfordrer alle som har meninger om
temaet til å bidra med innlegg i debatten til Observator.
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Økt formidlings-
kvalitet i foreles-
ningene

Skoen trykker på:

På en forelesning skal kunnskap over-
føres til studenter som møter temaet
for første gang. Dette stiller krav
til formidling og måten kunnskapen
overføres på. Vi opplever at en del
forelesninger formidles med util-
strekkelig klarhet og på en uryddig
og utydelig måte. Dette skaper pro-
blemer og unødig ekstraarbeid for
studentene, og bidrar særlig til å
senke motivasjonen på studiet. En
kvalitetsheving på det formidlings-
tekniske området vil avhjelpe pro-
blemet.

Ved god formidling vil man kunne lette
studentenes arbeidssituasjon, effek-
tivisere tidsbruken og holde enga-
sjementet oppe hos en del studenter
som opplever synkende motivasjon
gjennom studiet.

Vi vil her gi eksempler på
formidlingsstiler som oppleves på
forelesningene:

· Unnlatelse av å angi tema og over-
skrift, det vil si delvis
hemmelighold av hva vi holder på
med.

· Mangel av perspektiv, og temaet
settes ikke i den sammenheng det
hører hjemme i.

· Mangel på struktur av stoffet i
hovedoverskrifter og avsnittsover-
skrifter, eller slurvete angivelse
av hvor i landskapet man befinner
seg.

· Mangel på poengtering både ved
tale og tavlebruk.

For slike tilfelle skyldes ikke
studentenes forvirring man-
glende evne til forståelse av
sosialøkonomi. Dårlig formid-
ling skaper ekstraarbeid for
studentene, fordi de må
igangsette en leteaksjon
i pensum og notater
for å sette det hele
på plass i den struk-
tur det hører hjemme.

Det er også læring i dette, men sær-
lig effektiv er den ikke.

Forslag til målsetning:

Formidlingen av kunnskapen på fore-
lesningen skal være av en slik kva-
litet at forberedte og motiverte
studenter skal ha en klar forstå-
else gjennom hele forelesningen.

Dette kvalitetskravet skal på et-
hvert trinn av studiet relateres til
den faglige bakgrunn studenten har
fra før.

Dette vil innebære:

1. Grunnfagsstudenter må introduse-
res i sosialøkonomiens interne
stammespråk og virkelighets-
forståelse. Dette må skje før man
begynner å undervise med disse
begrepene.

2. Det bor mye informasjon i mate-
matiske uttrykk. En enkel måte å
forelese på for en trenet fag-
person, er å bruke disse uttryk-
kene uten noen videre forklaring.
Denne måten krever mindre forbe-
redelser for foreleseren. Fore-
leseren bør imidlertid ikke falle
for denne fristelsen. Studentene
trenger tid til tolkning av ut-
trykkene og en klar formidling
av hva som bor i dem.

Forslag til tiltak:

· Kurs i presentasjonsteknikk for
instituttets undervisnings-
personale.

· Dagens evalueringsordning
av forelesningsseriene for-
bedres og utvides til ek-
stern evaluering.
· Kåring av semesterets
beste foreleser, som
offentliggjøres i
Observator.

Under første punkt har
vi noen konkrete for-
slag:
1. Unngå mumling av

dagens tema i begyn-
nelsen av foreles-

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.
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ningene mens studentene blar
fram papirer. Forlang gjerne
at de skal sitte klar med
pennen i hånden når du be-
gynner å snakke.

2. Presenter og motiver dagens
tema, formuler problemstil-
lingen, oppgi hva som er de-
finisjoner og hva som er
løsninger og konklusjoner.

3. Vektlegg tydelighet. Gi
forelesningens struktur en
klar framstilling på tavlen
og i talen. Vis tydelig skil-
lene mellom de ulike avde-
lingene i en forelesning. Tal
klart og poengtert, sett
overskrift, sett riktig
overskrift, marker det når
du skriver er en overskrift.

4. Skjerp språket. Bruk setnin-
ger som har et entydig
meningsinnhold, og unngå så
korte setninger at de gir
flertydig mening.

5. Sist, men ikke minst: Legg
fram en gjennomarbeidet plan
for forelesningsserien ved
første forelesning, slik at
studentene kan planlegge
sitt eget arbeid underveis
og gjennom semesteret.

Forslag til gjennomføring:

Tiltakene igangsettes fra og med
høstsemesteret 2000.

Forslag til ansvarsplassering:

Instituttet setter ned en gruppe
som står ansvarlig for at til-
takene gjennomføres. Vi fore-
slår at undervisningsansvarlig
danner denne gruppen innen mars
2000, og overlater ansvaret til
lederen av gruppen. Det opp-
nevnes en egen ansvarsperson som
har som oppgave å utvikle, eva-
luere og koordinere det
formidlingstekniske på insti-
tuttet. Denne personen bør jobbe
i tett samarbeid med de fag-
ansvarlige på de enkelte fag-
trinnene.

Kunne du tenke deg å oppleve andre kulturer på nært hold –
få venner fra alle verdenshjørner og delta på konferanser i
utlandet og samtidig få noe faglig tilbake?
Og hva med å skaffe deg et nettverk innenfor norsk næringsliv,
få erfaring i organisasjonsarbeid og samtidig bruke mer prak-
tiske sider av deg selv. Vil du gjennom dine erfaringer bidra til
større kulturell forståelse i  ditt nærmiljø? Eller kanskje du er
interessert i studierelatert jobbpraksis i utlandet?

Økonomi og næringsliv i Norge er (om vi er med i EU eller ikke) avhen-
gig av det som skjer i Europa og også resten av verden. Det er heller
ingen hemlighet at sudenter med jobberfaring eller utdannelse fra
utlandet stiller sterkest på det norske jobbmarkedet. AIESEC gir deg
muligheten til å oppnå denne kompetansen. AIESEC kan skaffe deg
med økonomi- eller IT-utdannelse jobb i ca. 90 land i verden – så
mulighetene er mange!
 AIESEC UiO jobber for at hovedsaklig IT og sosialøkonomi studenter på
Universitetet i Oslo skal kunne få jobb i en bedrift i utlandet med opphold
fra 8 – 78 uker – når som helst på året. For å delta i vårt utvekslingspro-
gram må du ha studert økonomi eller IT i minst 2 år og du bør snakke
engelsk eller et annet språk godt.
Vår utveksling  bygger på bytteprinsippet. Det vil si at for hver  jobb
AIESEC skaffer til en utenlandsk student i Norge får en norsk student en
tilsvarende plass i utlandet. Erfaringen som denne studenten får vil komme
norsk næringsliv til gode i fremtiden. AIESEC står for alt det praktiske;
AIESEC tar seg av kontakten med det offentlige ( arbeidstillatelse, helse-
myndigheter og fremmedpoliti), finner bolig og arrangerer faglig og so-
siale aktiviteter for studenten.

Hva er AIESEC?
AIESEC er verdens største internasjonale studentorganisasjon for stu-
denter med interesse for økonomi og ledelse. På  bakgrunn av sitt enga-
sjement har AIESEC vært ungdommenes representant ved flere av FNs
konferanser.
AIESEC ble grunnlagt i 1948 av studenter fra 7 europeiske land – deriblandt
Norge. Formålet var, gjennom det enkelte menneske, å bidra til utviklin-
gen av samfunnet med fokus på internasjonal forståelse og samarbeid.
Dette er stadig den grunnleggende idé bak AIESECs aktiviteter.
Gjennom årene har AIESEC vokst til en verdens omspennende organisa-
sjon. I dag har AIESEC over 60.000 medlemmer og vi er representert på
alle kontinenter med over 740 lokalkomitéer  i ca. 85 land.
AIESEC er en upolitisk og nonproffit-drevet organisasjon. Gjennom aktiv
deltakelse oppnår medlemmene praktisk erfaring innenfor organisasjon
og ledelse.
AIESEC i Norge er representert på Handelshøyskolen BI, Høgskolen i
Agder, Trondheim Økonomiske Høgskole, Norges Handelshøyskole, Nor-
ges Markedshøyskole og Universitetet i Oslo.
Vi har møte hver onsdag klokken 18:00 på kontoret i 6. etg. Henrik
Wergelands Hus - følg med på sosøk-tavla i kjelleren på SV.

Eller henvend deg til oss:
AIESEC UiO har kontor i 6. Etg. i Henrik Wergelandshus – rom 617.
Postadresse:  Sosialøkonomisk institutt
                    Postboks 1095, Blindern
                    0317 Oslo

Telefon: 22 85 53 71
E-mail: aiesec@econ.uio.no
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Grunnfagets anvendelighet

Skoen trykker på:

Hvert år er det færre
nye studenter som vel-
ger sosialøkonomi,
mange slutter underveis. Med grunn-
lag i de følgende momenter vil vi
argumentere for at grunnfaget må for-
bedres:

- Grunnfaget er det første møtet
med faget. Er det ikke spennende
nok velger dagens studenter å stu-
dere noe annet. Vi har observert
at mange medstudenter har slut-
tet nettopp fordi de synes at det
de lærer ikke svarer til kostna-
den i form av antall timer på
lesesalen.

- Smitteeffekten av et godt grunn-
fag kan være stor. Vår oppfat-
ning er at studenter på andre fag
ikke anser sosialøkonomi grunn-
fag som et aktuelt fag i en
cand.mag grad. Med et bedre rykte
vil flere trekkes til studiet,
og forhåpentligvis bli der. Slik
som det er i dag har sosialøko-
nomi rykte på seg for å være både
tørt og kjedelig, samt kreve stor
innsats.

Arbeidsro under
eksamen

Skoen trykker på:

Studentene opplever at tiden under
eksamen er svært knapp. Oppgavene
som blir gitt er ofte for store i
forhold til tiden avsatt. Studenter
som er godt forberedt trenger tid
til å disponere oppgaven og tenke
grundig gjennom besvarelsen. Eksa-
men oppleves som er skriveritt med
liten tid til refleksjon.

Siden eksamen er den eneste måten
studenten evalueres på oppleves dette
som lite tilfredsstillende. Studen-
ten er oppe i et fag som ennå ikke
er modnet, og trenger derfor noe
lengre tid til å resonnere seg frem
til korrekt løsning.

På eksamen er det en risiko for å få
en ukjent oppgaveform. Tatt i be-
traktning det presset en student opp-
lever i en eksamenssituasjon er dette
noe som bør unngås. Det oppleves at
det er store ulikheter mellom semi-
nar-, semester-, og eksamens-
oppgavene. Dette vitner om manglende
koordinering på fagtrinnet. Det er
viktig at oppgavene er i samsvar med
undervisningen gjennom semesteret.

Forslag til målsetting:

Eksamensoppgaven skal være av et
omfang som gir studentene rimelig
tid til resonnement innefor tiden
som er avsatt.

Studentene skal være trent i oppgave-
formen som blir gitt til eksamen.

Forslag til tiltak:

· Oppgaven til eksamen må være min-
dre omfattende. En mulighet er å
utvide eksamenstiden til 8 ti-
mer. Det er usikkert om det siste
alternativet er en god løsning,
da fristelsen til å utvide opp-
gaven kan bli for stor.

· Oppnevne en fagansvarlig på hvert
trinn av studiet, som sørger for

at undervisning, lærekrefter og
alle typer oppgaver er helhetlige
og koordinert.

· Utgi et hefte med eksamensoppgaver
og besvarelser.

· Lage utførlig fasit til seminar-
oppgavene, slik  at kvaliteten
på seminarene er sikret.

· Semesteroppgaven gjøres obliga-
torisk, og oppgaven har samme form
som den som gis til eksamen.

Forslag til gjennomføring:

Planlegging starter vår 2000, og
tiltakene er operative fra og med
høst 2000.

Forslag til ansvarsplassering:

Undervisningsansvarlig på institut-
tet setter igang denne prosessen.,
og overfører så ansvaret til de
nyoppnevnte fagansvarlige på de ulike
trinnene.

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.
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Tilbakemeldinger vi har fått tyder
på at studentene finner faget
virkelighetsfjernt. Det er vanske-
lig å relatere kunnskapen til dag-
ligdagse hendelser, for eksempel
utviklingen i renten. Faktisk har
vi hørt om studenter som har uttalt
at et år på sosialøkonomi var full-
stendig bortkastet. Slike
utsagn er dessverre ikke
enkelttilfeller.

Problemet er at du må
gjennom store deler av
faget for å kunne an-
vende kunnskapen.
Slik er det på de fleste
fag, og vi tror at stu-
dentene er klar over og
til en viss grad godtar
det. Problemet synes li-
kevel å være større på
sosialøkonomi enn andre
steder. Dette tror vi
skyldes bla. meto-
den, som mange sli-
ter med på lavere
nivå. Vi deler
instituttes oppfat-
ning om at metode
er essensielt for å
få en god økonomisk
forståelse, men vi er
av den oppfatning at
det bør tones noe ned
tidlig på faget.

På grunnfag lærer man mye
gjennom bruk av matematikk.
Dersom man ikke poengterer
overfor studenten hvorfor
man gjør ting på denne måten, mister
studenten fort interessen. Her tror
vi at det ligger en hovedutfordring:
Studiet må utformes mest mulig ef-
fektivt på hvert nivå. Med det mener
vi at metodebruk (kostnad) må veies
opp mot gevinst i form av økonomisk
forståelse.

Dette bringer oss over på en annen
hovedutfordring: en mest mulig op-
timal fordeling av kunnskap over
studiet.

Her ser vi bare på utformingen på
lavere grad:

Vi mener at bruken av metode bør
kuttes noe ned på grunnfag. Fokus
bør være på å gi studentene en hel-
hetlig innføring i økonomisk teori,
og da bør spesielt resultatene vekt-
legges. Mindre metode på grunnfag
må taes igjen senere, vi forslår at
dette skjer på mellomfag, der stu-

dentene bør avlegge eksamen i
semesteremnet før mellom-
faget. I tillegg opplever
studentene at mye infor-
masjon gjentas på fag-
trinnene. Dette er klart
en ineffektiv tidsbruk.

Utfordringen, slik vi
ser det, ligger i å  ut-
forme hele studie-
opplegget slik at man
i løpet av fem even-
tuelt fire år får en
utdannelse av høy
faglig kvalitet, og
at man på hvert
trinn føler at man
får nye utfordrin-
ger som står i
forhold til det
man tidligere har
lært. På lavere
nivå må en også
sørge for at
trinnene kan stå
alene  med god
innsikt, men med
mindre fordyp-
ning.

 Forslag til mål-
setting:

Grunnfaget skal gi en god helhetlig
framstilling av faget:
- Studenter som velger å avslutte

etter ett år skal ha oppnådd
grunnleggende kunnskap som de kan
relatere til virkelighetens øko-
nomi og eventuelle andre studier.

- Studenter som fortsetter videre
har fått presentert en meny av
smakebiter fra de fleste økono-
miske fagområder. Til sammen bør
dette utgjøre en klart definert
ramme som skal motivere til vi-
dere studier.

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.
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Høyere attraktivitet i
jobbmarkedet for
sosialøkonomer

Skoen trykker på:

En høy andel nyuteksaminerte sosial-
økonomer ansettes i det offentlige,
mens arbeidsmarkedet i privat sek-
tor er ganske lukket. Dette arbeids-
markedet fylles i stor grad opp av
siviløkonomer. Det vil være rimelig
å anta at i en del av disse jobbene
vil sosialøkonomisk kompetanse være
vel så relevant. Offentlig sektor
vil alltid være en stor arbeidsarena,
men det er fordelaktig med en større
åpenhet overfor sosialøkonomer også
i privat sektor.

Vi opplever at en del beslutnings-
takere ikke er godt orientert om hva
en sosialøkonom faktisk kan, og at
det hersker mangel på kunnskap om
dette i siviløkonomtunge  bedrif-
ter.

Utdannelsen ved sosialøkonomisk in-
stitutt slik den er i dag kan også
være mindre rettet inn på arbeids-
livets behov enn hva som er nødven-
dig.

Forslag til målsetning:

Øke ansettelsesprosenten av sosial-
økonomer i privat sektor fra 19 %
til 25 % for de nyuteksaminerte.
Økningen skal være nådd innen ut-
gangen av 2005.

En nyutdannet sosialøkonom skal ha
en god og bred grunnkompetanse som
er relevant i forhold til framti-
dige arbeidsgiveres krav.

Forslag til tiltak:

· Informere strategisk utvalgte be-
slutningstakere i privat sektor
om sosialøkonomers kompetanse.
Dette kan bl. a. gjøres ved hjelp
av brosjyrer, nettverksinfo (info
gjennom bransjeorganisasjoner,
arbeidslivskonferanser etc.) og
annen direkte oppsøkende virksom-
het.

Vi vil vektlegge betydningen av hel-
het. Dette betyr at det for eksempel
bør foreleses over nyere makroteori.
Slik situasjonen er i dag kan stu-
dentene forledes til å tro at utvik-
lingen av makroteori sluttet med
Keynes (eventuelt Solow). Det er
klart at studentene da står dårlig
rustet til å forstå mange av dagens
viktigste problemstillinger.

Forslag til tiltak:

· Matematikkurset på 1. semester ut-
formes direkte til behovet på
grunnfaget.

· Bruken av metode på 1. og 2. se-
mester minimers og motiveres.

· For å lette innlæringen foreslås
egne forelesninger i bruk av me-
tode. Slik det er i dag lærer en
forholdsvis grundig matematikk og
statistikk, men det overlates til
den enkelte å forstå hvordan en
skal bruke den. Vi tror for ek-
sempel at man kan forenkle mye
ved å forklare hva en modell er
og hvorfor man bruker de ekspli-
sitt.

· Perifere deler av pensum sløy-
fes, og overlates til å få en
skikkelig behandling senere på
studiet.

For øvrig vil vi ikke gå inn på den
konkrete pensumlisten, men tror at
man vil vinne på å inkludere noe
økonomisk historie og flere refe-
ranser til virkeligheten, for ek-
sempel noe om ØMU.

Forslag til gjennomføring:

Arbeidet med grunnfaget bør starte
i vårsemesteret 2000, og en rapport
ferdig innen utgangen av året.
Forslag til ansvarsplassering:

Instituttet setter ned en bredt sam-
mensatt prosjektgruppe som skal eva-
luere grunnfaget. Gruppen bør un-
dersøke hva studentene selv mener
om faget, og hvilke krav de stiller
til det. Rapporten gruppen kommer
fram til må være tilgjengelig for
alle parter. En fagansvarlig for hele
grunnfaget får oppgaven med den dag-
lige oppfølgingen.

Sosialøkonomistudiet inn i det nye årtusen.
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Ruhrgas - stipend
[annonse]

Ruhrgas-stipend er et Tysk-norsk stipendprogram
som gis til studenter, og nyutdannede kandidater i
økonomiske fag. Ruhrgas-programmene administre-
res under Norges forskningsråd. Sosialøkonomisk
institutt er blant de norske samarbeidspartnerne.

Studieopphold i Tyskland?
Kategori 1: Stipend for kvalifiserte norske studen-
ter som ønsker å studere sosialøkonomi eller be-
driftsøkonomi, fortrinnsvis ved Universitetet i
Mannheim.
Støttebeløp: Ett semester, kr 32.500, to semestre, kr
65.000.

Kategori 2: Stipend for personer med avlagt eksa-
men i økonomiske fag. Man må ha minst
exam.oecon, siviløkonom eller evt. cand.mag. med
hovedvekt på økonomi. Støtte gis for deltakelse på
videreutdanningsprogram i bl.a. internasjonal  øko-
nomi, som tilbys ved universitetene i Konstanz og
Kiel.
Varighet: to  semestre, kr 75.000.

NYTT: Det arbeides nå med å få til et eget tilbud
ved Universitetet i Mannheim for sos.øk.studenter/
UiO. Professor Steinar Strøm kan kontaktes vedr.
dette.

Ekstrastipend for språkkurs; inntil kr 25.000.

Det bevilges også stipend til akademisk personale
og til tysk-norske forskerseminar. For fullstendig
kunngjøring se

http://www.forskningsradet.no/fag/ks/ruhrgas.htm

Søknadsfrist 10. mars 2000.
Søknad skrives på engelsk eller tysk (ikke søknads-
skjema). Oppdaterte karakterutskrifter og eventuelt
CV vedlegges.
Søknad sendes til:

Ruhrgas-stipend,
Boks 1143 Blindern
0317 Oslo.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
Kristin Eikeland Johansen,
tlf. 22 85 76 77, fax. 22 85 78 32,
e-post: kristin.johansen@arena.uio.no.

· Foreta et navneskifte på studiet,
og gjerne også på instituttet.
Vårt forslag er henholdsvis «Øko-
nomi», og  «Institutt for øko-
nomi». Språket er i stadig ut-
vikling, og ordet «sosial» har
gjennom norsk språkbruk de siste
tiårene fått andre valører i sitt
meningsinnhold enn hva dette stu-
diet bør assosieres med. Det er
en strategisk ulempe å ha et mis-
visende navn når vi allerede har
et kunnskaps- og informasjonspro-
blem overfor nøkkelpersoner i ar-
beidslivet.

· Gjennomføre en behovskartlegging
i arbeidslivet med hensyn på
behovsrettet kompetanse, innen
utgangen av 2001. Blant annet er
det aktuelt å samle inn erfarin-
ger fra arbeidsgivere og uteksa-
minerte studenter.

· Gjennomføre endringer i studiet
slik at utdannelsen er optimal
også i forhold til arbeidslivets
kompetansebehov. Endringene er
planlagt innen utgangen av 2002.

· Innføre et kurs i grunnleggende
bedriftsøkonomi i studiet, fordi
vi trenger denne kompetansen i
arbeidslivet. I siviløkonom-
studiet ved NHH og BI har de kurs
i sosialøkonomi, og vi ser nyt-
ten av at sosialøkonomer har til-
svarende oversikt over
siviløkonomenes kompetanseområde.

Forslag til gjennomføring:

Prosjektarbeidet  bør gjennomføres
innen 2002 og prosjektet evalueres
innen 2005.

Forslag til ansvarsplassering:

Instituttbestyrer og kontorsjef bør
lede dette. Det settes ned en pro-
sjektgruppe sammensatt av vitenska-
pelige ansatte, studenter og ferdig-
utdannede, samt eventuelle andre ek-
sterne. Vi anbefaler å trekke inn
krefter fra Karrieresenteret og fag-
utvalget.
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Reisebrev i Observator har tatt opp mange spalte-
meter gjennom årene, og samtlige er nesten helt
like:
1. Beskrivelse av stedet
2. Beskrivelse av universitetet/fagene
3. En liten morsomhet om hvor billig ølet er der.
Jeg skal ikke prøve å lure noen til å tro at nettopp
jeg valgte England fordi nivået på undervisningen
er så bra, alle vet at det ikke er tilfellet; Jeg dro
selvsagt for å se på fotball! Derfor kommer her et
par stemningsrapporter fra landet, hvor selv beste-
mødre med respekt for seg selv, vet ting som f.eks.
hva het førstemann som ble utvist i en FA-cup fi-
nale (Kevin Moran fra Man .Utd. red.anm) og hvem
som ble taklet (var det ikke Peter Reid fra Everton,
mon tro? red.anm) Ganske mange nordmenn har
også blitt hektet på engelsk fotball fra tippekampene
på NRK, og jeg er en av dem, bortsett fra at jeg
ikke kan huske at Sunderland var på TV noen gang
mens jeg var liten... Kanskje jeg begynte å heie på
dem av nettopp den grunnen? Slikt sett gjorde
jeg en tabbe når jeg flyttet til Norwich. Byen lig-
ger nemlig 4-5 timer unna Sunderland med tog,
og jeg kan allerede nå føle på meg at jeg kom-
mer til å hate tog for resten av livet. Men du
får se en del også når du reiser på den
måten, f.eks., hvor fint og rent det er i
Sør-England i forhold til lenger nord i
landet, hvor fattigdommen og arbeids-
løsheten er påfallende. Alle som har
kjørt tog mellom Middlesborough
og Sunderland, skjønner hva jeg
mener... Store søppelhauger om-
kranser jernbaneskinnene på
begge sider, mens tåka fra fabrik-
kene utenfor Middlesborough lig-
ger tykt på himmelen..., det er ikke
noe pent syn.

På tross av de dårlige levekårene, eller kan-
skje på grunn av disse, er det her man fin-
ner den skikkelige engelske fotballkulturen,
og den mest hardbarkede fansen; hvordan
klubben din gjør det, er blant det mest vik-
tige som skjer, og ikke bare lørdagskos med
businessgjengen  som hos enkelte London-

klubber. Her oppe går folk i drakta til hver-
dags, og i hvert fall ikke på match i dress og
frakk med en liten Chelsea- eller Fulham-nål
på kraven ! Så er da også stemningen på Sund-
erland kamper noe helt annet enn fotballkam-
per i London. Jeg har vært på en del stadio-
ner i England, men ikke noe annet sted enn i
nord-øst finner du over 30000 på enkelte
reservelagskamper eller stappfullt hus
(41.500 ) på en ubetydelig hjemmekamp mot
drittlag som Swindon eller Huddersfield.

Som alle vet varer en kamp i 90 minutter, men
spenninga begynner lenge før det..., når ste-
reoanlegget på det nybygde Stadium of Light
(grusomt navn, desverre) slynger ut den stor-
slåtte og aggressive «Dance of the Knights»
av Prokoviev (for de av dere som sverger til
«finere» kultur: hentet fra Phantom of the
Opera), og spillerne løper ut til øredøvende

jubel, har alle på stadion vært drit-ner-
vøse i mange timer allerede. Nå er det
på tide å begynne..., Steve Bould står
og tøyer litt sammen med den svære
spissen Niall Quinn, mens Premier

League’s toppscorer Kevin Phillips
står i midtsirkelen og trikser litt;

ser ut til å være på hugget i dag
- Super-Kev! Sheffield
Wednesday står på den andre
siden, og er et lag vi bør slå.
De tapte 8-0 mot vår
erkerival Newcastle forrige
serierunde, og er nok despe-

rate etter å revansjere seg.
Hatet mot Newcastle er forres-

ten helt enormt her, det er nes-
ten like viktig at de taper som
at vi vinner, og det er så mye

bråk og slåssing mellom de to
klubbene at bortefans ikke slip-
per inn på kampene mellom
dem. Jeg knepper alltid igjen
jakka når jeg går igjennom New-
castle by med drakt etter en kamp,
for å si det sånn! Kampen er

«Et reisebrev fra
England....»

Kevin Phillips

Hilsen Jon Andresen
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igang, og vi presser hardt, men klarer
ikke å trenge igjennom. Petter Rudi,
spiller på Wednesday og jeg skriker

stygge ting etter’n på norsk hver gang
han kommer nærme nok. Viktig å
psyke ut motstanderen..., sanger
og rop om spillere runger ut over

stadion, forskjellen fra Norge
og f.eks Vålerenga, er at her
er stort sett hele stadion med,
og ikke bare en liten del

(Klanen). At engelske fans har
humor er det ingen tvil om, slik som
f.eks sangen om Steve Bould:
«Steve Bould, Steve Bould, Ste-
vie, Stevie Bould,
He’s got no hair, but we
don’t care,
Stevie,Stevie Bould»

Så kommer det opp på
lystavla at Newcastle lig-

ger under, og etter enorm ju-
bel, setter vi igang med

«Stand up if you hate the
Mags (Newcastle)», som

selvsagt fører til at  40000 rei-
ser seg og synger med! Moro! Pause 0-0. En
øl (jepp, det er lov) og en burger, og vi er snart
klare for 2.omgang. Det sterke presset fra hjem-
melaget gir til slutt resultater, vingen Nicky
Summerbee slår et høyt innlegg fra høyrekan-
ten, over de tett markerte spissene våre, helt
over til svenske Stefan Schwarts, som dundrer
inn 1-0 på volley, rett foran plassen min. Et van-
vittig vakkert mål - sekunder senere er alle i vill
jubel; en gammel «local»  på 70 år henger rundt
nakken min mens han skriker «YEEESS !», og
jeg tenker at aldri før har en svenske gledet meg
så mye, ”Takk Stefan!” Resten av kampen er
bare endeløs venting på sluttsignalet, men hjer-
tet mitt stoppet da Sheffield hadde en heading i
tverrliggeren på overtid, men heldigvis ble retu-
ren klarert langt opp på rad Z. Sekunder senere
blåser dommeren  av matchen; 1-0, 3 nye poeng
og vi er fortsatt inne blant topplagene i Premier
League. Dagens siste jubel kommer da sluttre-
sultatene fra de andre kampene kommer opp;
Newcastle tapte, og Man.Utd avga poeng
hjemme mot Wimbledon!

United hatet er selvsagt omfattende her borte,
enten så liker du dem, eller så gjør du det ikke,
for å si det sånn. Manchester City-fansen liker
IKKE United, og da jeg så Norwich-Man.City,

var fansen svært ivrige med «If you all hate
Man.United, clap your hands» (clap, clap.
red.anm ), og Norwich likte dem visst heller ikke,
for de var taktfast med hver gang den kom! Hva
jeg gjorde, da den kom, skal jeg ikke uttale meg
om, da jeg har et par engelske pensumlister inne
til forhåndsgodkjenning hos professor Ragnar
Nymoen, som er United-fan på sin hals... Jeg
tror han er en av de 10 % som heiet på dem før
de begynte å vinne ligaen hvert år, for å komme
med et bilde på hvordan United fansen er... (Pok-
ker, der røyk den godkjenningen! ) Togturen
hjem var selvsagt dritkjedelig,  men hvem bryr
seg ? Seier er seier. I skrivende stund har jeg
nettopp kommet tilbake fra London og Upton
Park, altså bortematch mot østkantlaget West
Ham... Lag fra de fattigere delene av storbyer,
bruker å ha de beste fansen, men Hammers-sup-
porterne var patetisk dårlige, og ble overdøvet
av en stor og høylytt kontigent Sunderland-

fans...den eneste gangen det kom noe
lyd fra hjemmefansen var da de

sang sammen med høyttaleran-
legget (akkurat som på Old
Trafford, da jo... red.anm) og
da de utlignet Sunderlands le-

delse på overtid i andre om-
gang... ”Huff, dyrt var det å
komme inn også, 33 pund,
men jeg fikk i alle fall se
en nydelig nedskalling fra
Steve Bould mot West
Ham’s Paolo
Wanchope.” Noe som
desverre førte til at vi
måtte spille 70 minutter

med 10 mann...

Nå har studielånet begynt å
konvergere mot null, og jeg

tror jeg må roe ned litt, men jeg
har billett til Sunderland-Liverpool,
og kjenner jeg meg selv rett så blir
det nok mye spaghetti med ketchup
og enda flere matcher i løpet av høs-
ten... For å føye meg inn i rekken
av symmetriske reisebrev vil jeg til
slutt bare si at:

1. Norwich er en fin by
2. UEA er et koselig og ålreit universitet
3. Ølet er like billig som vann på flaske er

hjemme (ha, ha)

Så var det gjort også…

Steve Bould

Niall Quinn
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Bjerkholt svarer på
Munthes innlegg i Sosial-
økonomen 9-99:

Professor Preben Munthe har
for annen gang kommentert min
anmeldelse av hans bok
Populister og originale økonomer

i nr. 8, 1999 uten å bringe noe nytt til torgs. Han omtaler
disputten som et ordskifte med fem frontavsnitt. Det er å
slå trivialiteter litt stort opp.

Disputten har kommet til å dreie seg om Ragnar Frisch
hvis internasjonale ry som vitenskapsmann og dominerende
stilling i norsk samfunnsvitenskap ingen synes å trekke i tvil.
Frisch deltok omfattende i offentlig debatt – noen av dem
ganske heftige - over en periode på om lag 45 år og om
svært mange emner. Munthe synes å finne det påtren-
gende viktig å få fram for

offentligheten 30 år etter Frischs død at det blant hans
bidrag til offentlig debatt finnes kritikkverdige eksempler.
Dette kunne være forståelig hvis det f.eks. omfattet eksem-
pler på misbruk av vitenskap, men i Munthes og Bakkes
tilfelle er det dessverre bare patetisk. (Jeg fant i farten ikke
noe bedre ord for denne påtakelig interessen hos to av
Frischs tidligere studenter enn grumpiness, derav over-
skriften i Sosialøkonomen 9-99.)

Et av Munthes eksempler er at Frisch i en politisk pamflett
fra midten av 1960-tallet refererer til den manglende for-
ståelse av pengepolitikk i en offentlig debatt i 1934, uten å
ta med alle innleggene! Et påstand hos Munthe er at Frisch
fikk lite gjennomslag for de pengepolitiske råd han bidro
med på 1930-tallet. Men var rådene gode? Jeg henviser
Munthe til Steigums artikkel i nr. 9, 1999 der han framhe-
ver at både Keynes og Frisch hadde riktig intuisjon om hva

“Ordskiftet fortsetter”
som i hovedsak måtte gjøres for å få økonomien ut av krisen,
noe Munthe kvier seg for å erkjenne.

I min anmeldelse omtalte jeg Munthes bruk av Sinding og
Keilhau som stråmenn for å kritisere Frischs bruk av ma-
tematikk og begreper hentet fra fysikken. Han bruker like-
ledes Ole Colbjørnsen som stråmann i sine forsøk på å
diskreditere Frisch. Jeg bestred i min anmeldelse Munthes
påstand om at det var Colbjørnsen som brakte Keynes til
Norge. Munthe benekter å ha hevdet dette, men det står
vitterlig i Munthes bok at ”Det ble derfor Colbjørnsen som
brakte Keynes til Norge” (p.143). Jeg pekte også på at
Munthe tidligere har skrevet om samme emne og beskre-
vet Colbjørnsen på samme tidspunkt og i samme kontekst
som tilhenger av ”bastant sovjet-lignende produksjons-
styring”. Munthe har altså litt uheldig kommet til plassere
samme stråmann to steder i samme tablå! Hans to ord-
rike svar kommenterer heller ikke dette, noe som kan tjene
som eksempel på de små uetterretteligheter som i noen
grad er blitt et varemerke for Preben Munthes forfatter-
skap.

Det er nok godt mulig at Frisch har ”stemplet” sine mot-
standere med merkelapper i debatter, slik Munthe hev-
der. Det er i så fall ikke noe som har vært ansett for å
vekke alminnelig forargelse i norsk offentlig debatt, i sær-
deles ikke når det gjaldt Fellesmarkedet. Frischs merkelap-
per var nok likevel mer presise enn debattanters flest,
også når det gjaldt ikke-vitenskapelige uttrykk som ”fiksjons-
økonomi” og ”det uopplyste pengevelde” la Frisch stor vekt
på begrepspresisjon, men gjentok ikke definisjonene i alle
sammenhenger. Munthes sverting av Frischs ettermæle
gjennom utsagn som at Frischs hester ”ikke hadde det
reneste trav” er beklagelig, fordi Munthes bornerte formu-
leringer antyder noe langt mer kritikkverdig enn det på
noen måte er dekning for.

 av Olav Bjerkholt

Observators lesere husker sikkert Camilla Holmemos knakende gode bokanmeldelse i forrige
nummer av Observator. Vi hadde intervjuet Preben Munthe angående hans daværende nye
bok. De av dere som er faste lesere av “Sosialøkonomen” kjenner formodentlig også til debat-
ten mellom professorene Bjerkholt og Munthe. Vi trykker et innlegg fra Bjerkholt i håp om å
oppklare eventuelle misforståelser, og håper at med dette blir de to venner og vel forlikte.Men
først stiller vi Bjerkholt noen oppklarende spørsmål:

Hva dreier denne disputten seg om?
Den har lite faglig innhold! Min anmeldelse av hans
siste bok påpeker diverse uetteretteligheter i profes-
sor Munthes skriverier, men dette ville knapt vært
bryet verdt hvis det ikke var for Munthes litt ubehage-
lig tendens til å skrive nedsettende om Ragnar Frisch
uten god faglig dekning.
Men Frisch hadde vel ikke alltid rett?
Neppe og han er ikke ute av historien!  Noen av hans
faglige bidrag er i høy grad gjenstand for diskusjon

også i dag, atskillig mer i ut-

landet enn i Norge. Det kjennetegner en stor viten-
skapsmann at det faglige boet først kan gjøres opp
lenge etter at personen er borte, om noen gang.
Noen av Frischs bidrag var ganske framsynte.
Munthe mener vel å peke på feil som Frisch gjorde?
Nei, det er nettopp det pussige. Munthe unngår å
skrive faglig om Frisch. Han søker å trekke fram lite
flatterende ikke-faglige sider. Jeg påpekte uetterrettelig-
heter i Munthes bok, bl.a. inkonsistenser og villedende
bruk av sitat, men Munthe unngår behendig å svare
på slik kritikk.

Innlegg:
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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.



Side 24

Sosialøkonomisk fagutval har også i år an-
svaret for å førebu paneldebatten for sosi-
aløkonomi på fagkritisk dag 15. mars. Sv-
fakultetet har signalisert at dei ynskjer ein
meir navlebeskuande vinkling på debatten i
år.

”En bedre verden”

Fagutvalet la fram prosjektet ”En bedre ver-
den” januar 2000 (trykt i dette bladet) og
handlar om:
-fagleg formidling
-eksamensordningen
-nytteverdien av grunnfag aleine
-gjere sosialøkonomar attraktive på arbeids-
marknaden

Fagutvalet presiserar at dette er meint som
innlegg til debatt, og det er sikkert greit å
lese for både nye og gamle studentar som
førebuing til fagkritisk dag.

Amerikanisering av universitetet?

Det kan sjå ut som om fagutvalet
ynskjer amerikanske tilstandar på uni-
versitetet. Når Sjefsøkonom i Han-
delsbanken Knut Anton Mork i in-
tervju med Observator nr.1
1999 fortel om det amerikan-
ske utdanningssystemet så
verkar det som om det er
dette sosialøkonomisk
fagutval ynskjer seg. Han
seier at ”en amerikansk
Bachelor er en utdannelse  til
å få en jobb med mer enn cand.
mag.’en i Norge. Det er ikke gjordt
noe forsøk på at en Bachelor skal

være en spesialist”. Vidare seier han:”Jeg
føler det er behov for restrukturering av
universitetsmiljøet. Da tenker jeg først og
fremst på mere  interaksjon på det person-
lige plan mellom studenter og professorer”.
Han fortel vidare at han hadde ansvaret for
at studentane lærte det dei skulle, og å teste
at dei hadde lært det. På norske universitet
har studentane sjølve alt ansvar for læringa.

Fagutvalet foreslår mindre matte på grunn-
fag, men det kan jo bli hardt å gå opp til
2.avdelingeksamen med mindre trening i å
bruke det matematiske språket til analyse?

Mange næringslivsleiarar er samde med
Knut Anton Mork om å meine at den ame-
rikanske modellen er betre enn den norske.
Men er det så sikkert at det som vert
etterspurd er det som trengs? Det er grunn
til å tvile på om ”marknadstilpassinga” av
sos.øk.en er så fornuftig når så få bedrifts-
leiarar veit så lite om sos.øk.

Uansett fordeling av bruken
av matte på dei ulike
semestera, har fagutvalet

eit poeng når det gjeld
auka fokus på bruk

av teoriane i prak-
sis. Dette vil
hjelpe kollosalt
fordi det er så
mange interes-

sante tilfelle ein
kan nytte teorien i

dagsaktuelle saker.
Her er det viktig at vi stu-

dentar tek skeia i eiga
hand.

Av Pål M. Lykkja

FFFFFagkagkagkagkagkrrrrritisk Dagitisk Dagitisk Dagitisk Dagitisk Dag
1111155555. . . . . mmmmmarsarsarsarsars
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EMPIRISK METODE (ANDRE AVDELING)HØSTEN 1999
KARAKTER 1.9

Eksamensoppgaven:

Som vanlig gjengir Observator
en eksamensbesvarelse, med
kommentar av en faglærer.
Eksamensoppgaven med 3 ved-
legg er gjengitt først.
Vi gjør oppmerksom på at hånd-
skriften i oppgaven ikke er iden-
tisk med kandidatens.
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Eksamensoppgaven
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Selv om ikke kandidaten svarer like godt på alle spørsmålene, synes jeg dette er en solid besvarelse. Uten tvil skyl-
des noen feil det jeg vil kalle eksamensstress, mens andre svakheter synes å være mer substansielt. Til førstnevnte
kategori hører utregningene av Engelselastisiteten for funksjonen Y* = β0 + β1X. Kandidaten beregner her:

(1) E1 = β1X / (β0 + β1X) = β1X / β0 + 1

Den første likheten er OK, men den andre er jo meningsløs. En tilsvarende tankeløs beregning foretas på den
ikke-lineære funksjonen for  X = 0. Her stiller kandidaten opp:

 ∧
(2) Yt = 56,5 ⋅ 0 /( 0+ 150,7) = 56,5 / 150,7 = 0,375

Slike meningsløse feil tillegger jeg stress-situasjonen.
Av andre svakheter legger man lett mer til følgende: (i) Kandidaten svarer ikke treffende på spørsmålet om
den økonomiske tolkningen av parameteren α (sp. B (ii) ). Det korrekte svaret er her:

(3) Y* = αX / (X + θ) = α / (1 + θ)

slik at når inntekten X vokser vil

(4) limX → ∞ Y* = α

Parameteren α vil derfor være en øvre grense på matvareutgiften.
(ii) I diskusjonen om restleddene er autokorrelerte (sp. D(ii) ) formuleres testproblemet:

(5) H0: ρ = 0 mot H1: ρ ≠ 0

med signifikansnivå α = 0.05. Siden kandidaten tester mot et dobbeltsidig alternativ, burde han/hun ha anvendt
fraktilverdiene som svarer til α/2 = 0.025. (iii) Svaret på sp. E er mangelfullt. Engelelastistietene for de to
funksjonsformene i pkt. (X¯ = 139.97, Y¯ = 27.15) blir:

(6) 0,097 ⋅ 139,97/27,15 = 0,5 for funksjonen (1)

(7) 150,7 / (139,97 + 150,7) = 0,5185 for funksjonen (2)

Besvarelsen av oppgave 2 gir inntrykk av at kandidaten har fått dårlig tid. Spørsmål (2A) er greitt besvart.
Nesten alle kandidatene valgte T = 11 i denne formelen, mens det korrekte  er T = 10 som kandidaten har
forstått. Besvarelsen av sp. (2B) er noe utflytende. For sikkerhets skyld drøftes begge regresjonene. Det kor-
rekte valget er å velge regresjonen uten konstantledd, dvs. regresjonen (delta (X) = 0,036 lag (X) ). Begrun-
nelsen for å velge denne regresjonen skulle være klar: Den oppgitte formelen i oppgave 2 (I) løser ligningen:

(8) Xt = (1 + r)Xt-1

Til denne ligningen assosierer vi direkte regresjonen:

(9) Xt = (1 + r)Xt-1 + εt

(10) (Xt - Xt-1) = rXt-1 + εt

(11) Delta (X) = r⋅lag(X) + εt

Selv om besvarelsen inneholder klare svakheter er den blitt ganske godt belønnet. Grunnen til dette er følgende:
Kandidaten har besvart godt på spørsmål der nesten alle andre tok feil. For eksempel: (i) svært mange klarte ikke å
utlede uttrykket for inntekstelastisiteten for den ikke-lineære Engel-funksjonen (sp. B (i) ), (ii) nesten ingen klarte
å stille opp et korrekt prediksjonsintervall for matvareforbruket der man skulle basere seg på regresjonen uten
konstantledd, og endelig (iii) valgte neste alle T = 11 istedenfor T = 10 i formelen (I) i oppgave 2.

Kommentarer til besvarelsen:
Av: Yngve Williassen
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Observator søker medarbeidere!
Skrivekløe?
Observator trenger DEG!

Bli med å føre en 36 år gammel tradisjon videre.
Spesielt studenter på 1. avdeling oppfordres til å
ta kontakt.
Hos oss får du den lille ekstraerfaringen som
arbeidsgivere etterlyser.
Mail oss på:     observator@econ.uio.no

Returadresse:
Observator

PB 1095 Blindern
0317 Oslo
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Er samfunnsøkonom en

bedre titt
el enn sosialøkonom?

Og blir du mer attraktiv som samfunnsøkonom?

Kaja Haldorsen 2.sem. «Ja det
synes jeg, det er mer dekkende
for faget»

Vibeke Simensen 6.sem.
«Ingen oppfatning»

Øyvind Dahl 4.sem «Ja, det
er mer informativt» «Spesielt
på Head On»

Sven Stokkeland 6.sem. «Det er
bra»   «JA, folk på byen vil ikke len-
ger ta meg for sosionom»

Even 7.sem. «Har ikke tid,
må bli ferdig før de skifter
navn»

Jon Sigurbjørnsson 5.sem.
«Jeg har ikke så mye peiling»


