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Etter flere års kamp har Programrådet 
endelig hørt Fagutvalgets ønske om å få 
økonomisk idéhistorie på timeplanen. 
Dette viser at studentdemokratiet faktisk 
fungerer, særlig når Fagutvalget har 
trumfet i gjennom en sak som studentene 
virkelig er opptatt av.

Vi er imponert over det arbeidet 
og engasjementet medlemmene i 
Fagutvalget har lagt ned på vegne av 
studentene. I saken om økonomisk 
idéhistorie har utvalget fått gjennomslag, 
til tross for meningsmotstand 
fra instituttet, og til tross for at 
saksbehandlingen har vart over en lengre 
periode. Seieren i Programrådet er derfor 
en seier for studentdemokratiet. Den har 
vist at instituttledelsen virkelig vektlegger 
studentenes meninger. Det er allikevel to 
momenter som gjør at seieren fort kunne 
ha vært ufullstendig. 

Det første momentet handler om hvem 
Fagutvalget representerer. Utvalgets 
gjennomslagskraft er avgjørende 
for studentdemokratiet, men det er 
også oppslutningen.  Medlemmene i 
utvalget er åpenbart engasjerte, men er 
de representative? Fagutvalget ønsker 
å få informasjon om studentenes 
preferanser gjennom allmøtet, men 
få studenter pleier å delta. Utvalget 
har god kontakt med de forskjellige 
studentorganisasjonene, men det er 
beklageligvis en stor sjanse for at mange 
meninger ikke blir hørt.

Dette er selvfølgelig ikke Fagutvalgets feil, 
for annonseringen er det ikke noe si på, 
men det lave oppmøtet skaper allikevel 
et problem.  Utvalgets legitimitet og 
gjennomslagskraft avhenger av at det er 
studentenes faktiske meninger som blir 

kjempet i gjennom. Det har derfor vært 
svært gledelig å observere at mange har 
meldt seg opp i det nye faget i økonomisk 
idéhistorie. Studentene har avslørt sine 
sanne preferanser og vist at Fagutvalgets 
kamp var en kamp på vegne av et flertall 
av studenter, og ikke bare en engasjert 
klikk.

Det andre momentet handler om 
informasjon. Det er en asymmetri i 
informasjonen mellom instituttledelsen 
og studentene. Instituttledelsen vet 
mer om hva vi må lære for å bli dyktige 
økonomer, enn det vi vet selv. Når vi 
kjemper i gjennom endringer, er det altså 
en fare for at vi skyter oss selv i foten og 
gjør situasjonen verre for oss selv. Dette 
er prisen vi må betale for å ha innflytelse, 
men de fleste vil nok være enige om at 
det er en pris det er verdt å betale.

I neste utgave av Observator uttaler 
en rekke fremtredende økonomer 
seg om deres holdning til økonomisk 
idéhistorie. Det virker som de er 
enige om at kunnskap om idéhistorie 
ikke er avgjørende for å bli en god 
samfunnsøkonom, men at du blir mer 
helstøpt, hvis du kan noe om emnet. 
Det er absolutt viktig å forstå sine røtter, 
men mest av alt er det spennende. Det er 
spennende å se hvilken grad økonomiske 
teorier springer ut i fra kontekst, og i 
hvilken grad de er allmenngyldige.

Et av Ragnar Frisch sine hovedformål 
var å gjøre samfunnsøkonomi til 
en hard empirisk vitenskap på linje 
med naturvitenskapene.  Engasjerte 
studenters rop om et fag med en mykere 
innfallsvinkel kan være et tegn på at 
Frisch lyktes godt med sitt prosjekt.

Tekst: Morten Haabeth Grindaker
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 utsyn

16. januar 2011 rundet Oslo 600.000 
innbyggere. Stadig flere flytter til 
hovedstaden. Oslokvinner føder flere 
barn enn sine søstre ellers i landet, 
samtidig som folk lever lenger. Mens 
eldrebølgen er på vei, strømmer unge 
innflyttere til hovedstaden. Ifølge 
middelanslaget til Statistisk Sentralbyrå 
vil Oslos innbyggertall stige med om 
lag 11.000 årlig de neste ti årene, og til 
776.000 innbyggere i 2030. De samme 
prognosene predikerer at befolkningen i 
nabofylket Akershus vil øke fra 546.000 
til 692.000 i tilsvarende periode.

Befolkningsøkningen tilsier en 
boligbygging av en annen verden, enn 
hva som har vært tilfellet de senere årene. 
Til tross for befolkningsveksten har 
byggingen i Stor-Oslo lenge vært lavest 
i landet og seilt ytterligere akterut etter 
finanskrisen. Da krisen herjet som verst 
i 2008, økte befolkningen med 15.000. 
Samtidig ble bare om lag 2.500 nye 
boliger bygget, mens et fåtall forsvant ut 
av markedet. Riktignok økte bruksarealet 
markant på nye boliger. Ifølge partner 
Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret 
burde boligbyggingen i Oslo ligge rundt 
4.000-5.000 i året, mens fasit for 2010 
er at den ble redusert til om lag 1.000. 
Boligprodusentenes Forening meldte om 
vesentlige økninger i ordrereservene og 
boligbyggingen ved inngangen av 2011. 
Likevel ligger både antall planlagte og 
igangsatte prosjekter på et lavt nivå, godt 
under gjennomsnittet de siste ti årene.

Stadig skjerpede forskrifter om krav 
for nye boliger som energibesparing, 
livsløpsstandard, miljøvennlighet og 
tilrettelegging for funksjonshemmede 
høres i utgangspunktet fornuftig ut. 
Like fullt kan disse standardene fort bli 
problematiske sett i lys av en rekordlav 
boligbygging. Selvaag Bolig anslår at 
kravene til universell utforming har økt 
kostnadene for et typisk nybygg med 
200.000 kroner. En slik kostnadsøkning 
vil åpenbart reflekteres i redusert volum, i 
hvert fall på kort sikt. Det kan også stilles 
spørsmålstegn ved hvorfor kvantitative 
måltall for boligbyggingen forsvant ut av 
statsbudsjettet på 1990-tallet. Spør man 
den jevne Osloborger om vedkommende 
ønsker flere boliger, vil få svare nei. 
Likevel er det liten vilje til å bygge høyt 
eller tett, for da sperrer man for sola. 
Videre skal åpne arealer bevares for å 
sikre grønne lunger. Det er dessuten 
bred enighet blant rikspolitikere og 

lokalpolitikere om at marka skal vernes; 
noe annet frykter man ville kunne bidra 
til et tiltakende press mot markagrensen.

Argumentene for å ivareta disse hensynene 
er selvfølgelig legitime. Problemet 
oppstår ved at summen av dem forårsaker 
lav boligbygging. Kombinasjonen av 
ønsket om flere boliger generelt, på den 
ene siden, og vern mot boligbygging 
i de konkrete tilfellene, på den 
andre, synes like paradoksalt og lite 
helhetlig, som Fremskrittspartiets “ja 
takk til mer velferd og mindre skatt”. 
Forskjellen ligger i at de populistiske 
holdningene og mangelen på bevissthet 
rundt årsakssammenhenger i tilfellet 
boligbygging ser ut til å gjenspeiles i 
større deler av det politiske landskapet. 
Få, hvis noen, tør å fronte boligbygging 
som politisk sak. Til tross for at 
meningsmålinger viser at opinionen er 
på glid, må politikere som flørter med 
bygging av høydehus eller flytting av 
markagrensen belage seg på hard motbør. 

I landets andre store pressområde – 
Stavangerregionen – har en langsiktig 
boligpolitikk bidratt til landets 
mest omfattende boligbygging. I 
hovedstaden, derimot, kan det synes 
som om tradisjonen heller har vært å 
falme i blinde. En kunne for eksempel 
sett for seg at knappheten på boliger 
i sentrum av Oslo ble imøtegått ved 
parallelle utbygginger av Bjørvika 
og Filipstad. Dette ville imidlertid 
presset både verdiene av tomte og 
utbyggingsprosjektene ned, hvilket 
verken Oslo Havn KF eller kommunale 
politikere vil være interessert i, da det 
ville gitt mindre penger i kassa. Det kan 
dermed se ut til at samfunnsøkonomiske 
betraktninger til en viss grad må vike 
for periodiske budsjettoppfølginger og 
suboptimale løsninger i videreutviklingen 
av Fjordbyen.

Hva gjelder ytre by, har kommunale 
politikere fra Høyre i posisjon 
pekt på konsentrering rundt 
trafikknutepunkter og utbygginger 
av eplehager. Hvis kommunen 
satser på videre tilrettelegging for 
kommunikasjonsmuligheter inn til 
bykjernen, ville det naturligvis hjulpet 
på. Bydeler med store tomtearealer som 
Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre 
Nordstrand vil fortsette å ha store andeler 
av boligbyggingen. Upløyd mark vil 
man imidlertid ikke ta av. En langvarig 

kritiker av mangelen på boligpolitikk i 
Oslo er Boligprodusentenes Forening. 
Kommunen planlegger nå å nedsette 
et utvalg sammen med foreningen, 
som kan foreslå stimulerende tiltak for 
boligbyggingen i Oslo-området i årene 
som kommer. Vi får håpe utredningen 
bidrar til en bevisstgjøring og nysatsing 
på hovedstadens boligpolitikk. Et mål om 
å sikre tilstrekkelig ferdigregulerte tomter 
og boliger ville vært en god start.

Innen økonomifaget lærer en raskt at 
det ikke finnes noen gratis lunsj. Det 
vil heller ikke tilfellet ved en “ja-takk-
men-ikke-bygg-her”-politikk. De 
skadelidende under høye boligpriser 
og lav boligbygging er først og fremst 
unge nyetablere og småbarnsfamilier. 
Fellestrekk for disse to gruppene er at de i 
stor grad er uorganiserte og ressurssvake; 
det siste i form av både få økonomiske 
muskler og talerør i samfunnsdebatten. 
Dessuten ser de som oftest ikke de 
økonomiske mekanismene som virker i 
deres disfavør. Unge med lav inntekt og 
høy gjeld vil, ikke overraskende, utgjøre 
dem som lettest kommer opp i stry når 
rentenivået stiger. Mens man i norske 
medier ved jevne mellomrom kan lese 
om mer ressurssterke gruppers protester 
mot boligutbygging og eiendomsskatt, 
skal man lete lenge etter en student eller 
ung familiemor som slår et slag i andre 
retning.

For førstnevnte gruppe, nyetablerere, 
er alternativene til boligkjøp først og 
fremst å leie eller flytte ut av Stor-Oslo. 
Lokal ungdom kan tenkes å forbli 
boende hjemme lenger, mens unge 
innflyttere oftere flytter hjem etter 
endte jobbengasjement eller studier. I 
motsetning til de fleste andre europeiske 
land har det norske boligmarkedet 
henimot ingen skjermede deler. Markedet 
har derfor ingen deler som står klar til 
å kjøle ned resten, for eksempel i form 
av et regulert leiemarked. I likhet med 
boligprisene har leieprisene vært stigende 
på landsbasis, med Oslo og Akershus 
i front. Finanstilsynets innstramning 
i lånepraksisen for førstegangskjøpere 
forhindrer utvilsomt mange i å “låne over 
pipa”, men baksiden av medaljen er en 
tilspissing av kampen om finansiering. 
Formodentlig vil unge i større omfang 
måtte spare opp midler på forhånd og 

Stor-Oslos unge lider under lav boligbygging

(Fortsetter neste side)

Tekst: Rasmus Bøgh Holmen
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bli avhengig av hjelp for å etablere seg i 
hovedstadens boligmarked.

Sistnevnte gruppe, småbarnsfamilier, 
blir konfrontert med de høye prisene 
når de ønsker å oppgradere til mer 
familievennlige boliger. I sentrum 
skriker markedet etter leiligheter, 
mens rekkehus og andre småhus er 
mangelvaren i utkanten. Prisveksten på 
typiske familieboliger er spesielt høy, 
fordi byggingen av slike boliger er særlig 
lav, så vel som arealkrevende. Der mindre 
leiligheter tradisjonelt sett har hatt høyere 
kvadratmeterpris enn større, ser vi nå 
tegn til en innhenting i markedet. Når 
lokale og til dels nasjonale myndigheter 
ikke frigjør tilstrekkelig med arealer 
for boligbygging, sikrer de at prisen på 
offentlig tomter forblir høye. Samtidig 
legges det implisitt press på utbyggerne 
til maksimal arealutnyttelse. Påbegynte 
eneboliger har på sin side ligget på et 
stabilt lavt nivå siden tusenårsskiftet. 
Videre kan relativt mange næringsbygg 
gjøre det naturlig å konvertere 
noen av disse til boliger; særlig i 
sentrumsnære områder. Markedet for 
borettslagsleiligheter med høy fellesgjeld 
ser ut til å være på bedringens vei etter 
knekken for noen år siden og forblir, 
med påfølgende risiko, en lettere måte å 
komme seg inn i boligmarkedet på. 

Mens det har vært relativt stille fra 
gruppene som rammes hardest av de høye 
boligpriser, har andre mer prominente 
skikkelser gått ut og talt deres sak. Før 
jul oppfordret et ekspertpanel utnevnt av 
Dagens Næringsliv til et ungdomsopprør 
mot den lave boligbyggingen. Et av 
medlemmene, sjefsøkonom i First 
Securities, Harald Magnus Andreassen, 
har flere ganger stilt spørsmålstegn 
ved hvorfor politikerne ikke velger 
økt bygging av boliger som fanesak. 
First-guruen tok til og med til ordet 
for subsidiering av boligbygging i en 
innhentingsperiode, tilsvarende det 
man hadde på 1970-tallet. Et annet 
medlem i panelet, seniorøkonom i 
DnBNOR Markets, Kyrre Aamdal, 
ser med bekymring på hvordan det 
trange boligmarkedet gir spire for 
uforholdsmessig store gjeldsopptak.

Like før nyttår avsluttet Svein Gjedrem 
sitt virke som sentralbanksjef ved 
å anbefale obligatorisk innføring 
av eiendomsskatt i alle kommuner. 
Anbefalingen støttes av sjefsøkonom 
i DnBNOR Markets, Øystein Dørum. 
Forslaget kan begrunnes med at en 
slik skatt både har en normativt ønsket 
fordelingsvirkning i favør svakere stilte 

grupper, samtidig som det kan føre til 
en effektivisering av skattesystemet, 
gitt at skatteprovenyet holdes konstant. 
Grunnen til dette er at eiendomsskatt 
er mindre vridende enn for eksempel 
marginalskatt. Dessuten vil skatten 
kunne dempe gjeldsveksten og derved 
redusere risikoen i banksektoren. Nye 
likningsverdier og skatteregler for 
pensjonister er et skritt i riktig retning. 
Den avgåtte sentralbanksjefen har ikke 
minst vært kritisk til at rentekostnaden 
subsidieres over skatteseddelen i form 
av 28 prosent skattefradrag siden 
skattereformen av 1992. I Norge har en 
uttalt boligpolitisk visjon lenge vært at 
alle skal ha råd til egen bolig. Under en 
slik målsetning kunne politikerne med 
fordel gjort det mindre lukrativt å være 
utleiespekulant. Fraværet av investorer, 
som kjøper seg inn i boligprosjekter 
med sikte på å selge med fortjeneste, kan 
være sunt med tanke på å slippe andre 
til, men det kan også virke negativt for 
igangsettingen av nye prosjekter.

Mye taler for enda høyere boligpriser i 
årene fremover. I tillegg til lavt volum 
av nybygg medvirker en rekke andre 
tilbudsfaktorer til en videre prisoppgang, 
derunder strengere bygningsforskrifter, 
lav kapasitet til byggesaksbehandling 
i kommunene og forholdsvis lav 
produktivitetsvekst i byggenæringen. På 
etterspørselssiden trekker lave renter, 
økt sysselsetting og høyere inntekter 
for husholdningene prisene opp; det 
samme gjelder forventingene om bedre 
økonomiske tider. Idet finanskrisen og 
gjeldskrisen i Europa gradvis fases ut, 
kan flere av disse effektene forsterkes. Til 
tross for utsikter til fortsatt prisoppgang, i 
alle fall i Oslo, synes det heller tvilsomt at 
stadig mer velstående nordmenn vil finne 
seg i redusert bostandard og trangere 
boforhold.

Det skal imidlertid ikke undergraves 
at det også er faktorer som bidrar til 
å dempe prisveksten, og med det, 
antakelig forhindre en eventuell 
prisboble. Bankenes innskjerping i 
kredittpraksisen etter finanskrisen og 
varslede rentehevinger står sentralt i så 
måte. En av de viktigste prisdriverne har 
vært tilgangen på kreditt. Denne driveren 
er svekket etter innstramningene i 
det nye regelverket. Det faktum at 
husholdningenes gjeldsgrad er høyere 
enn noen sinne kan lede til problemer 
for gjeldstyngede nordmenn, den dag 
utsiktene i verdensøkonomien forbedres 
og rentenivået øker. Selv om spareraten 
har vært økende, har nemlig oppgangen 
i gjelds- og rentebelastningen vært 

av større omfang. På sikt vil like fullt 
tilbudssiden, og derunder boligbygging, 
være avgjørende for knappheten på 
boliger.

Både talsmenn fra Finanstilsynet og 
Norges Bank har uttrykt bekymring for 
den galopperende gjeldsbyrden. Norges 
Bank står overfor et dilemma: På den 
ene siden kan en lav rente stimulere til 
en usunn gjeldsvekst og derigjennom 
gi grobunn for ytterligere prispress i 
boligmarkedet. På den andre siden 
knebler høy rente folk som allerede 
har høy gjeld, samtidig som det virker 
lite stimulerende for boligbyggingen. 
Finanstilsynet innskjerpinger vil 
forhåpentligvis hjelpe til å begrense 
denne motsetningen. For bare få år siden 
kunne nyutdannede vente fullfinansiering 
og lån opp til 3 ganger egen inntekt. I 
dag vil ikke bankene kunne tillate et 
låneopptak større enn 90 prosent av 
kjøpesummen, og husholdningenes 
betalingsevne vurderes heller etter deres 
likviditetsoverskudd etter faste utgifter. 
Innstramningene gjør det i tillegg 
vanskeligere å få innvilget refinansiering, 
noe som har medført flere tvangssalg. 
Mer restriktivutlånslånspolitikk, 
med sikte på å fremme soliditet og 
bufferbygging i bankene, kan imidlertid 
gi utslag i deres inntjening, hvilket i neste 
steg kan resultere i økt boliglånsrente.

Mot slutten av denne lederartikkelen 
ønsker jeg å rette et spark mot alle de 
journalistene som ukritisk intervjuer 
eiendomsmeglere, som om de er 
fageksperter uten noen form for skjult 
agenda. Riktignok besitter deler av 
eiendomsbransjen en nøkkelkompetanse 
for forståelsen av boligmarkedet, men å 
tro at den jevne meglers prediksjoner er 
troverdige, blir som å tro på sjamaner. En 
meglers uttalelser vil ventelig preges av 
at meglerbransjen ønsker å stimulere for 
stabilt høye priser og tilstrekkelig mange 
salgsobjekter. Å spørre en megler om hva 
vedkommende tror om prisutviklingen, 
blir således litt som å forhøre seg med en 
maisbonde om hvorvidt en pose popkorn 
er et godt kjøp.

Med disse ord får vi håpe på næring 
etter tæring, i den forstand at dagens 
boligknapphet stimulerer morgendagens 
boligbygging, gjennom høyere 
lønnsomhet og politisk press. Det bør 
snart være slutt på at tilsidesettelsen av 
unge i boligpolitikken og selgers markeds 
æra. Enn så lenge vil jeg oppmuntre 
alle våre medstudenter til å blåse liv i 
boligdebatten, både i norske medier og 
på politiske arenaer.
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Tekst og foto av: Marianne Rørvik

Vårsemesteret 2010 var jeg på Erasmus-
utveksling ved Ludwig-Maximilian 
Universitetet i München. Førstevalget 
falt på München, selv om Humboldt 
Universitet i Berlin fristet veldig det også. 
I utgangspunktet var jeg fast bestemt 
på å reise til Tyskland for å lære språket 
og kulturen bedre. Mye trakk i fordel 
for München og Ludwig Maximilian 
Universitet, fordi jeg aldri hadde vært i 
de traktene av landet før. Ettersom byen 
også er mindre enn Berlin, ville den 
kanskje ha et mer intimt studiemiljø og 
mer særpreg. Det stemte. Du er ikke i 
Tyskland, du er i Bayern. Stor forskjell!

Møtet med det store utland
Folk som kommer fra Nord-Tyskland 
blir til tider sett på som “utlendinger” 
i Bayern, men det betyr ikke at de ikke 
er velkomne. Noe av det kan være 
grunnet deres følelse av stolthet fra 
tiden da Bayern var et rikt og mektig 
kongedømme helt frem til 1918. En 
sterk følelse av nasjonalisme hos det 
Bayerske folket la også til rette for at 
München ble nazismens vugge. Den 
dag i dag har Bayern, som den største 
bundesrepublikken, mye innflytelse på 
tysk politikk.

For meg er det noe av det som gjør 
dem så særegne. Det at de har klart å 
vedlikeholde gamle tradisjoner på en 
sånn måte, at både unge og gamle kler 
seg i ”lederhose” og ”dindl” for å gå i 
Biergarten, drikke øl og synge sanger en 
sen sommerkveld. Byen er mye mer i sin 
helhet fra tiden før krigen enn Berlin, 
fordi den ikke ble på langt nært så hardt 
bombet. Derfor kommer du til en by 
utsmykket med jugendstilen og slottene 
kjent fra storhetstiden. Universitetet er 
også en meget gammel og velbevart skole 
fra 1826, men stammer fra et akademisk 
miljø helt tilbake til 1472. 

En fordel med utveksling i Tyskland 
er at noen steder varer semesteret fra 
april til august. Dette ga meg god tid i 
forkant av avreise til å se etter et bosted 
og få pengene fra en treig lånekasse. 
Gjennom nettsiden Immobilienscout24 
fant jeg flere potensielle boliger. Noen 
skulle derimot ha cash sendt nedover i 
depositum uten visning, noe jeg ikke var 
komfortabel med. Til slutt havnet jeg hos 
en eldre dame som leide ut et stort rom 
gjennom et middels trygt firma, og hvor 
det også var et annet utleid allerede. Jeg 
slo til bare for den første måneden, slik at 
jeg kunne lete videre. To uker senere traff 
jeg en middelaldrende dame på skolen, 

som lette etter ny leieboer til et rom. Det 
ble bostedet mitt resten av oppholdet.

Jeg tok 5 uker språkkurs gjennom ASL 
Sprachschule, noe som hjalp meg å 
knekke språkkoden, som jeg liker å kalle 
det. For det er en kode som skal knekkes, 
så flyter det av seg selv. Tyskere snakker 
ikke slik som de skriver! Jeg hadde 
dessuten fem år med tysk fra tidligere 
av, så mye skulle bare hentes frem fra 
hukommelsen. Språkkurset var ikke via 
Universitetet, og det var synd for da traff 
jeg ingen medstudenter. Det anbefales å 
ta kurs arrangert av skolen uansett hvor 
man skal, slik at man får bekjente før 
skolestart. 

Hvordan ble så livet i det store utland? 
Tyskland er, etter min mening, landet 
som oppfant byråkrati, regler og 
punktlighet. Her gjelder det å ha passet 
og alt av dokumenter klart, om du skal ha 
så mye som et kantinekort. Og ingenting 
ordnes på ett sted, så du må smøre deg 
med tålmodighet og vente på tur ved 
neste post. Men etter en øl og italiensk 
pizza (dagligkost), så tenker du at det var 
verdt det. Jeg vil si at man koser seg på en 
helt annen måte når man bor utenlands. 
I München får du følelsen av å være i 
hjertet av Europa, og ingenting er langt 

München – die Stadt mit Herz
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unna. Det er spesielt. Og derfor er det 
også mye fra de sørlige landene som kan 
finnes igjen i Bayern. Italiensk mat er 
veldig vanlig, hvor kokken er ordentlig 
italiensk. Videre var Østerrike med Tyrol-
kulturen lett å kjenne igjen i München og 
sørover mot Garmisch-Partenkirchen. 

Det går heller ikke an å glemme øl-
tradisjonene og Oktoberfest, som er 
den største begivenheten i løpet av året. 
Jeg fikk dessverre ikke med meg dette. 
Isteden fikk jeg med meg Frühlingfest, 
som er en miniversjon for at folk i 
München ikke skal føle at ventetiden til 
oktober er alt for lang. Der var det kun 
litervis (en Mass) med øl og et ompa-
orkester i midten. Jeg fikk absolutt 
oktoberfest stemning, men jeg må nok 
tilbake en gang for å få med meg den 
ordentlige versjonen.

Så var det studier
Jeg tok ikke fullt studie og endte med tre 
masterfag ved LMU, delvis på engelsk 
og tysk. Alle forelesningene mine var på 
engelsk. Dette var i noen tilfeller planlagt, 
mens andre emner ble det, ettersom 
andre fremmedspråklige var meldt opp. 
I forkant var det ikke sikkert at alle fag 
gikk, dersom det ble for få folk eller 
professoren ikke fant tid til å undervise 
i faget. Det var med andre ord litt mer 
uforutsigbart enn hva jeg var vant med 
fra Blindern. Og eksamensoppmelding? 
Vi ordnet dette den samme dagen, da 
vi visste hvor mange som dukket opp. 
Plutselig var all ”ordnung müss sein” 
borte.

Når det kom til seminarene, hvor det 
skulle diskuteres fag, ville tyskere helst 
snakke på tysk. Det engelske ordforrådet 
deres ligger lengre under nordmenn sitt, 
enn hva jeg først antok. Uansett var jeg 
der for å lære språk, så jeg prøvde så godt 
jeg kunne, selv om statistikkprogrammer 
kunne være litt vrient å lære på tysk. En 
ting som overrasket meg veldig positivt 
var hvor engasjerte foreleserne var innen 
sitt fagfelt. Mer spesifikt – da spesielt 
hvordan de viste genuin admirasjon for 
flere av forskningsområdene vi lærte 
om. Om noen av artiklene vi leste, 
kommenterte de “skulle ønske jeg hadde 
skrevet det der!” eller “dette er favoritt 
artikkelen min, den er så velskrevet og 
vakker!”.

Innen Labor Economics kunne vi ut i 
fra noen alternativer velge hva vi ville 
lære om de siste forelesningene. Valget 
falt innenfor forskning som professoren 
selv holdt på med ved CES-instituttet 
(Center for Economic Studies) innen 

arbeidsmobilitet. Det må også nevnes 
at vi lærte om familieplanlegging, hvor 
nyttekurver og “best responce functions” 
viste hvilken tilpasning av ekteskap eller 
skilsmisse som var best for den enkelte 
parten. Vi kom frem til at etter cirka fire 
og et halvt år kom paret til å skille seg, 
slik kurvene var tegnet. Alt kan tydeligvis 
modelleres! “The Rotten Kid Theorem”, 
hvor foreldres altruisme blir forsøkt 
utnyttet av barna, er også en morsom 
modell innen økonomifaget.

Jeg tok også et avansert masterfag, 
Theory of the Multinational Firm, 
hvor over halvparten av klassen var 
doktorgradsstudenter. Heldigvis fikk 
masterstudentene egen eksamen. Vi leste 
artikler som var relativt ny innenfor 
forskningsfeltet, i tillegg til professorens 
egne publikasjoner. Professoren klarte på 
finurlig vis alltid å få en student til å gå 
gjennom seminaroppgaven. Selv havnet 
jeg oppe på tavlen på første seminar for 
å tegne Edgeworth-bokser og forklare til 
klassen. Skummelt, men god trening til 
muntlig!

Det tredje faget mitt, Institutional 
Economics, er det faget som kanskje er 
savnet på UiO. Vi stilte spørsmål ved 
mange av antagelsene i den neoklassiske 
teorien, og jeg fikk større perspektiv på 
det jeg har lært her hjemme. Boken til 
foreleseren, som var pensum, belyste 
hvordan kultur, vaner og skikker 
har utviklet seg over tid og gjennom 
handlinger. Dette har gjennom historien 
formet måten vi organiserer oss som 
mennesker og økonomiske aktører, og 
hvorfor det fins så store forskjeller rundt 
om i verden. Dette har ikke alltid vært i 
tråd meden rasjonell og kostnadseffektiv 
måte, slik mange økonomer hevder. 
Foreleseren var en ensom tilhenger blant 
alle de neoklassiske økonomene ved 
LMU og skilte seg ut på mange måter. 
Han hadde sin siste eksamen med vår 
klasse, og vi feiret dette med å dra ut 
og ta en øl etter eksamen. Professoren 
spanderte. 

Oppholdet som var over alt for fort
Utenom studiet var jo det en nydelig 
sommer som skulle nytes i vakre 
München. Englisher Garten, som er en 
grønn lunge midt i byen, var nydelig 
med sine små elver, biergarten og 
nudister som var alt for glad i sportslige 
aktiviteter. Det ble to uker med rundt 
tretti grader og ingen airconditioning i 
gamle marmorbygninger. Likevel nøyt jeg 
hvert minutt og tok lange pauser i sola 
mellom lesingen. 17. mai feiringen ble 
arrangert av konsulatet med frokost og 

folketog i parken. Senere på kvelden var 
det en mer formell sammenkomst av folk 
med kanapeer av norsk laks og pølse i 
lompe. Et annet deilig avbrekk var fotball 
VM, hvor tyskerne benyttet enhver 
anledning til å gå ute i gatene etter hver 
seier for å tute og feire med øl og fest. 
Selv den ene professoren min spurte om 
det var mulig å flytte undervisningen for 
en fotballkamp om nødvendig.

I Bayern er det ikke et sted man ikke kan 
reise til med tog. LMU hadde en egen 
studentgruppe for utvekslingsstudenter 
som arrangerte turer rundt omkring 
i Bayern og Tyskland for en billig 
penge. Jeg var selv innom Salzburg, 
Brechtesgarten, Neuschwanstein slottet, 
Regensburg og Dachau blant annet. 
Garmisch-Partenkirchen var også noe 
veldig spesielt, og jeg følte jeg ikke 
kunne kommer nær nok alpene med 
sine ruvende topper. Det jeg savner mest 
ved byen er det livet som våkner i hete 
sommerkvelder, med happyhour drinker 
på den meksikanske baren. Deretter 
kunne en dra ut på klubblivet som ikke 
slokner før ut på morgenkvisten. Jeg 
savner så klart menneskene jeg ble kjent 
med, og hvordan de var med på å fylle 
oppholdet med mange gode minner. 
München ble sommeren 2010 kåret av 
magasinet Monocle til verdens beste 
by å bo i, og jeg kan godt si meg enig i 
dette. Byen har en av Tysklands høyeste 
tetthet av politi per innbygger, flotte 
parker og sykkelveier overalt. En syklists 
drømmeby med andre ord.

Jeg hadde et veldig fint semester 
ved LMU, og følte jeg fikk mye ut av 
oppholdet mitt. For dem som vurderer 
å dra på utveksling vil jeg vil absolutt 
anbefale å følge i mine fotspor. 

Auf Wiedersehen und Prost!

Utvekslingsstudentene: Johan M.B. Hoem 
og Marianne Fiedler Rørvik
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Samfunnsøkonomenes Forening 
inviterte til årets høstkonferanse, hvor 
temaet denne gang gjaldt hvorvidt 
det investeres for lite i offentlig sektor. 
Underliggende problemstillinger, som 
“hva bør gjøres?”, “kvalitet og praktisk 
bruk av samfunnsøkonomisk analyse” og 
“rollefordeling mellom offentlig og privat 
sektor”, ble tatt opp i løpet av seansen. 
Alle foredragsholderne påpekte at det 
var på tide å få offentlige investeringer 
på dagsordenen. Dessuten var de enige 
om at det er store utfordringer knyttet til 
å få gjennomført samfunnsøkonomisk 
lønnsomme investeringer fra 
det offentlige. Manglende nytte-
kostnadsanalyser, internpolitisk strid, og 
agent-prinsipal problemer var noen av 
årsakene som ble nevnt underveis. Det 
var altså mye som la opp til en spennende 
og innholdsrik debatt på Folkets Hus. 

Høstkonferansen ble i år innledet av 
Espen Moen fra Handelshøyskolen BI. 
Som en innledning til debatten nevnte 
han flere aspekter ved problemstillingen 
som skulle debatteres. “Det er klart at 
det finnes mange prosjekter som burde 
blitt realisert, fordi de er lønnsomme, 
men som ikke har blitt det, kanskje 
på grunn av manglende vekt på nytte-
kostnadsanalyser”. En annen side av 
diskusjonen angår kontantprinsippet, 
hvor man ikke skiller mellom konsum 
og investeringer. Dette kan gi et lite 
nyansert bilde av de offentlige utgiftene. 
Innenfor prosjekter er det i tillegg en 
tidvis problematisk rollefordeling. 
“Det bør også kanskje endres på 
oppgavefordelingen i forbindelse med 
store samarbeidsprosjekter?”, spurte 
Moen avsluttende og sendte ballen videre 
til foredragsholderne. 

Investeringer vi for lite i offentlig 
realkapital i Norge? Hva bør gjøres?
Victor Norman, professor ved Norges 
Handelshøyskole, fikk æren av å åpne 
ballet. Han takket for invitasjonen og la 
vekt på at det var et meget viktig tema 
høstkonferansen satte på dagsordenen. 
Norman bemerket i sin introduksjon at 
i sin ungdom, mente både han, Steinar 
Strøm og Vidar Christiansen at det 
ble investert for mye i offentlig sektor. 
Isteden for burde man øke det offentlige 
konsumet. Gjennom sitt foredrag valgte 
han å ikke gi et fasitsvar på hva som 
er et riktig konsumnivå. Professoren 
konstaterte heller at ”vi har trolig mange 
offentlige investeringer som ikke blir 
realisert, til tross for at de har høyere 
avkastning enn alternativkostnaden”.  
I denne forbindelsen trakk han frem 
infrastruktur og økt jernbanesatsning 
som veldig viktig. Dette er med på å løfte 

Tekst og foto fra konferansen: Marianne Rørvik og Michael Madsen. Foto, hovedbilde: Francesco Saggio.

Høstkonferansen 2010:
“Investeres det for lite i offentlig sektor?”1

1 Denne artikkelen stod opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen nr. 9 2010.
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hele regionen og gir klyngeeffekter som 
bidrar til merverdi i samfunnet. Forrige 
vinters togkaos sitter friskt i minne 
hos de fleste. Også ferjefri forbindelse 
mellom Bergen og Stavanger vil bidra 
til store klyngeeffekter som dekker 
kostnadsanslag. 

Norman nevnte videre at vi også har 
mange gode investeringer som ikke blir 
regnet som investeringer. Han tok frem 
et talleksempel over elever som faller ut 
av skolesystemet, såkalte ”drop-outs”, og 
dets utfall for yrkesaktive. I en ekstrem 
situasjon, der noen får en jobb og de 
andre havner på trygd, vil avkastningen 
ved å satse på at ingen dropper ut være 
stor. Vi kan altså tjene på å sette en 
lærer på hver elev. Sist, men ikke minst, 
kom han til kjernen i debatten ‒ nemlig 
poenget om at mange investeringer blir 
realisert, til tross for at avkastningen er 
klart lavere enn alternativkostnaden. Han 
nevnte blant annet det planlagte krysset 
til E18 ved Risør, hvor trafikkgrunnlaget 
mildt sagt er tynt. “Og når jeg vil slippe 
unna familien og få den ultimate 
enslighetsfølelsen, kjører jeg meg en 
tur i Lærdalstunnelen”, skøyet Norman. 

Konklusjonen hans var at den marginale 
avkastningskurven altså går både opp og 
ned med mengden investeringer. 
“Hvorfor har det seg slik?”, spurte 
professoren. Han valgte å belyse tre 
ulike problemer. For det første henviste 
han til kalkylesvikt, i den form at 
nytte-kostnadsverktøyet er for dårlig. 
Bjørvikaprosjektet ble kåret til det 
minst lønnsomme prosjektet de siste 
10 år. Samtidig er prosjektet det største 
byutviklingsprosjektet i Norge, siden 
Christian IV seilte opp Oslofjorden 
tidlig på 1600-tallet. Norman poengterte 
at nytte-kostnadsanalyser er basert på 
et mikrogrunnlag, hvor man ser på 
marginaløkningers effekt på analysen av 
prosjektet. Dette blir da brukt på store 
prosjekter, hvilket Norman mente kan 
være problematisk. Når man skal lage 
veiprosjekter, må man tenke på hva som 
skjer med trafikkmønsteret i fremtiden. 

En veiforbindelse mellom to isolerte 
øyer, vil ifølge nytte-kostnadsanalyser 
ikke bli realisert, dersom man 
skal ta utgangpunkt i nåværende 
trafikkgrunnlag. “Den er jo null ‒ 
dermed blir det null nytte av å realisere 
prosjektet”, konstaterte den tidligere 
statsråden.

For det andre har man 
budsjettsystemsvikt. Kontantprinsippet, 
der budsjettering av et prosjekts 
utgifter finner sted samme år som det 
bokføres, fører til at drift fortrenger 
investeringer. Dermed blir det vanskelig 
å gjennomføre flere prosjekter samtidig, 
mente Norman. For det tredje har man 
styringsproblemer. Han refererte til 
Public Choice Theory, hvor statsvitenskap 
anvender økonomisk teori på politiske 
problemer. Ifølge Norman fortrenges 
økonomi av politikk, slik at man kun 
kan realisere hele prosjektet eller ikke i 
det hele tatt. Den beste løsningen er at 
vi får bedre nytte- og kostnadsanalyser, 
et bedre budsjettsystem i staten, og til 
slutt bedre politiske rammer for å kunne 
belyse mulige prinsipal-agent problemer. 
Kanskje er det noe der vi kan løse.

Norman innledet neste del av foredraget 
med et viktig poeng: “Dersom dårlige 
prosjekter blir realisert, betyr ikke 
dette at man ikke skal realisere de 
gode. Vi skaper bare ekstra ‘sunk cost’ i 
samfunnet, dersom dette skulle skje. Da 
får vi heller velge en nest-best-løsning, 
altså gjøre begge deler”. Om nødvendig 
kunne man, ifølge professoren, også 

investert deler av oljefondet her hjemme. 
Han henviste i fortsettelsen til to 
politikere fra 1800-tallet, Søren Jaabæk 
og Frederik Stang, som hadde vært 
svært uenige når det gjaldt offentlige 
investeringer. Stang vektla viktigheten 
av offentlige investeringer for å kunne 
bygge landet, hvilket ble en skandinavisk 
suksess. Norman snakket videre om 
at alternativet til Stang er Hollandsk 
Syke variant B, som handler om hva 
som skjer når man ‘i lutter ansvarlighet 
glemmer å bygge landet’. For lite eller 
feilaktige investeringer leder til at vi 
ikke får bygd infrastruktur eller utviklet 
arbeidsmarkedet. Konsekvensens av dette 
kan bli manglende høyt utdannede folk 
i kunnskapsbasert arbeid. Av økningen 
i utdannede siden 2005 har bare fem 
prosent gått inn i privat sektor, hvilket 
har stor betydning for fremtidens 
næringsliv, ifølge Norman. Vittig 
kommenterte han at Universitet i Oslo 
i fjor havnet på 101. plass blant verdens 
beste universiteter, mens det i år ikke 
engang evnet å fylle ut skjemaet.

Det er ikke tvil om at vi har intelligente 
politikere, men vi har i tillegg reelle 
agentproblemer. Slik ender vi opp med 
en mellomløsning, isteden for den beste 
løsningen. Men for det meste er offentlige 
investeringer lønnsomme, avsluttet 
Norman med å si.

Deretter var det duket for dagens første 
kommentar- og spørsmålsrunde. Den 
ble åpnet av Erling Holmøy fra SSB. Han 
mente at økte bevilgninger til offentlige 

“Og når jeg vil slippe 
unna familien og få den 
ultimate enslighetsfølelsen, 
kjører jeg meg en tur i 
Lærdalstunnelen”, skøyet 
Norman.

Bildet over: Victor Norman kom med mange illustrerende eksempler underveis i sitt 
foredrag.
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investeringer ikke nødvendigvis fører til 
økt realisering av de gode prosjektene. 
Når det gjelder utdanning, ligger Norge 
ikke så lavt i forhold til innsats av 
realinvesteringer. Forskningslederen 
hevdet svikten er knyttet til helt andre 
områder ‒ vi trenger flere lærere. 
Professor Espen Moen fulgte dette opp 
med å spørre om det er riktig å si at det 
er svikt i systemet. Er det ikke slik at 
nissene blir med på lasset, dersom man 
velger å omstrukturere? 

Norman svarte med å påpeke at 
oljefondet per i dag investerer i 
verdipapir, aksjer og eiendom i 
utlandet. I tillegg burde man investert 
fra oljefondet i samfunnsøkonomisk 
lønnsomme prosjekter i Norge. Det vil gi 
avkastning for staten. Det betyr likevel 
ikke at politikerne nødvendigvis vil 
satse på lønnsomme prosjekter. Norman 
presiserte videre at man må konstruere 
den delen av oljefondet, slik at politikerne 
ikke får samme makt over pengebruken. 
Hvis ikke blir det bare investert i 
rundkjøringer i Risør.

Et annet spørsmål fra salen var 
hvordan vi skal klare å gjennomføre 
dette i praksis. Professoren svarte at 
konstruksjonen av Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) har vært bra, men ikke 
perfekt. Kanskje burde vi gjøre om på 
den eller omforme den. Det faktum at vi 

har en uavhengig sentralbank er også en 
veldig bra konstruksjon. Likevel mangler 
vi ekspertise i disse institusjonene, og 
også i Finansdepartementet, noe som er 
en svakhet. 

Siste kommentar fra publikum kom fra 
Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret, som 
påpekte at situasjonen er mer komplisert 
enn vi har sett, og at regnskapet er lite 
nyansert. Det at SPU skal investere i 
utdanning av flere lærere er vanskelig 
å se for seg som en løsning.  Normans 
svar til dette var at systemet i seg selv 

ikke skaper insentiver til å investere i 
utdanning. I Norge har vi en god skole 
for den gjennomsnittlige student, men 
hva med de to andre halvdelene? Å gjøre 
Universitetet i Oslo til et internasjonalt 
anerkjent universitet lar seg ikke gjøre i 
vårt politiske system, men det vil kunne 
gå med fondet som investor. Professoren 
avsluttet med å si at fondskonstruksjonen 
er utenfor medianvelgerens preferanser. 

Samfunnsøkonomiske analyser av 
offentlige investeringer: Kvalitet og 
praktisk bruk
I neste del gikk høstkonferansen over 
på mer praktiske sider ved offentlige 
investeringer. Først ut i denne delen 
var Marianne Andreassen fra Senter 
for statlig økonomistyring. Hun 
innledet med en kommentar til Victor 
Norman, om at mer makt til eksperter 
innad i systemet er feil vei å gå. Dette 
begrunnet hun med at det er mangler 
ved teorien de bruker. Fokuset burde 
etter Andreassens oppfatning heller 
være på hva som er gode eller dårlige 
investeringsprosjekter. Like fullt 
poengterte hun at det er vanskelig å regne 
seg frem til et svar, og at politikernes 
prioriteringer spiller en svært avgjørende 
rolle. Ifølge Andreassen er det 
tydelige krav til stede i statens interne 
styringssystemer. Norske myndigheter 
har nå sitt eget kvalitetssikringssystem, 
hvor alle prosjekter som overstiger 
500 millioner kroner er underlagt 
ekstern kvalitetssikring. De fleste 
investeringsprosjekter er imidlertid 
ikke omfattet av dette regimet, hvilket 

“Vi er i overkant rause når vi setter i gang med prosjekter som 
heller skal bygges fint enn effektivt”, kommenterte Minken.

Bildet over: Kanskje er det en idé å sende de som gjennomfører analyser ut av kontoret?
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byråkraten fant beklagelig.
Andreassen oppfordret til å senke 
terskelen for å bruke metode i analysene. 
Hun hevdet at det ikke er metoden det 
er noe galt med, men hva man setter inn 
av perspektiver. Når man for eksempel 
ser på statsregnskap, er det mer penger 
til drift enn investeringer. Det kan likevel 
være at mange gode investeringer blir 
klassifisert som driftsutgifter, deriblant 
barnevernsutgifter. Nivået av utgifter 
i det offentlige er politikk. Med andre 
ord må man ut i fra dette gjøre det 
som er best og mest effektivt ved å gi 
politikerne et godt beslutningsgrunnlag. 
Mye avgjøres internt i staten, påpekte 
Andreassen.

Direktøren stilte spørsmål ved analysens 
faglige kvalitet og ved hvilken grad 
alle relevante hensyn er vurdert. For 
eksempel finnes det etiske vurderinger 
for kalkulering av forebyggende tiltak 
innenfor helse. Det kan derimot 
diskuteres hvorvidt det er mulig å 
måle gevinsten ved røykeloven og 
kronetallfeste liv som er reddet, 
kommenterte Andreassen. I hvert fall 
kan en debatt om analytisk metode bidra 
til en mer åpen og demokratisk prosess, 
som igjen fører til mer lønnsomhet. 
Dette er ikke eksakt vitenskap, og vi 
må leve med de politiske beslutningene 
som er tatt. Hun presiserte derimot 
at sektorene har friheter til å gjøre 
prioriteringer innad, gitt rammene satt 
av politikerne. Det er utfordringer i alle 
trinn på veien til en sluttført analyse. I 

noen tilfeller blir trinn hoppet over og får 
en manglende gjennomgang. Det er en 
viktig balanse mellom faglige alternative 
forslag innenfor det rådende politiske 
synet. 

Når det gjaldt spørsmålet om hvorvidt 
det gjøres for lite samfunnsøkonomisk 
analyse, mente Andreassen at svaret 
var ja. For å oppnå en god vurdering 
av et prosjekt, er det nødvendig med 
god underliggende kompetanse. Det er 
varierende praksis om hvorvidt det er 
krav til at samfunnsøkonomiske analyser 
skal inngå i beslutningsprosessen. 
NOU-utredninger er i praksis brukt 
i varierende grad. Avslutningsvis 
nevnte direktøren at ved å bruke 
samfunnsøkonomiske analyser, får man 
en mer effektiv ressursbruk, større faglig 
troverdighet og legitimitet og bedre 
grunnlag for læring i ettertid. 

Harald Minken fra Transportøkonomisk 
institutt (TØI) var nestemann ut. 
Han begynte med å presenterte hva 
instituttets arbeidsoppgaver går ut på. 
TØI utvikler blant annet veiledere for 
nytte-kostnadsanalyser. Videre fortalte 
Minken at han var med på å kvalitetssikre 
Oslopakken 3. Etter politikernes første 
beslutning viste kvalitetssikringen at 
Oslopakken 3 kunne gjøres til halvparten 
av prisen. Det var altså store muligheter 
for å bedre vilkårene for pakken. 
Likevel rørte ingen ved det politikerne 
i første omgang hadde besluttet. 
Samfunnsøkonomen bemerket at “vi 

har et lite problem”. Situasjonen tyder 
ikke på at vi må øke investeringene, 
men heller at vi må begynne å utredede 
lønnsomhetsberegninger. “Vi er i 
overkant rause når vi setter i gang med 
prosjekter som heller skal bygges fint 
enn effektivt”, kommenterte han. Poenget 
hans er at politikerne til syvende og 
sist ikke bruker kalkylene, og ikke at 
kvaliteten på dem er dårlig.

Minken trakk frem jernbanen som et 
eksempel på avvik mellom oppfattet 
nyttenivå blant konsumentene og det 
beregnede nyttenivået. 
Jernbanestrekningen Oslo-Ski og 
dobbeltsporene på Vestfoldbanen er 
ifølge beregninger sterkt ulønnsomme. 
Likevel er det den gjengse oppfatning 
blant konsumenter av jernbanen at en 
raskere strekning er lønnsom. Økonomen 
peker på andre hindringer som hefter økt 
regularitet, fart og avganger. Spesielt er 
flaskehalsen Oslotunnelen et problem. 
Andre vanskeligheter, knyttet til 
vedlikeholdsnivået og enkeltsporandelen 
i hele systemet, bidrar også i feil retning. 
Han mener det er svakheter i modellene, 
som mangler sammenhenger mellom 
pålitelighet og kapasitet.

Minken avanserer ved å forklare hvordan 
analysene blir utført. I transportsektoren 
i Norge anvendes særlig tre metoder; den 
tradisjonelle metoden, rutevalgsmetoden 

Bildet over: Marianne Andreassen belyste avveiningen mellom økonomi og politikk.

Bildet under: Politikerne og økonomene 
er ikke alltid enige ifølge Minken.
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og transportmiddelovergripende 
analyser. I den førstnevnte, som er i  tråd 
med Veivesenets tradisjon, ser man på 
forbedringer i spart tid, sparte midler 
og annet gitt uendret atferdsmønster. 
Minken poengterer at folk vil tilpasse 
seg endrede forhold, og at det finnes 
modeller som tar inn over seg dette. 
Rutevalgsmodellen er en modell, 
hvor løsningsprinsippet er raskeste 
vei eller, dersom det oppstår køer, 
brukerlikevekt. Ved køkjøring finnes 
det en Nash-likevekt etter kjørerute. 
Poenget her er at bilisten velger rute ut 
i fra om det er kø eller ikke basert på 
den i utgangspunktet tidsoptimale ruten 
sin. Velger bilisten en nest-best rute 
for å slippe kø, vil dette være en Nash-
likevekt. Det mangler likevel en modell 
som inkluderer køkjøring i antall timer 
per dag. Transportmiddelovergripende 
analyser ser på etterspørsel i form av en 
turmatrise som følger fra valg av blant 
annet reisehyppighet, destinasjon og 
transportmåte. Tilbudet er en konsekvens 
av nettverket og rutevalget, og man 
oppnår likevekt ved likhet mellom dem. 

Analytikeren stilte det viktige spørsmålet: 
“Hvorfor brukes ikke metodene?”. 
Han hevdet svaret er at Veivesenet 
er i lomma på lokale politikere. 
Lokalpolitikere ønsker naturligvis å få 
investeringsprosjekter til sitt fylke. Fra 
fylkenes side virker deres prosjekter 
veldig nyttige, siden de ikke ser de andre 
fylkenes kostnader. Minken mener at vi 
også ser tendenser til at departementer 
satser på prosjekter, som ikke oppfyller 

de kriteriene de selv har satt.
Avslutningsvis begrunnet Minken bruk 
av analysene med at det er overskuddet 
som skaper ringvirkningene. Grovt sett 
vil man med andre ord, uten overskudd, 
stå ribbet for ringvirkninger. 

Sist ut i denne delen av Høstkonferansen 
var konsulent Nils Terje Furunes, 
tidligere konsernøkonom i DnBNOR. 
“Trøndera e som sædcella, det e mang 
tå dæm, med det e få det blir folk tå”, 
innledet konsulenten humoristisk. Videre 
dro han frem en historie fra 1930-tallet, 
om en bilfører i Engerdal som ikke 
kunne kjøre uten at gebisset ristet så det 
knakk i to. Det ble senere kommentert 
i lokalavisa at det er en menneskerett 
å kjøre bil uten å putte løstennene i 
lomma. ”Men jeg har kort tid, så jeg må 
prioritere hva jeg skal irritere meg over”, 
konstanterte Furunes.  

Han gikk rett på sak og bemerket at 
med norske metoder for utregning 
av prosjekter, kommer prosjektet 
dobbeltspor Oslo-Ski ut som den 
investeringen som gir minst nytte. 
Hadde man på en annen side regnet med 
britiske metoder, hadde det sett lønnsomt 
ut. Da ville man nemlig tatt med at 
BNP per capita vokser, og man ser på 
nytte på en lenger horisont. Fra 1970 og 
utover var det en nedgang av offentlige 
investeringer på 70 prosent, samtidig 
som vi opplevde tredoblet vekst i trafikk 
på veiene. Bompenger finansierer nå 
like mye av veiinvesteringene som 
staten gjør. Dermed kan man ha mye 

å hente på å gå nøyere inn i materialet. 
Videre diskuterte økonomen at nytte- og 
kostnadsanalyser mangler mange viktige 
variabler, som skaper store svakheter for 
beslutningsgrunnlaget. Ifølge Furunes 
vektlegges verken arealbruk, bilhold 
eller samlet reiseomfang gjennom 
analyse av prosjekter. Det fokuseres 
derimot mer på reisemønster, valg av 
transportmiddel, reiserute og reisepunkt. 
I Bjørvikaprosjektet er for eksempel 
frigjort areal ikke medberegnet.

Furunes problematiserte at staten 
i størst mulig grad skal overholde 
handlingsregelen. Prosjekter dras ut i 
tid, og man taper halvannen milliard på 
å gjøre et prosjekt som dobbeltsporet 
Lysaker-Asker på 10 år istedenfor 5. 
Utbyggingskostnadene ved mange 
samferdsels- og infrastrukturprosjekter 
blir ofte unødig høye på grunn av 
finansieringsmåten. “Klattvis årlige 
bevilgninger er det minst lønnsomme. 
Det er som å bygge hus finansiert 
løpende av lønnen”, fastslo den tidligere 
konsernøkonomen. Han trakk også frem 
fordeler for bosetting, eiendomsverdier, 
lokalsamfunn og næringsmiljø, hvilket 
burde bli verdsatt i analyser. 

Veiprosjekter kan vise seg å være 
lønnsomme i ettertid, fordi man har valgt 
for lave trafikkprognoser. Furunes viste 
et kjapt regnestykke av konsekvenser 
av manglende satsning på vedlikehold 
på jernbane. Anta en gjennomsnittlig 
forsinkelse på 10 minutter. Det utgjør 
1 million personminutter per dag. Hvis 
hvert minutt verdsettes til kroner 2 utgjør 
tapet 2 millioner kroner per dag. Skjer 
dette 200 dager i året blir tapet kr 400 
mill. Dette er en pris som reelt betales, 
men som ingen mottar betalingen av. 
I tillegg kommer ekstrautgifter for 
Jernbaneverket og NSB. Det blir et 
samfunnstap, dersom noen velger bort 
bruk av transportalternativer. Dette 
er i tråd med hva Posten gjorde, da 
selskapet fikk nok av NSBs forsinkelser. 
“Det er ingen som har det så travelt 
som en død laks”, kommenterte 

Bildet over: Nils Terje Furunes trakk frem forskjeller mellom lands bruk av metode.

“Klattvis årlige bevilgninger 
er det minst lønnsomme. Det 
er som å bygge hus finansiert 
løpende av lønnen”, fastslo den 
tidligere konsernøkonomen.
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rådgiveren syrlig om denne saken. 
Dette rammer arbeidsproduktiviteten 
og yrkesdeltakingen i landet, noe som 
heller ikke er tatt med i kalkylene. I 
Storbritannia og Sverige brukes det et 
perspektiv på 60 år i kalkylene,  mens hos 
Statens vegvesen er kalkylene basert på 
25 års horisont.

Konsulenten diskuterte videre om 
finansplasseringer i inn- og utland 
og mente at det var bedre å ha gode 
plasseringer i innland enn å ha mye på 
bok. “Hvorfor skal vi investere oljepenger 
i Polen, slik at de kan utkonkurrere 
oss i veistandard?”, spurte Furunes. 
Leser man Global Economic Overview, 
utgitt av Verdensbanken, ligger Norge 
på en dårlig 29. plass når det kommer 
til infrastruktur. Det kan være at vi 
risikerer å underbygge landet og får 
hollandsk syke variant B. Problemet kan 
være at regional politikk får dominere. 
Dersom vi skulle utbedre stamveinettet 
i Norge, som svarer til kostnader på 
minst 230 milliarder, ville det tatt 50 
år med dagens investeringstakt. Hadde 
vi bevilget 3 milliarder ekstra per år, 
ville det blitt gjennomført på 30 år, 
viser tall fra Veidirektoratet. “Norsk 
Transportplan har i perioden 2010-2019 
bare bevilget 2,2 milliarder ekstra per 
år til store riksveiprosjekter”, påpekte 
Furunes. Samtidig blir lite av bilavgiftene 
brukt som veiinvestering. Inntekter fra 
bilavgifter var på 51 570 millioner kroner 
i 2009, og i Norsk Transportplan er det 
gjennomsnittlig planlagt å bruke 21 
888 millioner kroner frem til 2019 per 
år. I disse tallene er det ikke medregnet 
5,3 milliarder i bompenger til Statens 
Veivesen.

Konklusjonen til Furunes var at vi først 
må forbedre analysemetoden, for så å 
få med manglende nytteberegninger 
i prognosene. Han mente dessuten at 
kalkulasjonsrenten ikke bør settes høyere 
enn 2,5 prosent. Sist, men ikke minst, må 
politikerne begrunne beslutningene de 
tar når kalkylen er ferdig.

Hindres dagens budsjettprosesser 
og regnskapsregler rasjonelle 
investeringer?
Statssekretær Hilde Singsaas innledet 
denne debatten med å gi et kort 
svar at, nei det gjør de ikke. Vi kan 
gjøre rasjonelle valg innenfor en 

helhet. Hun belyste noe av kritikken 
av investeringene, som for lavt 
investeringsnivå. Videre påpekte hun 
at det blir investert ufornuftig og at 
man ikke velger riktige prosjekter. 
Har budsjettsystemet skylden?, spurte 
statssekretæren. 

Singsaas sitt budskap var at fornuftig 
prioritering er viktig, i form av at alle 
aktuelle tiltak, vurderes på fritt grunnlag. 
Samtidig sikrer fullstendighetsprinsippet 
at politikerne har det grunnlaget det 
trenger til å ta politiske beslutninger. Hun 
argumenterte videre for at det ikke bare 
er investeringer i realkapital som skaper 
verdier, samt at beslutningsgrunnlaget 
ikke utelukket skal baseres på 
økonomiske vurderinger. Singsaas viste 
til at Bjørvikaprosjektet har en negativ 
samlet verdiskapning, men mente det 
er for smalt å kun operere med nytte-
kostnadsanalyser. Rammen er gitt 
av handlingsregelen, som skal sikre 
forsvarlig utgiftsnivå på kort og lang sikt. 
Dessuten må reelle utgifter tas med. Det 
er bedre å ikke ha en handlingsregel enn 
å ‘bryte’ den vi allerede har etablert.

Statssekretæren nevnte videre at 
kontantprinsippet kan gjøre det vanskelig 
å få plass til prosjekter, men det er mulig. 
Høyt prioriterte investeringer vil likevel 
få plass. Poenget er at vi ikke skyver 
utgiftene over til senere generasjoner, og 

at det ligger i prinsippets ånd at vi ikke 
kjøper på avbetaling. Ettårsprinsippet, 
om at statsbudsjettet vedtas for ett år 
om gangen, gir like fullt muligheter til 
å overføre ubrukte midler til neste år og 
fullmakt til å inngå kontrakter for hele 
byggeperioden. Å investere i dårlige 
prosjekter ligger ikke i prinsippene, 
men det gjør  hvilke organisatoriske 
planleggings- og kontraktsstrategier man 
har.

Det siste argumentet til Singsaas i 
denne debatten gjaldt offentlig privat 
samarbeid (OPS), definert som en slags 
leasingkontrakt for bygging av offentlige 
bygg og veier. Noen av fordelene ved 
å ta i bruk en slik ordning er at vi får 
en mer effektiv gjennomføring med 
høyere kvalitet og fordeling av risiko. 
Den som bygger en vei har senere ansvar 
for vedlikehold og oppfølging. Singsaas 
kommenterte at internasjonalt har det 
vært varierende erfaringer ved bruk av 
OPS. Blant annet i Storbritannia kommer 
nå regningen fra slike kontrakter. Norge 
har derfor valgt å ikke satse videre på 
denne typen finansiering av prosjekter. I 
tiden fremover ser man etter kontrakter 
som kombinerer drift, vedlikehold og 
videreutvikling.  Singsaas presiserte til 
slutt at rammene er gitt, og at den videre 
diskusjonen er politisk og ikke omhandler 
hvordan budsjetteringen skal foregå. 

Fagdirektøren ved Den norske 
Revisorforeningen, Harald Brandsås, 
fortsatte diskusjonen rundt hvilke 
regnskapsregler Staten burde bruke. 
Han åpnet med å påpeke at å tale 

“Det er ingen som har det 
så travelt som en død laks”, 
kommenterte rådgiveren syrlig 
om den saken.

Bildet over: Statssekretæren diskuterte for og imot offentlig privat samarbeid (OPS).



om regnskapsprinsipper foran en 
gruppe samfunnsøkonomer var noe 
uvant. Revisoren svarte både ja og 
nei, når det gjaldt hvorvidt dagens 
budsjettprosesser og regnskapsregler 
hindrer rasjonelle investeringer. Nei, 
fordi Finansdepartementet har all 
nødvendig informasjon tilgjengelig 
for å fatte rasjonelle beslutninger. 
Han begrunnet ja-svaret med at 
budsjettet og regnskapet ikke lages 
for å fatte rasjonelle beslutninger, idet 
menigmann mangler informasjon 
kontra Finansdepartementet. Brandsås 
fremhevet at kontantprinsippet skaper 
informasjonsasymmetri, siden mannen i 
gata ikke får tilstrekkelig informasjon til 
å kunne vurdere hvordan realkapitalen 
forvaltes. Videre snakket han varmt 
om periodiseringsprinsippet, hvor man 
i motsetning til kontantprinsippet, 
sprer inntekter eller utgifter over tid 
og ikke regnskapsfører hele beløpet på 
transaksjonsdatoen.

Fagdirektøren fortsatte med å formidle at 
man ikke ser eiendeler i regnskapet ved 
bruk av kontantprinsippet. Følgelig ser 
man ikke depresieringen av realkapitalen. 
Pensjoner er heller ikke synlig ved bruk 
av kontantprinsippet. Likevel er disse 
beregnet i Nasjonalbudsjettet. Det er 
altså mulig å regnskapsføre dem, siden 
det går an å beregne disse utgiftene til 
budsjettet. Han poengterte at vedlikehold 
er en viktig kostnad, og at man derfor 
bør synliggjøre overfor beslutningstakere 
hva det koster. Synliggjøringen av 
vedlikeholdets kostnadsside var 

grunnet depresieringen i realkapitalen 
som oppstår uten vedlikehold. 
Under periodiseringsprinsippet vil 
dette regnskapsføres. Avslutningsvis 
konkluderte Brandsås med at rasjonelle 
investeringsbeslutninger hindres, ved 
at vi ikke får fullt innsyn i regnskapet 
ved bruk av kontantprinsippet, 
og at man derfor bør bruke 
periodiseringsprinsippet.

Organisering og gjennomføring 
av offentlige investeringer. Ny 
rollefordeling mellom offentlig og 
privat sektor?
Tidligere finansminister og Høyremann 
Per Kristian Foss fikk gleden av å ta 

sjarmøretappen på denne konferansen. 
I utgangspunktet skulle han få bryne seg 
mot tidligere statsråd Matz Sandmann, 
som dessverre måtte melde avbud, da 
influensaen hadde tatt stemmen hans. 
Foss bemerket innledningsvis i en 
humoristisk tone, at han ikke hadde én 
sykedag gjennom tretti år på Stortinget 
og fortsatt hadde stemmen i behold.

Den tidligere finansministeren sa 
satirisk at vi dessverre må leve med 
demokrati, og at beslutninger må tas på 
dette grunnlaget. I ett-partisystemer, 
som i Nobelkomiteen og blant aktører i 
næringslivet, er det derimot lettere å få 
ting vedtatt. I Norge får distriktspolitiske 
hensyn store konsekvenser for 
veibyggingen. Derfor vil det være mindre 
hensiktsmessig å sammenlikne oss 
med Sverige og Sveits, hvor det er store 
fraflyttede områder.  Foss påpeker lett 
sarkastisk at vi ville klart å bygge veier 
mer effektivt, om vi hadde gjort som i 
Sverige, som har jaget alt av mennesker 
inn til byene. I så fall ville vi også 
prioritert å bygge veier der det faktisk 
bor folk. Det har vi ifølge politikeren 
motarbeidet i Norge siden krigens dager.

Høyremannen viste til hvordan samtlige 
stortingspartier har nedfelt i programmet 
at de vil bygge ut en Nord-Norge-bane, 
som et eksempel på en fullstendig 
irrasjonell investering. Foss sa sarkastisk: 
“Det bor jo ikke folk der oppe”. Han la til 
at det heldigvis ennå ikke har vært noen 
regjering som har turt å gjennomføre 
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Bildet under: Per Kristian Foss var humoristisk med sin politiske satire og illustrasjoner. 

Bildet over: Harald Brandsaas forsøkte seg med regnskapsterminologi til 
samfunnsøkonmene i salen. 
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dette. På den annen side har man 
dobbeltspor på Oslobanen, som er en 
rasjonell og god investering. Dette har 
vært likevel nedkjempet i lang tid. 

“Det er til dels komplisert 
å trykke tannpastaen inn i 
tuben igjen”.

Det han derimot ble bedt om å snakke 
om var da altså ikke veier, men noe 
av det viktigste innen investeringer – 
rollefordelingen mellom offentlig og 
privat sektor. Stortingsmannen belyste 
at han som finansminister fikk lagt om 
Statens vegvesen. Ifølge Foss fungerte 
denne omorganiseringen veldig bra, etter 
at det nye Mesta overtok veivesenets rolle. 
Regjeringen han satt i fikk gjennomført 
det samme for Jernbaneverket og 
Kystverket. Dette ble stoppet etter politisk 
skifte, og for Jernbaneverkets del ble det 
en meget kostbar tilbakelegging. “Det er 
til dels komplisert å trykke tannpastaen 
inn i tuben igjen”.

Videre avanserte Foss til å snakke om 
Offentlig-Privat Samarbeid (OPS). Den 
store fordelen ved OPS er at prosjektet 
tar langt kortere tid å gjennomføre. 
Dog er lånekostnadene noe dyrere 
enn ved et rent offentlig prosjekt. 
Den utførende enhet har ansvaret for 
bygg, vedlikehold og budsjetteringer. 
Staten betaler så en årlig sum over et 
gitt antall år som avbetaling på lånet 
som er tatt opp. Høyremannen trakk 
frem strekningen mellom Grimstad og 
Kristiansand, som et eksempel på at 
OPS har lyktes med bravur. Han klarte 
dog ikke å skjule sarkasmen, da han 
nevnte hullet fylt opp med tre milliarder 
på Økern som eksempel på en svak 
investering. Problemet ved offentlig 
veibygging er at det ofte tar lang tid. 
Grunnen til dette er etter Foss mening at 
veivesenet ikke kontrollerer vedlikehold 
fra private entreprenører. Politikeren 
konkluderte med at fordelene ved OPS 
er at fremdriftstiden er langt bedre enn 
ved offentlige prosjekter, og at man i 
utstrakt grad har budsjettoverhold. Dette 
resulterer i flere veiprosjekter og mer 

rasjonell drift. Dermed kan man utføre 
flere prosjekter samtidig.

Avslutningsvis eksemplifiserer 
høyremannen problemer med offentlige 
investering knyttet til beslutningstakning 
fra fylkenes side. Foss fortalte i denne 
anledning om det siste veistrekket opp 
til hytten hans, som det har blitt bygget 
litt på hvert år i ti år. Istedenfor å lappe 
på en kilometer vei over lang tid, kunne 
det muligens lønnet seg å lagt hele veien 
på ett år. Sånn sett driver Buskerud 
Fylkeskommune fullstendig irrasjonelt, 
med deres utdeling av veifliker, 
konkluderte han.

Debatten ble noe ensrettet mot slutten 
grunnet Sandmann sitt forfall, og vi 
håper han kommer sterkere tilbake. 
Etter blomsterutdelingen var det 
duket for hyggelig sosialt samvær 
over en god matbit. Det gjenstår bare 
å takke Samfunnsøkonomene for en 
flott gjennomført Høstkonferanse og 
programkomiteen for interessante 
foredragsholdere og tema. 
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Etter en deilig frokostbufeet med alt man 
kunne ønske seg og hyggelig samvær, 
gikk turen inn i konferanserommet. 
Der ønsket møtelederne oss hjertelig 
velkommen. Salen var tettpakket – dette 
var et tema som tydelig pirret mange 
økonomer. Blant de mange tilhørerne var 
ansatte i Finansdepartementet, studenter, 
økonomer fra det private og ansatte ved 
Økonomisk institutt.

Innhentet til møtet var to av 
Jerntriangelets tre institusjoner. 
De skulle belyse ulike metoder for 
aktivitetskorrigering av underskuddet og 

diskutere effektene de ulike beregningene 
har. Først ute var Byrået, representert 
ved Roger Bjørnstad, forskningsleder for 
makrogruppa ved Forskningsavdelingen. 
SSBs Bjørnstad startet med å gjennomgå 
noen grafer, som viste hvordan de 
ulike postene i budsjettunderskuddet 
rent teoretisk varierer med 
konjunkturene. Han poengterte at de 
automatiske stabilisatorene gir et større 
budsjettunderskudd i lavkonjunkturer, 
enn om disse ikke hadde fått virket. 
Ringreven fra SSB la også vekt på at det 
oljekorrigerte underskuddet viser et 
større budsjettunderskudd i forhold til 

fireprosentbanen, enn hva strukturelt 
underskudd viser. Dette fordi de 
automatiske stabilisatorene her er trukket 
fra.

Videre dro han frem en tabell fra en 
OECD-rapport som demonstrerte 
sammenhengen mellom statlig 
underskudd og konjunktursvingningene. 
I et intervall hvor +1 tilsier eksakt 
samvariasjon og -1 tilsier eksakt 
motsatt samvariasjon, kommer  Norge 
sammen med Danmark, Finland og 
Sverige på -0,4. Euroområdet foruten 
Finland ligger her over +0,2. Det er 

Frokostmøtet med Samfunnsøkonomenes Forening:

Handlingsregelen – klar og entydig?1

Handlingsregelen knytter det aktivitetskorrigerte underskuddet til avkastningen på Statens pensjonsfond 
utland og er et velkjent uttrykk for både økonomer og ikke-økonomer. Men er denne finanspolitiske regelen 
like enkel som man lett kan få inntrykk av?

Tekst: Johan Michael Berentzen Hoem og Stine Evensen Sørbye

1 Denne artikkelen stod opprinnelig på trykk i Samfunnsøkonomen nr. 9 2010.
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et tegn på at de nordiske landene, i 
motsetning til Eurolandene, har vært 
gode på konjunkturstabilisering. Dette 
kan forklare de kraftige finansielle 
problemene i dagens Europa. 

Hvorfor aktivitetskorrigere? 
Forskningslederen lister 
Finansdepartementets egne årsaker til å 
aktivitetskorrigere: Unngå å stramme inn 
og ta i bruk penger fra de automatiske 
stabilisatorene når konjunkturene 
endres. Disse snur jo når konjunkturene 
snur. Den andre grunnen er for å finne 
ut hvor mye oljepenger vi benytter. 
Bjørnstad siterte Nasjonalbudsjettet 
for 2011, hvor det står: ”Ved vurdering 
av budsjettpolitikken brukes det 
strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, 
[…], som mål på den underliggende 
bruken av oljeinntekter.”

“Beregningen av det 
strukturelle underskuddet er i 
realiteten svært usikker.”

Ifølge handlingsregelen skal det 
strukturelle underskuddet være fire 
prosent “men er dette riktig?”, spurte 
Bjørnstad retorisk. Forskningslederen 
utdypte: “Når oljepenger brukes til 
motkonjunkturtiltak, i hvilken forstand 
er det da en bruk av oljepenger?” 
Den engasjerte forskningslederen 
videreførte at handlingsregelen sier at 
også motkonjunkturtiltakene skal snu, 
når konjunkturene snur.  ”Da er det ikke 
oljefondet man bruker, men heller det 
man sparer inn i neste høykonjunktur”, 
konkluderte han. Bjørnstad fortalte 
videre at denne korrigeringen er svært 
viktig, siden Finansdepartementet mener 
aktivitetskorrigeringen bestemmer den 
underliggende bruken av oljepenger. Han 
problematiserte: “Hvordan skal publikum 
kunne ta stilling til usikkerheten i 
prognosen på aktivitetskorrigeringen?”. I 
samme slengen slo Bjørnstad fast at SSB 
har den beste forutsetningen for å klare 
nettopp dette.

Forskningsleder Bjørnstad brukte 
professor Hilde Bjørnland ved BI 
som eksempel på at publikum deler 
Finansdepartementets tolkning og 
dermed misforstår usikkerheten i 
prognosene for oljepengebruken. BI-
professoren siteres på at hun ikke tror 
at vi når Handlingsregelen før tidligst i 

2018. Forskningsleder Bjørnstad vedgikk 
at SSB hele tiden har hevdet at Norge 
når den samme handlingsregel innen 
2012. Unntaket var en kort periode 
under finanskrisen, da byrået hadde 
2013 som anslag. “Beregningen av det 
strukturelle underskuddet er i realiteten 
svært usikker. Likevel bruker mange 
den strukturelle budsjettbalansen som 
fasit på oljepengebruken når de leser 
statsbudsjettet.”, poengterte Bjørnstad.

Bjørnstad hadde med seg forskerrekrutt 
Joakim Prestmo ved samme avdeling til 
frokostmøtet. Prestmo er den som faktisk 
har prøvd å ettergå Finansdepartementets 
beregninger i sømmene for å finne 
ut hvor godt de klarte å kopiere 
departementets prognoser. Tallknuseren 
fra Trondheim redegjorde for hvordan 
han kopierte aktivitetskorrigeringen, gitt 
den informasjon som ligger ute. Prestmo 
hadde utført en trendberegning ved hjelp 
av et HP-filter, for å få en oppfatning av 

det konjunkturnøytrale nivået på skatter 
og avgifter. HP-filter er et matematisk 
verktøy, som særlig brukes i makro for å 
glatte ut ikke-lineære representasjoner. 
Det fungerer på den måten at filteret 
glatter ut trenden ved hjelp av å trekke 
ut de sykliske komponentene fra 
tallmaterialet til Finansdepartementet. 
Videre hadde han korrigert for de volatile 
budsjettpostene som ledighetstrygd, 
skatter og avgifter. I tillegg hadde 
forskerrekrutten justert for overføringer 
fra Norges Bank. 

Prestmo mente det kan oppstå problemer 
når  trendnivået skal beregnes. Trenden 
skal jo beskrive den underliggende 
utviklingen, men skal også kunne 
fange opp midlertidige strukturelle 
endringer. To elementer trekkes frem 
som påvirker trenden; prognosen som 
ligger i bunn og valget av parameter, 
når man glatter tidsseriene. Han hadde 
lyktes i å kopiere Finansdepartementet 

Det oljekorrigerte underskuddet:
- Beregnes ved å holde inntekter og utgifter til statlig petroleumsvirksomhet 
utenfor
- Vil svinge i forhold til konjunktursituasjonen og andre ikke-strukturelle 
endringer på budsjettet
- Eksempler på ikke-strukturelle endringer: Overføringer fra Norges Bank, 
statens renteinntekter, renteutgifter og regnskapsmessige endringer

Det strukturelle oljekorrigerte underskuddet:
- Korrigeres for konjunktursituasjonen og andre ikke-strukturelle endringer
- Mål for bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet
- Skal i følge Handlingsregelen over tid være lik forventet realavkastning av 
Statens pensjonsfond utland
- Grov indikator på innretningen av budsjettpolitikken
- En økning i det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, målt som 
andel av samlet verdiskaping, indikerer at budsjettet bidrar til å øke aktiviteten i 
norsk økonomi.

Aktivitetskorrigering på statsbudsjettet:
- Finansdepartementet korrigerer for midlertidige forhold på budsjettet.
- Departementet tar utgangspunkt i et beregnet trendavvik. 
- Trendavviket viser hvordan de ulike postene er forventet å avvike fra en tenkt 
normalsituasjon.
- De beregnede trendene er basert på glatting av tallserier av historiske 
observasjoner og anslag.
- Analysene er usikre. Resultatene kan påvirkes av nye tall for den økonomiske 
utviklingen, lenge etter at  statsregnskapet for det enkelte år er avsluttet.
- Beregningen av inntekter tar utgangspunkt i innbetalte skatter og avgifter.
- Beregningen av utgifter tar utgangspunkt i utgiftene til arbeidsledighetstrygd.

Relevante begreper
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ganske godt og oppnådde så å si samme 
aktivitetskorrigering frem til 2005. Etter 
2005 variererte Prestmo sine beregninger 
på aktivitetskorrigeringen rundt 0, mens 
Finansdepartementets ligger omlag 10 til 
15 milliarder høyere.

Departementet korrigerte i sine 
prognoser for direkte og indirekte 
skatter. Eksempler på dette er lønnsskatt, 
moms og særavgifter, derunder bilavgift, 
ledighetstrygd, samt bedriftsskatter av 
typen etterskuddsskatt og utbytteskatt.

I Finansdepartementets anslag er det 
store revisjoner. Disse er større enn 
de revisjonene Prestmo får med sin 
metode. Det innebærer at pengebruken 
endres, når man korrigerer det endelige 
budsjettet. I tallene Prestmo presenterte, 
måtte staten ha redusert oljepengebruken 
med omlag 20 milliarder kroner i 2007 
i forhold til hva de egentlig budsjetterte 
med. I 2010-2011 kunne myndighetene 
derimot oppjustert oljepengebruken 
med 10-15 milliarder norske kroner og 
likevel opprettholdt det strukturelle, 
oljekorrigerte budsjettunderskuddet som 
ble presentert i årets statsbudsjett.

Forskerrekrutten hevdet at dette indikerte 
at departementets metode har svakheter. 
For å kunne lage gode beregninger av 
trenden er det nødvendig med gode 
og forventningsrette prognoser på de 
variablene som inngår i beregningene, 
påpekte han.

Laserpekeren ble igjen tatt over 
av forskningsleder Bjørnstad. 
”Trendfremskrivningen er problemet 
med Finansdepartementet sine 
prognoser. Måten de beregner på, 
gjør at det blir lettere å så tvil om 
Handlingsregelen er levedyktig”. Å 
utelate fremtidige konjunkturutviklinger 
påvirker endepunktet i trendberegningen, 
noe som er viktig for både beregningen 
av BNP-gapet og aktivitetskorrigeringen.  
Bjørnstad understrekte at 
aktivitetskorrigeringen over tid bør være 
like null. Det er dessuten meget viktig 
å bruke de automatiske stabilisatorene 
i økonomien. SSB-forskerne hadde 
benyttet kvartalsversjonene av sin 
kjære MODAG-modell, nemlig 
KVARTS. Han hadde utført et anslag på 
oljepengebruk i 2015, hvor de viste at de 
automatiske stabilisatorene korrigerte 
bort eksempelvis 53 prosent av et 
konsumsjokk. Bjørnstad konkluderte 
like fullt med at det ikke er grunn til 
å legge stor vekt på skillet mellom 
det strukturelle og det oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet.

Fireprosentbanen i opp- og nedturer
Fireprosentbanen vil, for en gitt 
aktivitetskorrigering, bestemme 
oljepengebruken. Jo større 
aktivitetskorrigeringen er, desto lavere er 
oljepengebruken. Ifølge Handlingsregelen 
skal det strukturelle underskuddet 
være fire prosent. Både de automatiske 
stabilisatorene og de diskresjonære 
motkonjunkturtiltakene bidrar til 
å stabilisere realøkonomien. SSBs 
representanter på Frokostmøtet sluttet 
derfor at et skille mellom de to er viktig 
for vår forståelse av finanspolitikken. 
Dette skillet er i midlertidig uklart. 
Selv uten de diskresjonære, altså 
skjønnsmessige, motkonjunktur 
tiltakene, påvirker konjunkturene det 
strukturelle underskuddet.

“Er det nødvendig å knytte 
handlingsregelen til det strukturelle 
underskuddet, i og med at det 
ukorrigerte underskuddet skal følge 
Handlingsregelen?”, undret Bjørnstad. 
Herrene fra SSB summerte opp sitt eget 
foredrag ved å poengtere at den famøse 
Handlingsregelen ligger til grunn for at 
det strukturelle underskuddet skal svinge 
med konjunkturene, noe historien viser. 
Spørsmålet er da om det strukturelle 
underskuddet i det hele tatt er et mål på 
den underliggende bruken av oljepenger?  
Underforstått vil man over tid således 
ikke bruke oljepenger, da overskuddet vil 
dekke underskuddet på sikt.

Finansdepartementet, den andre delen 
av jerntriangelet, var sterkt representert. 
Per Mathis Kongsrud, seksjonsleder for 
offentlige finanser og makroøkonomisk 
analyse, og ekspedisjonssjef Knut Moum 
var begge kalt inn til dyst. Kongsrud 
måtte meddele at han ikke var fullstendig 
forberedt, og at hans foredrag var tuftet 
på generelle betraktninger, snarere 
enn et direkte svar til SSB sin kritikk. 
Seksjonslederen redegjorde for at 
de avvik, som er mellom budsjett og 
regnskap for statens vedkommende, 
hovedsakelig kan deles inn i to. Den ene 
halvparten av avviket skyldes økte skatter, 
mens den andre halvparten kommer av 
høyere utbytte og lavere utgifter enn først 
antatt.

Avstanden til fireprosentbanen 
er nedjustert. Departementets 
representanter viste til at det fra 2010 
til 2011 var en avstand på cirka 20 

Norge har enorme oljeinntekter, men hvordan de skal brukes er ikke alltid så 
enkelt som det noen ganger kan fremstå.

“Er det nødvendig å knytte 
handlingsregelen til det 
strukturelle underskuddet?”
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milliarder norske kroner mellom faktisk 
og revidert budsjett. Dette tilsvarer 
omtrent 1,25 prosent av fastlands-
BNP. Kongsrud poengterte at dette er 
helt på linje med land det er naturlig 
å sammenligne seg med. Sverige har 
for eksempel 1,2 prosent, og snittet for 
OECD som sådan ligger for 1,1 prosent. 
Avdelingslederen billedliggjorde; “en 
bedrift som feilberegner sine inntekter 
med 1 prosent, vil ikke kalle det en 
stor bom”. Den åpenbare innvendingen 
uteble: Departementet bestemmer selv 
skattene. Derfor har de en vesentlig 
mindre risikofaktor i sine beregninger for 
sitt inntektsgrunnlag, enn hva en vanlig 
bedrift har.

Seksjonslederen fortalte om de 
utfordringer man møter på når budsjettet 
skal beregnes. Det oljekorrigerte 
underskuddet er mer volatilt enn det 
strukturelle underskuddet og dermed 
ikke særlig godt egnet som styringslinje. 
Finansdepartementets representanter 
understrekte viktigheten og ønsket om at 
de automatiske stabilisatorene skal virke 
inn i økonomien. Myndighetene kan 
søke full kontroll over gjeldsutviklingen 
i syklusene, men da motarbeider man de 
ønskede virkningene av stabilisatorene.

Skatt ‒ Hvordan estimere?
Andre hovedpost i departementets 
presentasjon var skatter og 
skatteinngang. Finansdepartementet 
ser på faktiske skatter og justerer for 
endringer i skatteopplegget, samt 
for konjunkturkorreksjoner. Dette 
gir da de strukturelle skatter. Disse 
blir igjen sjekket for justeringer i 
prisveksten, noe som gir realverdien 
av de strukturelle skattene. Kongsrud 
fremhevet spesielt to elementer som man 
holdt et ekstra øye med ‒ avveiningen 
mellom konjunkturkorreksjon og 
konjunkturforløp, samt utviklingen i de 
strukturelle skattene. Departementet 
gjør en slik “rens” på hver enkelt skatte- 
og avgiftsart, de korrigerer altså den 
faktiske skatte- eller avgiftsinngangen 
for endringer i skatteopplegget og for 

konjunkturer basert på makroindikatorer. 
Ut i fra dette beregner de en egen 
prisindeks for de enkelte artene. Den 
“rensede” skatte- eller avgiftsserien blir 
dermed regulert for sin egen prisindeks. 
Trenden man da finner, er den trenden 
Finansdepartementet tar som uttrykk for 
utviklingen i de underliggende skattene.

Finansdepartementet trodde 
skatteinngangen ble mindre i 
fjor, enn hva den faktisk ble. Den 
underliggende skatteinngangen er 
høy i høykonjunkturer og likeledes 
lav i lavkonjunkturer. En mangelfull 
korreksjon gir en ustabil underliggende 
skattevekst, og utslagene blir veldig 
store eller mangelfulle om man ikke gjør 
korreksjoner. Avdelingslederen påpekte 
at det blir for enkelt å knytte seg til BNP 
og at man ikke kan korrigere for hver 
minste detalj. Departementet lener seg 
således på den Europeiske Sentralbanken 
(ESB) som har funnet et klart syklisk 
mønster i skatteveksten. ESB analyserer 
også utviklingen i skatter og avgifter 
ved å justere for endringer i skatte- og 
avgiftsopplegget og for konjunkturer. 
Kongsrud presiserte at ingen alternative 
makroindikatorer gir noe særlig bedre 
resultat. ESB har konkludert med 
at man ikke vet om noen aggregert 
makroindikator som kommer i nærheten 
av å forklare like mye som de sykliske 
mønstrene. Kongsrud tok dette som et 
argument for å gå direkte på de ulike 
skatte- og avgiftsseriene.

Bjørnstad og Prestmo hadde en 
innvending om at man bør korrigere 
for sykepenger, da dette er en ikke 
ubetydelig del av de totale utgiftene. 
Kongsrud svarte retorisk: “Hvor skal man 
stoppe om man skal korrigere for alle 
punkter som er konjunkturavhengige?” 
Sykepenger, utdanning; det er mange 
punkter man kan ønske å korrigere 
for. Det blir imidlertid for krevende og 
komplekst i forhold til hvor mye mer 
man klarer å forklare ved å ta disse 
postene inn.

Kongsrud var derimot enig med 
SSB og enkelte røster i salen i at 
Finansdepartementet ikke har vært 
gode nok på å dele informasjon rundt 
beregningene de gjør, og hvilke metoder 
de bruker. Han viste til at de gradvis har 
blitt bedre og minnet om at det ligger en 
god del informasjon ute i statsbudsjettet 

for 2011. Han lovte at de skal bli mye 
bedre på å gi ut informasjon rundt dette 
fremover.
Mot slutten av møtet så ekspedisjonssjef 

Knut Moum seg nødt til å komme 
med en kommentar: “Det er ønskelig 
at de automatiske stabilisatorene 
fungerer, men det er nødvendig at man 
har kontroll med den underliggende 
fordringsutviklingen”. Det å styre etter 
det oljekorrigerte overskuddet gir en 
medsyklisk politikk. Man har mange 
erfaringer på dette i andre land. Moum 
minnet dessuten forsamlingen på at “Alt i 
budsjettet er anslag”.

Det ble til slutt åpent for spørsmål 
fra salen. De vedrørte hovedsaklig 
avklaringer av teknikaliteter i 
foredragene, samt hvilke poster 
man kunne ta inn og korrigere for. 
Finansdepartementets representanter 
minnet på at man ikke kan korrigere 
for alle mulige poster og hevdet at de 
fanger opp det viktigste med måten de 
nå opererer på. Dette er også helt på linje 
med de aller fleste OECD-land. Roger 
Bjørnstad i SSB etterlyste ikke et eksakt 
styringsverktøy, men at informasjon 
om usikkerheten rundt anslagene når 
ut til folk flest. Han gjentok at siden 
publikum la så stor vekt på tallene om 
oljepengebruken når de leser budsjettet, 
må Finansdepartementet forklare 
hvor usikre disse anslagene er. “Denne 
usikkerheten må det opplyses om”, 
avsluttet en ivrig forskningsleder. 

De mange samfunnsøkonomene som 
gikk ut på en morgenfrisk Aker Brygge, 
hadde opplagt lært mye, og kanskje 
funnet ut at handlingsregelen ikke 
er så enkel, som man kanskje hadde 
trodde. Nok et strålende arrangement 
av Samfunnsøkonomenes Forening var 
over. Et frokostmøte som gav muligheter 
til å få gode innblikk i sammenhengene i 
økonomien vår. Temaet var fengende, og 
dette bør for mange avgangselever være 
et naturlig emne til en masteroppgave.

Vi takker for et minneverdig 
morgenmøte og inntar nå lesesalen på 
Blindern, hvor vi venter og gleder oss til 
Forskermøtet 2011.

“Hvor skal man stoppe 
om man skal korrigere 
for alle punkter som er 
konjunkturavhengige?”

“Alt i budsjettet er anslag.”
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Den 11. oktober 2010 ble det kunngjort 
hvem som vant den 42. nobelprisen i 
økonomi. Hedersbemerkningen deles 
ut av Sveriges Riksbank hvert år og går 
under navnet «Sveriges Riksbanks pris i 
ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne». I anledning Sveriges Riksbanks 
trehundreårsjubileum ble prisen 
opprettet og for første gang tildelt Jan 
Tinbergen og Ragnar Frisch i 1969. Den 
har i de senere år ligget på ti millioner 
svenske kroner.

I 2010 var femte gangen at nobelprisen 
for økonomi ble delt mellom tre 

personer; Peter A. Diamond, Dale T. 
Mortenson og Christopher Pissarides. 
Prisen blir hvert år tildelt «den eller de 
personer innen økonomisk vitenskap 
som har utført et arbeid av fremtredende 
betydning». De tre vinnerne mottok 
hedersprisen for sitt arbeid rundt 
markeder med søkefriksjoner, som i 
stor grad ble utført på 70 og 80-tallet. 
Pissarides er kypriot og jobber til 
daglig på London School of Economics. 
Videre er Diamond og Mortenson 
begge amerikanere med tilknytning til 
henholdsvis Massachusetts Institute of 
Technology og Northwestern University. 

Markeder med søkefriksjoner
Et marked med søkefriksjoner er et 
marked, der det knytter seg kostnader 
til transaksjonene. Det tar tid og krever 
ressurser for tilbyderen å finne den som 
etterspør. Dette skaper ineffektivitet 
i vedkommende marked. Blant 
annet gjennom sin kokusnøttmodell 
er Diamond en av pionerene, hva 
gjelder modellering av denne typen 
søkeprosesser, både når det kommer til 
handel, ansettelsesprosesser og forklaring 
av nivået på likevektsledigheten. 
Mortenson og Pissarides har på sin side 
i stor grad bidratt til en utforming av 

Tid for søkemodeller
Nobelprisen i økonomi anno 2010:

Tekst: Sebastian Ellingsen
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en modell for slike markeder, gjennom 
anvendelser av modellen på ulike 
markeder, da spesielt arbeidsmarkedet.

Arbeidsmarkedet er ofte forbundet 
med store søkefriksjoner. Det krever 
ressurser for en arbeidsgiver og en 
jobbsøker skal finne hverandre. Dette kan 
medføre ineffektive løsninger i markedet. 
Noen arbeidsgivere vil være villige til 
å ansette noen til en høyere lønn, enn 
minimumslønnen jobbsøkere krever for 
å jobbe. Dermed kan en avtale dem i 
mellom være fordelaktig for begge parter.

Fra teori til politikk
Nobelkomiteen mener at vinnere anno 
2010 har bidratt til å belyse spørsmål 
om hvorfor det noen ganger er høy 
arbeidsledighet, samtidig som det er flere 
ledige jobber. Dessuten har de klargjort 
hvordan arbeidstilbudet avhenger av 
økonomisk politikk. Et viktig punkt, 
som ofte fremheves, er forholdet mellom 
trygdeordninger og arbeidstilbud. Det 
tradisjonelle synet var at økt trygd stort 
sett reduserer arbeidstilbudet og dermed 
øker ledigheten. Årets vinnere har 
problematisert dette og funnet et mer 
tosidig forhold. Økt trygd kan dessuten 
øke risikovilligheten til jobbsøkere. Disse 
arbeidstakerne velger jobber de ellers 
ville takket nei til, fordi jobben ikke 
fremstår som noen langsiktig løsning. 
Denne innsikten øker viktigheten av 
politikk som kan øke matchingen i 
arbeidsmarkedet. Slik tilrettelegges det 
for former politikk som kan redusere 
ledighet på en mer effektiv måte.

Spørsmål om hvilken politikk som er 
best egnet for å bøte på arbeidsledighet 
er svært aktuelle. Det er høy ledighet 
i OECD landene, og ledighetsratene 
i USA har ligget på rundt 9,4 prosent 
siden mai i fjor. Europa har på sin 
side et stort problem med ledighet, da 
spesielt blant unge. Høstens mange 
demonstrasjoner i Europa viser hvor 
stor politisk sprengkraft som ligger i 
dette. Ny kunnskap om denne typen 

utfordringer er trolig velkommen 
hos mange, og i så måte har fjorårets 
prisvinnere økt forståelsen for 
hvilke politikkutforminger som kan 
imøtekomme ledighetsproblemet. Skjønt 
søkemodellene står spesielt sterkt studier 
av arbeidsmarkedet, er det verdt å nevne 
at boligmarkedet, bruktbilmarkedet, 
ja til og med sjekkemarkedet, alle er 
kjennetegnet av søkefriksjoner. 

En nobelpris med blest
Nobelprisen i økonomi står i 
motsetning til de andre nobelprisene 
er økonomiprisen, idet den ikke står i 
Alfreds nobels testamentet, men isteden 
ble innstiftet av Sveriges Riksbank. Dette 
er muligens med på å gjøre den til den 
mest kontroversielle nobelprisen ved 
siden av fredsprisen. Et tegn på prisens 
omstridte posisjon kan være at den har 
skiftet navn syv ganger. Økonomiprisen 
har blitt kritisert for ikke å være i Alfred 
Nobels ånd og for angivelig å ha en 
politisk vinkling. Vinklingen har både 
blitt beskyldt for å være venstrevridd, 
som ved tildelingen til Paul Krugman, 
og høyrevridd, som ved tildelingen til 
Milton Friedman.

Videre har økonomifagets største 
hedersbemerkning mottatt kritikk for 
at den så godt som aldri har blitt tildelt 
kvinner, og at tildelingen har en klar 
geografisk skjevhet. Dette gjelder for 
så vidt de øvrige nobelprisene også, 
men ikke i samme omfang. Av de 64 
som har vunnet siden 1969, har 44 av 
dem vært amerikanere og 63 av dem 

menn. Tildelingene til Elinor Ostrom og 
Thomas Schelling kan dessuten tyde på 
at prisen har skiftet mer mot et bredere 
samfunnsfaglig fokus, uten at det trenger 
å ligge noe negativt i det.

En lite kontroversiell tildeling
Det sirkulerte mange spekulasjoner 
rundt hvem som skulle motta pris i 
2010. Ifølge enkelte veddemålssider på 
nett var det rundt en tiendels sjanse for 
at Dale, Diamond og Pissarides skulle 
motta prisen. Med andre ord kom neppe 
fjorårets tildeling som et stort sjokk for 
økonomiinteresserte. Nettsidene hadde 
likevel en annen favoritt – flere av dem 
hadde opp i mot femti prosent sjanse for 
at den amerikanske økonomen Eugene 
Fama skulle gå av med seieren. Fama 
er spesielt kjent for sitt arbeid innen 
finansiell økonomi, men må nok vente litt 
til, om han noen gang mottar prisen. 

Like fullt var det stille rundt disse 
poengene ved utdeling for 2010, noe 
som kan tyde på at eventuell kritikk 
er lite berettiget mot fjorårets vinnere. 
Det er blitt sagt at prisen sjelden har 
vært mer tidsriktig og at den adresserer 
et av vår tids største økonomiske og 
sosiale utfordringer. Fjorårets nobelpris i 
økonomi ser med andre ord ut til å være 
fullt fortjent.

Nobelprisvinnerne anno 2010: Peter A. 
Diamond, Dale T. Mortenson og Christopher  
Pissarides.
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In an interview published by 
Macroeconomic Dynamics in 2006, 
Diamond tells the story of his academic 
career. The Nobel Laureatues started 
on a major in electrical engineering 
at Yale University, then switched over 
to mathematics, before he took an 
elective course in economics. Next, 
Diamond attended to graduate school at 
Massachusetts Institute of Technology, 
but had still not decided whether 
mathematics or economics was the way 
to go. After finding out that real variables 
were boring and repetitive, he switched 
from the mathematics to the economics 
department. That turned out to be quite a 
good move. 

Years later, the unhappiness with the way 
the Arrow-Debreu model collapses the 
whole future into the present, led him to 
take courses in law at Harvard. Diamond 
sensed that it was important for 
economics to have the future be different 
from the present, and he saw that there 
were a lot of legal problems with an 
intertemporal structure, where time 
mattered. After reading Dale Mortensen’s 
piece on the optimal labor contract 
with a Poisson process of changes in 
the environment, he had found the 
tool he was looking for. The search 
model evolved using this discovery, also 
resulting in the general equilibrium 
approach and matching technology.

The professor stopped working on search 
theory after a while. Diamond enjoys the 
process of how to get started on a model, 
more than continuing to build on an 
existing one to make it more realistic. He 
moved on to the topic of social security, 
just as search theory research was 
blossoming.

Perspectives on Search Theory
Commencing the seminar, Diamond 
told the story of how he got the news 
that he had won the Nobel Memorial 
Prize in economic sciences together with 
Mortensen and Pissarides. The scientist 
had been travelling and missed some 
planes, resulting in a long-drawn-out 

Peter Diamond, one of the Nobel Laureates from 2010, visited the Norwegian School of Management BI to give 
a seminar named ’Perspectives on Search Theory’.

Text og photo: Sofie Kjernli-Wijnen

Crystal Clear Search Theory
Nobel Prize Winner Peter Diamond:
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travel route. The first call received, when 
he finally got back to the US, was not 
from the committee in Stockholm, but 
from Nicholas Stern, who congratulated 
him. After receiving the news, Diamond 
had to catch up on what had happened in 
search theory for the past 15 years. Even 
the research the Nobel-Prize winner had 
done himself had to be reread, because 
he had not worked with search theory 
since 1994.

When Diamond explained search theory, 
he assumed that the only way for a 
consumer to get information about a 
price was to visit the store. The American 
economist then pointed out that the 
first store visited always got a little more 
market power than the subsequently 
visited stores, since there is a cost in 
going from one store to another. These 
are then the search costs. All stores would 
in this setup set the same price, and it 
would be the same as the monopolist 
price. Monopolist price-setting would 
hold no matter how small the search cost 
was. This example can be transferred to 
the labor market, where the unemployed 
individual experiences costs from seeking 
and applying for a job.

After the crisis, the US has experienced 
an increase in unemployment benefits. 
Traditional economic theory predicts that 
the unemployed workers might become 
more choosy and less diligent, while 
searching for a new job. Nevertheless, 
the implications for job searching will 
probably not have any impact on the 
aggregate unemployment. Diamond 
justifies this by pointing out that people 
actually are getting those jobs, so 
overall the unemployment will not rise 
due to higher unemployment benefits. 
Subsequently, the prominent researcher 
continued by stating that employment 
is not equal to labor demand or labor 
supply, as formerly believed by some.

Also between sectors, there are major 
differences in employment dynamics. 
Education and health are known as 
sectors, where the turnover is slow. When 
a new professor is appointed, it might 
take a year from the vacancy is posted, 
until the right candidate is found. On the 
other end of the scale is the construction 
sector, where turnover is high, and where 
vacancies might not even get posted. 
Diamond stated that even though the 
construction sector collapsed during the 

recession of 2008, it will return to normal 
after the crisis. Yet, the adjustment is a 
slow process, and a banking crisis takes 
about 4-5 years to recover from.

What is Search Theory?
Search theory studies an agent’s optimal 
strategy, when presented to different 
choices, given that there is a cost to 
delaying the choice and seeking out 
alternatives. In mathematics these 
problems are called optimal stopping 
problems, where one is concerned with 
finding the optimal time to take an 
action, maximizing the expected reward. 
How long should an unemployed worker 
search for a job, and when should he 
be content with a job offer? There is a 
balance between the cost of searching 
and finding a job to the workers liking. 
When will the worker be satisfied? Will 
there come a point, when he finds that 
the costs of searching for a job is greater 
than accepting a mediocre job offer?

For a simple example, though seen from 
the employers view this time, there is 
an optimal stopping problem called the 
secretary problem.  An employer has 
to hire one secretary, and n (known) 
applicants are interviewed. It must be 
decided directly after each interview, if 
the applicant is to be hired or not. The 
best applicant is to be hired, but rejected 
applicants cannot be recalled. The 
decision to accept or reject an applicant 
can be based only on the relative ranks 
of the applicants interviewed so far. 
The stopping rule says that for large n, 
the optimal policy is to interview and 
reject the first n/e applicants, and then 
to accept the next who is better than 
these interviewed candidates. As n gets 
larger, the probability of selecting the 
best applicant from the pool goes to 1/e, 
which is around 37 percent. Whether one 
is searching through 100 or 100,000,000 
applicants, the optimal policy will select 
the single best one about 37 percent of 
the time.

To the left: Peter Diamond at the Norwegian School of Management BI
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Name: The Tipping Point: How Little Things Can 
Make a Big Difference
Author: Malcolm Gladwell
Publisher: Little Brown
Country: United States
Publication date: 2000

The Tipping Point
Social Epidemics That Can be Turned Around:

What is similar between the crime 
rates in New York, the popularity of 
the Sesame Street children’s show, the 
epidemic of syphilis in Baltimore and 
the American revolution of 1776? 
Malcolm Gladwell, the writer for The 
New Yorker and best-selling author based 
in New York City, postulates that all 
these phenomena can be regarded as the 
particular examples of social epidemics.

The main theme around, which the 
author builds his book, is the idea that 
epidemics can grow or decline in one 
dramatic moment. The Tipping Point is 
that one dramatic moment in epidemics, 
when everything can change all at once, 
including the moment of critical mass, 
the threshold, the boiling point and so 
on.

Introducing the idea, the author 
postulates that ‘epidemics are a function 
of people who transmit infectious 
agents, the infectious agent itself and 
the environment in which the infectious 
agent is operating’. The Tipping Point in 
epidemics happens, because of changes 
in one or more of those variables. Thus, 

Gladwell highlights three main factors, 
which can provoke the epidemics to be 
jolted out of the equilibrium and tip: Law 
of the Few, the Stickiness Factor and the 
Power of Context.

What surprised me most in the book was 
the author’s manner of illustrating each 
of the three laws. Namely, he does it with 
the help of bright non-trivial examples 
from the social life primarily of the 20th 
century.

Did you, for instance, think about the 
crime rates in New York, as the epidemic 
which apparently was tipped in a positive 
direction by simply cleaning the subway 
trains? Or how would you perceive the 
murder of the author Ketty Genovese, 
if you thought about the context in 
which this situation happened? Why, 
do you think, ‘Divine Secrets of the 
Ya-Ya Sisterhood’, the first book of the 
unknown author, has become such a 
big success? Did you ever consider it in 
a manner of the so-called ‘rule of 150’? 
This apparently represents the maximum 
number of people that we are able to 
maintain a social relationship with. If 

you had read Gladwell’s book, you would 
have probably done so. All of these 
are examples of the Power of Context 
Law which, in my opinion, is the most 
astonishing aspect of the book.

The originality of the very idea of 
investigating the topic of social epidemics 
captured my attention. Furthermore, 
the language style and the structure of 
the book are extremely clear and easy 
to grasp. I highly recommend the book 
for everyone who would like to get an 
unconventional understanding of how 
the world around us is functioning.

Text: Elena Formagey
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Jeff Rubin was both the Chief Economist 
and Chief Strategist at CIBC World 
Markets, during his 20 years stay at the 
investment bank. He was one of the first 
economists to accurately predict soaring 
oil prices back in 2000 and is now one 
of the world’s most sought-after energy 
experts.
 
In his National Business Book Award 
winning book ‘Why Your World is About 
to Get Whole Lot Smaller’, Rubin argues 
that during the next several years the 
world is about to change dramatically, 
due to what he predicts as a constant and 
unavoidable increase of the oil prices. 
The author puts forward that in today’s 
oil market the laws of the demand and 
supply, which the economists so often 
rely on, are turned on their heads. 
Normally, a price increase will lead to a 
reduction in demand, but this will not 
be the case, if the reduction is induced 
by increased scarcity in terms of less 
quantity supplied on the market.

The supply shifts, on the one hand, 
depends on declining oil reserves 
and stagnating oil production. The 

demand shifts, on the other hand, 
depends on growth of global demand 
and development of potential backstop 
technologies. In the cases of positive 
shifts in demand and negative shifts in 
supply, the price will, ceteris paribus, 
increase. This increase will be even more 
dramatic, when both shifts occur over the 
same time period, as Rubin suggests. The 
curve’s properties imply that the demand 
will outstrip supply. This will in turn lead 
prices to grow to an all-time high price 
level.

Thus, Rubin postulates that the beginning 
of a new era will be marked by the 
disappearance of cheap oil. The main 
implication that follows is based on the 
fact that ‘distance costs money’. All gains 
in trade liberalization, and particularly 
tariff reductions during the last 30 years, 
will be eliminated. Naturally, as the prices 
will reach the triple digit prices, the 
closer you will be manufacturing to the 
market, the better. This would indicate 
prices for oil at $200 per barrel and for 
gasoline at $7 per gallon. The world 
will become much less globalized and 
therefore much smaller. 

In the last part the author addresses 
the implications about how we can 
benefit from this new world, including 
personally, politically, and economically. 
The good news is that we will return to 
the local jobs, community and a world 
fastened in local significance, which 
Rubin states will do well for all of us. The 
new reality is going to be a nicer place to 
live in. Besides, it will be cooler too, with 
much less of those ‘scarce fossil fuels’ 
being burnt to get goods to the market 
from afar. As a result, we might end up 
with a more stable climate. The bad news 
is that we would be living in a much 
more expensive world.

The book is written in a compelling 
and accessible manner. It is highly 
recommended for anyone interested in 
globalization and energy economics. 
It will extend your understanding of 
the processes going on in the global 
economy.

A Growing Scarcity that Will Affects Us All
Why Your World is About to Get a Whole Lot Smaller:

Name: Why Your World is About to Get a Whole 
Lot Smaller: Oil and the End of Globalization
Author: Jeff Rubin
Publisher: Random House
Country: Canada
Publication date: 2009

Text: Elena Formagey
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Observator seeks new members among all students of economics. Our 
editorial staff is mainly involved in revising and writing, but some of us 
are also engaged in accounting, HR, IT, layout, photographing and PR. 
Observator offers you the opportunity to…

• Acquire and apply knowledge within economics and other social sciences 
(e.g. a specific business sector or our department)
• Be part of a social group and get friends for a lifetime
• Develop and verify advanced writing skills, that you can grow upon, and 
which could give you a benefit on the job market in the future
• Be engaged in extracurricular activities besides your studies and earn a 
worthy certificate after good work
• Learn to act like a journalist in various settings (e.g. background research, 
carry out interviews, cover specific events or write book reviews)
• Specialize and get experience within layout, IT, photographing and 
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• Set the agenda, follow and contribute to the economic debate
• Write and revise articles in topics of your interest

Observator is an open student organization. This implies that what part 
you play will mainly be up to you. However, we expect that every member 
of the editor staff lives up to their word and contributes within reasonable 
limits. We specifically encourage international students to join us. New 
students do not have to worry about ‘lack of experience or education’; 
advice and opportunities will be given to everyone interested.

If you want any further information, please do not hesitate to contact us on 
tidsskrift.observator@gmail.com.

OBSERVATOR WANTS YOU!



Dagens intervju er et vi har ventet på. 
Hvordan tenker mannen bak konsument-
teorien? Hvordan er hans indifferenskart? 
Disse, og mange andre spørsmål vil vi 
få svar på i det følgende. Vår hittil mest 
nyutnevnte dosent, Jan Serck-Hanssen 
er p.g.a. USA-opphold relativt ukjent for 
studentene enda, bortsett fra gjennom 
konsument-teorien, som utmerker seg 
ved sin velsignede knapphet i månedene 
umiddelbart før 1. avdelings eksamen. 
Observators medarbeider fant et villig 
intervjuobjekt, med mange uventede og 
maleriske uttrykksmåter.

Observator: Som et tradisjonelt første-
spørsmål, hva fikk deg til å velge 
sosialøkonomien?
Serck-Hanssen: Vel , jeg kan si at det 
var fordi jeg ikke kom inn på noe lukket 
studium. Det er mulig at resultatet i alle 
fall hadde blitt det samme, men dette var 
i det minste en god grunn å gi slektninger 
og liknende.

O: Hvordan stiller du deg da til planene 
om å lukke det sosialøkonomiske studiet?
S-H: Absolutt positivt. Det er en 
utvikling som jeg mener er uunngåelig. 
Men det er jo ikke sagt at en lukning bare 
skal tre i kraft i begynnelsen av studiet. 
Jeg mener at det også kunne være en 
god løsning å innføre en begrensning på 
de som fikk gå videre etter 1. avdelings 
eksamen. I de fleste andre studier her ved 
Universitetet er det jo allerede slik at en 
må ha bedre enn en bestemt karakter i 
de forberedende faser av et fag for å få ta 
hovedfag i det.

O: Og grensen?
S-H: Den er det vanskelig å uttale seg 
bestemt om, men hvorfor ikke laud? Det 
er i alle fall sikkert at den ikke burde ligge 
over 2,90 og ikke under 2,50.
Observators medarbeider puster lettet ut.

O: Hva med dem som ikke fikk gå videre?
S-H: Da har man to muligheter: Enten 
være ubarmhjertig, si at de får gå ut og 
klare seg som best kan, mens studiet er 
lagt opp etter det ”normale”, altså 5 år, 

eller en kan ta hensyn til at det finnes en 
gruppe som bare får 3 års utdannelse, og 
forsøke å legge opp pensum etter det.

O: For å komme tilbake til studietida, 
fortell litt om ditt studieopphold i Sovjet.
S-H: Jeg dro til Moskva våren 1956 som 
student på utvekslingsstipend, og ble der i 
5 måneder. Dessverre kunne jeg minimalt 
russisk før jeg dro, og selv om jeg nå kan 
så mye at jeg leser russisk faglitteratur, 
tok det en del tid før jeg ble så flink at 
jeg hadde utbytte av forelesningene, og 
da begynte eksamen, og undervisningen 
ble avbrutt. Delvis p.g.a. språkproblemer 
og delvis fordi studentundervisningen i 
økonomi der borte ikke var så interessant 
på den tida, fikk jeg ikke så stort faglig 
utbytte av oppholdet, bortsett fra en del 
mer private samtaler med foreleserne. 
Det var også relativt vanskelig å komme 
i kontakt med studentene. Men på 
mange andre måter var det jo veldig 
interessant. Dette var midt under den 20. 
partikongress, da de første angrepene på 
Stalin begynte, og reaksjonene på dette 
var uhyre spennende. Jeg henviser mer 
utførlig referat om mitt Sovjet-opphold.

O: Og hva arbeider du med nå?
S-H: Jeg arbeider en del med 
lokaliseringsproblemer, som en direkte 
oversettelse av det arbeidet jeg gjorde 
i USA i fjor, ellers blir det mer spredte 
områder.

O: Du er ansatt ”med spesiell plikt til å 
undervise i næringsøkonomi”. Hva synes 
du om pensum og studieordningen dette 
faget?
S-H: Faget er vel neppe fullkomment. 
Men det er ikke så lett å si i hvilken 
retning det bør forandres. Et problem er 
egnet og tilgjengelig litteratur. Det kan 
hende at selv om en har et noenlunde 
klart bilde av retningen en ønsker at en 
ideell næringsøkonomiundervisning skal 
bevege, så vil en på kort sikt likevel tilrå 
en utvikling i en annen retning, fordi det 
for øyeblikket finnes mer hensiktsmessige 
undersøkelser, bøker og annet materiale 
på det området. I mine forelesninger 
forsøker jeg å komme fram til et fornuftig 
kompromiss mellom den rene anvendte 
økonometri og den helt beskrivende 
form for oversikt over næringsgreiner 
og liknende. Dette betyr ikke at jeg ikke 
er klar over den betydningen denne 
forelesningsformen også har, særlig i 
begynnelsen av studiet. 

O: Hva med ideen som blant annet en 
satt fram i Observators spalter, om ingen 
undervisning i næringsøkonomi i 1. 
avdeling i det hele?
S-H: Den var jeg en gang tilbøyelig til å 

være enig i. Men, delvis som en funksjon 
av mine ideer om lukning av studiet, og 
ellers fordi 1. avdelings eksamen tross alt 
er en avsluttende universitetseksamen, 
så mener jeg nå at et minimum av 
næringsøkonomi må sosialøkonomiske 
studenter ha på et tidlig stadium. Det jeg 
ønsker meg for mine egne forelesninger, 
er metodologisk gode undersøkelser 
over sentrale problemer innenfor de 
enkelte næringer. Hvis man visste at 
dette var opplysninger av stor interesse i 
beskrivelsen av vedkommende næring, 
kunne man med god samvittighet 
gå så mye i detalj i gjennomgåingen 
av undersøkelsen som en bør for at 
studentene virkelig skal ha noe utbytte 
av det. Men slike finnes det så altfor få 
av, og jeg har derfor ofte følelsen av at 
forelesningene faller mellom to stoler, 
fordi de undersøkelsene som er mest 
metodologiske interessante, ofte bare 
behandler bagateller i helhetsbildet.

O: Og kontakten med studentene?
S-H: En foreleser i Frederiksgt. Lærer 
seg etter hvert å føle seg fram. Der for 
eksempel amerikanske studenter ville ha 
protestert høylydt eller i alle fall bedt om 
grundige forklaringer, rynker de norske 
studentene lett på nesa. Jeg tror at jeg 
som regel kan merke om forsamlingene 
ikke er med i det hele tatt. Men ellers tror 
jeg at jeg har de fleste foreleserne med 
meg når jeg etterlyser flere kommentarer 
fra studentene. Ikke bare tier de stille 
når de ikke blir spurt, men det er også 
utrolig vanskelig å få et svar på et direkte 
spørsmål fra foreleseren. Studentene vrir 
seg unna som noen sleipe åler! Det jeg 
ville ønske, var at studentene når de var 
i tvil om noe, eller hadde noe å utsette 
på forelesningens innhold eller form, 
kom fram og diskuterte saken i pausen 
eller etter forelesningen. Dessuten står 
vi jo til disposisjon også hvis det oppstår 
problemer mellom forelesningene.
Med hensyn til Frederik-møter, så tror 
jeg ikke det er noen spesiell motvilje mot 
eller mangel på interesse for studenter 
som gjør at det er så få lærere som møte 
opp der, det er nok heller en generell 
motvilje mot alle slags møter hos oss. 
Jeg tror nok at lærerne i Frederiksgt. 
Gjennomsnittlig er mer asosiale enn 
andre sted! 

O: Som en hyggelig avslutning, kan du 
fortelle om du har noen spesielle hobbyer, 
eller hva du liker å gjøre i fritida?
På dette punkt ble intervjuobjektet 
plutselig taust, og videre utspørring viste 
seg helt nytteløs. Det eneste Observators 
medarbeider klarte å utliste, var at dosent 
Serck-Hanssen i alle fall ikke samler på 
kokebøker!
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Studentmedlemskap i Samfunnsøkonomenes Forening
eller studentabonnement på Samfunnsøkonomen

Studentmedlemskap kr. 300,- 

www.samfunnsokonomene.no
Meld deg inn på:

Spesialtilbud til studenter: 

Samlende forum 
Som medlem får du tilgang til landets største nettverk av samfunnsøkonomstudenter og samfunnsøkonomer sysselsatt innenfor et 
bredt spekter av bransjer og næringer. Her kan du bli inspirert til videre innsats på studiene og få nyttige tips til hvilken stilling og 
bransje du kan satse på.

Gode faglige tilbud
Foreningen holder høy aktivitet som arrangør av kurs og konferanser. Videre arrangerer vi også faglige frokostmøter etter 
initiativ fra våre medlemmer. Frokostmøtene er kun åpent for våre medlemmer, og de er gratis. Du får også gratis abonnement på 
tidsskriftet Samfunnsøkonomen som kommer ut ni ganger i året.

Kandidattreffet
Samfunnsøkonomene arrangerer en årlig møteplass mellom studentmedlemmer på masternivå og potensielle arbeidsgivere. 
Kandidattreffet er en god forberedelse til arbeidslivet. Det er et heldagsarrangement som omfatter faglige foredrag, caseløsning, 
mini-intervjuer, m.m. Flere studenter har blitt tilbudt jobb som følge av møte/mini-intervju på kandidattreffet.

Vil du spare penger? 
Samfunnsøkonomenes medlemmer kan nyte godt av foreningens gunstige bank- og forsikringsavtale med DnB NOR/Vital. Ofte 
kan du spare inn hele medlemskontingenten ved å benytte deg av disse tilbudene. Som kunde i deres studentprogram får man blant 
annet gratis PC-forsikring. Våre samarbeidspartnere har opprettet en egen rådgivningstjeneste for våre medlemmer på tlf 04700 
eller på www.medlemsradgiveren.no 

Skal du signere kontrakt med din første arbeidsgiver?
Sekretariatet kan gi deg tips og råd før du undertegner kontrakten.

Lurer du på hva som er riktig lønn for deg?
Samfunnsøkonomenes årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy når du skal i lønnsforhandlinger med arbeidsgiver. I offentlig 
sektor har vi i tillegg et nettverk av tillitsvalgte som veileder og hjelper deg i forbindelse med lønnsforhandlinger på arbeidsstedet. 
Samfunnsøkonomene er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
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Sensorbegrunnelse av Halvor Mehlum
Denne oppgaven er helt sentral i pensum. AD (1) og AS (2) er redusert form av sammenhenger som 
studentene har jobbet med hele semesteret. 

AD begrunnes tradisjonelt med utgangspunkt i IS-LM. I ECON2310 har vi (i motsetning til mange 
amerikanske lærebøker) basert oss på en begrunnelse som bygger på Mundell-Fleming med sentralbank som 
setter renta.
 
a) Kandidaten svarer godt. P virker negativt på etterspørselen. P’s betydning skyldes effekter via 
realvalutakursen og effekter via sentralbankens renterespons på prisøkning. Denne renteeffekten virker 
via privat etterspørsel og realvalutakurs. Kandidaten setter opp en komplett Mundell-Flemingmodell men 
forklarer den ikke. Dette gir ingen uttelling. Kandidaten har også en trykkfeil (håper jeg) når hun skriver ”Til 
gitt realvalutakurs, vil dermed økte priser (økt P) gjøre at eksporten reduseres,..”  her skulle det stå ”Til gitt 
valutakurs …”. Kandidaten kunne også presisert at helningen på (1) avhenger av sentralbankens respons.

b)  Kandidaten svarer alt for knapt (dette kompenseres imidlertid delvis under d). G’s betydning er positiv 
og bygger på et Keynesiansk etterspørsels resonnement. Kandidaten diskuterer ikke det vesentlige poenget 
knyttet til hvordan sentralbankens rentesetting kan dempe G’s effekt (og kanskje totalt nøytralisere den).

c) Kandidaten svarer godt. Hun har imidlertid noen svært uklare resonnement som strekker seg fra : 
”Samlet sett vil de ønske en lavere arbeidsledighet, og arbeidsgiverne vil derfor tvinge igjennom en lavere 
lønn …” og til ”… skal akseptere den reallønn som prisfastsetterne gir.” Det er vesentlig at det ikke er noe i 
AS-mekanismene som i seg selv gir bevegelse mot likevekt.  Formuleringen er (heldigvis for kandidaten) så 
uklart at det ikke gir mye trekk gitt at hun forklarer godt ellers. 

d) Dette er det viktigste spørsmålet og kandidaten svarer gjennomgående godt. Hun burde imidlertid 
forklart mer av Mundell-Fleming når hun bruker den. Hun burde også forklare mer av hvordan hun 
finner de forskjellige AS-kurvene hun tegner i en av figurene.  Hun kunne også lagt mer av diskusjonen 
knyttet til helningen på RR-kurven til a) og b) (Hun er avhengig av sensor for å få uttelling under a og b på 
resonnementer hun fører under d).

Besvarelsen demonstrerer at  kandidaten kan mye og forstår mye. Hun holder seg godt til oppgaveteksten 
samtidig som hun klarer også å dekke mange viktige temaer og mange viktige mekanismer og samspill. 
Besvarelsen er imidlertid ingen mønsterbesvarelse. Mye er underforklart og mye av diskusjonen er kaotisk. 
Men gitt besvarelsen omfang og hensyn tatt til at det er produsert på tre timer er det klart at kandidaten 
fortjener karakteren A. 

Ønsker du flere løsningsforslag med kommentarer fra
foreleserne? Besøk i så fall våre nettsider:

www.observator.tk
(Arkiv -> Eksamensbesvarelser)

Lykke til!
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Følger folk med på det som skjer i sentralbanken?
1. januar 2011 fikk Norge ny sentralbanksjef. Vi tok turen til HF for å sjekke hvor mye de har fulgt 
med i det siste på det som skjer i Norges Bank. 

1) Hva heter den nye sentralbanksjefen?
2) Hva vil du anbefale at sentralbanken gjør ved neste rentemøte?

Seks på HF

Patrik, Nordisk språk, fra Sveits.1. Aner ikke. Kanskje Kirsti Hilmo. 2. Hva er et rentemøte? Tja, renta opp. Det blir jo bare dyrere og dyrere å leve, så derfor  skal renta opp. Kan jo kanskje ta penger fra oljefondet?

Vidar, Master i Religionshistorie.
1. Ingenting å komme med. 
2. Tenker ned. Ingen spesiell grunn. 

En tilfeldig danske på HF. 

1. Aner ikke. 

2. Opp. Fordi den er lav. Det for billig å låne 

penger! 

Benedikte, , Mastergrad Biologi, nå 

Nordisk språk.
1. Vet ikke, men den forrige var Gjedrem. 

2. Den må opp på et eller annet tidspunkt. 

Jeg foreslår 0,1 prosent, men jeg tror ikke at 

sentralbanksjefen selv vet helt hva han skal 

gjøre.

Øystein, Bachelor i Kunsthistorie, nå arkeologi og litteraturvitenskap. 1. Han heter noe som Ørnulf, nei,  kanskje Øystein. Han fra SSB. Han er bekymret for husholdningenes økende gjeld; noe han nevnte i sin årstale i går. 2. De kommer til å holde den konstant og ikke øke renta enda. Det skjer nok først i Juni, rett før folk får feriepenger, så de ikke bruker de på feriehus og diverse. Forresten, ikke send bildet til kona mi. 

Karoline, Utviklingsstudier. 

1. En sentral politiker? Kanskje en fra Høyre?

2. Jeg anbefaler å holde renta som den er. 

Hvorfor endre på ting som funker?


