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Økonomisk forum og NØT 2002
Økonomisk forum kom ut med 9 nummer i 2002. I løpet av året publiserte bladet 9 lederartikler,
8 bidrag fra gjesteskribenter, 4 debattinnlegg, 29 aktuelle kommentarer, 26 artikler, 10 bok-
anmeldelser, 1 filmanmeldelse og 7 andre bidrag. 6 manuskripter ble refusert.

Norsk Økonomisk Tidsskrift kom ut med 2 nummer i 2002, og publiserte 8 artikler. 8 artikler ble
endelig akseptert i løpet av året, mens 1 artikkel ble refusert. 

Redaksjonen takker alle våre bidragsytere!
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er lagt ned for å videreføre Norsk Økonomisk Tidsskrift og Økonomisk forum som levende og
viktige tidsskrifter i det norske økonom-miljøet:
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Gjør velferdsstaten 
vondt verre?
10. januar i år  presenterte helseminister Dagfinn Høybråten sin stortingsmelding om
folkehelsen under tittelen «Resept for et sunnere Norge». Her blir det påpekt at den relativt
lave graden av sosial ulikhet i Norge, i form av forskjeller i inntekt, utdanning, bosted og
yrkesvalg, ikke synes å bidra til mindre ulikheter i helse, sammenlignet med forholdene
i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Dette problemet ble også godt belyst i
Astrid Grasdals innlegg om «sosial ulikhet og ulikhet i helse» på årets forskerkonferanse
for økonomer i Bergen. 

Det er ikke bare økonomer som er opptatt av forholdet mellom sosial ulikhet og helse.
I fjor ble et helt nummer av tidsskriftet Norsk epidemiologi satt av til dette temaet, og EU
har over lang tid organisert samfunnsmedisinske studier som sammenligner forholdene i
ulike land. Noen av disse studiene er dokumentert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet,
og viser noe overraskende at Norge ikke kan vise til betydelig mindre helseulikhet, til tross
for at sosiale ulikheter er mindre fremtredende enn i de land man sammenligner med. 

Dette funnet er mildest talt oppsiktsvekkende i lys av at Norge er et land der tilgangen til
helsetjenester er god for alle sosiale grupper i befolkningen. Når vi i tillegg vet at det
allmene utdanningsnivået i befolkningen er høyt og at den norske velferdsstaten driver
aktiv inntektsutjevning i langt større grad enn andre land, blir dette fenomenet nærmest
uforståelig. Kan det tenkes at det ligger en iboende svakhet i velferdsstaten som motvirker
den forventede utjevning av helsetilstanden i befolkningen? 

Prinsippet om like muligheter for allestår sentralt i den skandinaviske velferdsmodellen, og
like rett til utdanning, helsetjenester og andre sentrale tjenester skal støtte opp under dette
prinsippet. I mange andre industrialiserte land ser vi at mulighetsområdet i større grad er
begrenset av individets sosiale tilknytning, yrkesbakgrunn og inntekt. En datter av en
engelsk industriarbeider vil nok oppleve det som vanskelig å  klatre oppover i det sosiale
hierarki, nettopp fordi samfunnet er såvidt lagdelt. Men denne sosiale rigiditeten
representerer ikke nødvendigvis bare et onde. 

Like muligheter for alle innebærer indirekte at det enkelte individ ikke har noe å skylde på
dersom ønskede mål i livet ikke skulle oppnås. Personens evner blir i så måte blottlagt.
Fra psykologien vet vi at folk gjerne søker andre og til dels vikarierende forklaringer når en
handlings forventede resultat eller respons ikke kommer. Dette velkjente fenomenet kalles
kognitiv dissonans og fremprovoserer betydelig stress hos personen dersom muligheten til
alternative forklaringer ikke er til stede. I dag vet vi at sykelighet og dødelighet ofte henger
sammen med psykososiale og stress-relaterte forhold. Særlig gjelder dette hjerte- og 
kar-relaterte lidelser, sykdommer som er særlig hyppige blant dem med lavere sosial status
i Norge. 

I motsetning til mer lagdelte samfunn der folk primært sammenligner seg med andre innen
sin sosiale referansegruppe, vil et mer egalitært samfunn som det norske kunne bidra til at
folk opererer med en mye bredere sammensatt referansegruppe, med den ulempe at det blir
vanskeligere å nå opp relativt sett innen gruppen. Velferdsstaten bidrar dermed både til en
ubehagelig blottstillelse av folks evner og en bredere sosial referansebase hvor en skal finne
sin plass og posisjonere seg selv. Det er ikke urimelig å forvente at dette vil kunne bidra til
et velferdstap hos deler av  befolkningen som reflekteres i uventede store sosialt betingede
helseforskjeller, til tross for at de sosiale forskjellene i utgangspunktet er små. 

Den skisserte sammenhengen mellom velferdsstaten, det psykososiale klima og ulikheter i
helse er komplisert, og mange vil hevde at dette ligner mye på spekulasjoner. Ikke desto
mindre er det umulig å ignorere at velferdsstaten ikke har bidratt nevneverdig til å redusere
helseforskjellene i befolkningen selv om sosiale forskjeller er blitt utjevnet. Helse og
dødelighet er kanskje det mest objektive og direkte mål på folks nytte- og velferdsnivå.
Det er derfor på høy tid at disse problemstillingene blir tatt på alvor av økonomer såvel
som politikere.
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Det nærmer seg nå to år siden vi fikk
de nye retningslinjene for penge-

politikken. Noen mener det er gått for
kort tid til å kunne foreta en vurdering
av endringene i pengepolitikken. Etter
min mening er det tvert imot på høy tid
å foreta en slik vurdering.

Karakteristisk for den nye infla-
sjonsstyring er at den er prognoseba-
sert, og den er ikke i samme grad som
tilfellet var med valutamålstyringen,
basert på et direkte operativt mål.

Mens valutakursen daglig kan regis-
treres i markedet, er det samme natur-
lig nok ikke tilfellet med inflasjonen,
og spesielt ikke når det er «inflasjonen
over tid» det skal styres etter.

Det var en utbredt oppfatning at det
var en fleksibel inflasjonsmålstyring
som skulle avløse en fleksibel valuta-
målstyring. Dette bekreftes i den siste
rapporten fra Norges Banks Watch-
gruppen, der det slås fast at «There is
considerable agreement among policy
makers, academics and researchers in
the monetary-policy-area that so-called
flexible inflation targeting is the best
monetary-policy setup». Et meget vik-
tig spørsmål er da om Norges Banks
praktisering i forhold til mandatet kan
sies å ha vært fleksibel.

Prognosebasert inflasjonsmål 
– hva betyr det?

Ifølge forskriften skal «det operative
mål for pengepolitikken være en års-
vekst i konsumprisene som over tid er
nær 2.5 %.» Det sies videre at det skal
korrigeres for effekter på konsumprise-
ne av renter, skatter, avgifter og sær-
skilte midlertidige forstyrrelser.

Ut fra dette mandat valgte Norges
Bank umiddelbart i en uttalelse å tolke
«over tid» som to år. Begrunnelsen var
angivelig at en vesentlig del av virk-
ningen av en renteendring vil komme
innen to år. Etter mine begreper kan
dette umulig være noen fullgod be-
grunnelse for ensidig å fokusere på in-
flasjonen nøyaktig åtte kvartaler frem i
tid slik Norges Bank tydeligvis gjør.
Man får jo da lett inntrykk av en direk-
te og presis virkning av en renteen-
dring – to år frem i tid. Det er jo mange
andre forhold enn renten som påvirker
inflasjonen, og transmisjonsmekanis-
men i pengepolitikken er alt for kom-
plisert til at dette kan ha noen god me-
ning.

Jeg er da heller ikke kjent med at an-
dre sentralbanker har lagt en så ekspli-
sitt forståelse av «over tid» som Norges
Bank gjør. Ifølge et foredrag som
daværende sentralbanksjef i Sverige
holdt i fjor, styrer Sveriges Riksbank
mot et inflasjonsmål på 2 % for en to
års periode, der det benyttes prognose-
tall både på ett og to års sikt.

Med inflasjonsstyring blir naturlig
nok prognosebaserte tall meget sentra-
le, og spesielt i dagens situasjon når
Norges Banks egen prognose viser at
inflasjonen vil være under 2.5 % i hele
mellomperioden, og at det er helt på
slutten av to års perioden inflasjonen
kommer opp i 2.5 %. Dersom Norges
Bank hadde fulgt Sveriges Riksbanks
praksis med å vektlegge prognosetall
på både ett og to års sikt, ville Norges
Bank hatt godt nok grunnlag for å
senke renten i oktober i fjor. Det er jo
for øvrig et paradoks at dette trolig
hadde vært tilfelle selv om vi hadde

hatt et like strengt inflasjonsmål som
Sveriges Riksbank.

Begrunnelsen fra Norges Banks side
for å ha en økende inflasjon i sin prog-
nose mot slutten av to års perioden
synes å være at effekten av den sterke
kronekursen taper seg over tid. Vi har
imidlertid så langt registrert at Norges
Bank nærmest systematisk har under-
vurdert effekten av renteforskjellene i
forhold til utlandet på kronekursen, og
allerede første uke etter rentemøtet i
oktober styrket kronen seg med ytter-
ligere en prosent. Jeg er heller ikke
overbevist om at Norges Bank har klart
å få renteforskjellenes og kronekursens
effekt på inflasjonen reflektert i sin
prognosemodell på en tilfredsstillende
måte.

Forutsetningen som gjøres om løn-
nsveksten, er åpenbart ganske avgjø-
rende for Norges Banks inflasjonsprog-
nose. Her har vi opplevd at Norges
Bank forutsetter høyere lønnsvekst enn
Statistisk sentralbyrå gjør. Man kan
dessuten få et visst inntrykk av at på-
virkning av lønnsveksten er det egentli-
ge mål for rentepolitikken. 

Et viktig poeng når det gjelder infla-
sjonsprognosen, er at den åpenbart blir
mer usikker jo lenger ut i tid vi går.
Dette illustreres godt i den vifte Norges
Bank selv benytter nettopp for å måle
usikkerheten. Ser vi på 50 % sannsyn-
lighetsområdet, øker usikkerheten med
rundt 50 % fra ett til to år. Dette er etter
min oppfatning et avgjørende argument
for å gjøre som i Sverige – å vektlegge
både ett og to års prognosen.

Selv om et prognosebasert infla-
sjonsmål ikke er direkte observerbart
og derfor ikke enkelt kan etterprøves,

■ ■ ■ EINAR FORSBAK:
Sparebankforeningen i Norge

Tid for etterprøving 
av inflasjonsmålstyringen
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vil en slik etterprøving i en viss for-
stand kunne skje når inflasjonstall fra
og med mars neste år begynner å dekke
den perioden vi har hatt inflasjonsmål.
Slik det nå ser ut, vil inflasjonen neste
år ligge klart under måltallet på 2.5 %,
og Norges Bank vil kunne få et for-
klaringsproblem. Spørsmålet vil da
naturlig bli reist om ikke renten på 7 %
i store deler av 2001 var høyere enn
nødvendig.

Fleksibel eller rigid pengepolitikk

En fleksibel pengepolitikk vil etter mitt
syn være kjennetegnet ved at sentral-
banken er tilbøyelig til å tilpasse renten
etter hvert som ny informasjon kom-
mer inn, og omgivelsene endrer seg. En
indikasjon på en ganske rigid politikk
kan det være at Norges Bank bare to
ganger fram til desember i fjor endret
renten, og det i en periode med hyppige
renteendringer både i USA og Europa.

Den manglende fleksibilitet kommer
nettopp særlig til syne i at Norges Bank
i svært liten grad synes å ta hensyn til
renteendringene ute. Konsekvensen av
dette har vært at det utviklet seg en
meget stor rentedifferanse i forhold til
de sentrale utenlandske renter. Særlig
påfallende er det at Norges Bank valgte
å heve renten sommeren 2002 etter
at både Federal Reserve og Den
Europeiske Sentralbank hadde foretatt
betydelige rentereduksjoner. Satt på
spissen synes Norges Bank å ha ført en
pengepolitikk som om vi var i en
lukket økonomi.

Det er grunn til å tro at det er en klar
sammenheng mellom den rigide peng-
epolitikken og Norges Banks fiksering
på sitt prognosebaserte inflasjonsmål to
år frem i tid. Det må også kunne hev-
des at den rigide holdningen i Norges
Bank er i dårlig overensstemmelse med
formålet med pengepolitikken slik det
er definert i innledningen til mandatet –
nemlig å understøtte finanspolitikken
ved å bidra til å stabilisere produksjon
og sysselsetting.

Det argumenteres gjerne fra Norges
Banks side med at pengepolitikken på
lang sikt bare kan påvirke inflasjonen,
og ikke produksjon og sysselsetting.
Men som Norges Bank Watch peker på
i sin siste rapport, forhindrer jo ikke
dette at pengepolitikken påvirker real-
økonomien på kort og mellomlang sikt.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem blir for
øvrig jevnlig minnet om dette når han
treffer representanter for konkurran-
seutsatt industri, som viser til at den
kraftige økningen i kronekursen under-
minerer deres konkurranseevne.

Pengepolitikk og finanspolitikk

Kai Leitemo har en interessant kom-
mentar til samspillet mellom penge- og
finanspolitikk i en artikkel i Øko-
nomisk Forum nr. 8, 2002. Han peker
på at «rentenivået fungerer nå, sammen
med ambisjonen om innfasing av olje-
penger i norsk økonomi, som en indi-
kator på behovet for stramhet i finans-
politikken». At han har rett i dette, be-
kreftes daglig av politikere som synes å
ha akseptert at det nærmest er en direk-
te sammenheng mellom budsjettunder-
skuddet og renten. Politikerne påtar seg
derved villig ansvaret for den høye ren-
ten. Dette er bra i den grad det virker
disiplinerende på finanspolitikken,
men jeg er ikke overbevist om at det er
faglig grunnlag for at politikerne skal
påta seg et så stort ansvar for renten.

Bakgrunnen for oppfatningen om en
så sterk sammenheng mellom budsjett-
balanse og rente, er åpenbart den nye
handlingsregelen, som går ut på en
gradvis innfasing av oljepenger i øko-
nomien. Dette krever da en noe stram-
mere pengepolitikk, altså en noe høye-
re rente, enn uten innfasing av
oljepenger.

Ser vi imidlertid på hva som faktisk
har skjedd med finanspolitikken de
siste 2-3 år, er det grunn til å reise
spørsmål om handlingsregelen så langt
har spilt noen praktisk rolle. Finans-
departementet benytter fortsatt de
samme metoder til å beregne virkning-
en på økonomien av statsbudsjettet
som før. Det er bare «krittstreken» som
er flyttet.

Hva viser så tallene? Jo, økningen i
det strukturelle, oljekorrigerte under-
skudd i prosent av Fastlands-Norges
BNP de siste tre år (2001-2003) er hen-
holdsvis 0,1, 0,4 og 0,1 ifølge
Nasjonalbudsjettet 2003. Dette indike-
rer en finanspolitikk svakt i ekspansiv
retning – i en periode med en viss kon-
junktursvekkelse (målt ved aktivitets-
korreksjonen). Min påstand er derfor at
finanspolitikken i denne perioden ikke
har vært nevneverdig påvirket av hand-

lingsregelen. En annen sak er at vi må
regne med at finanspolitikken i årene
fremover blir mer ekspansiv på grunn
av handlingsregelen.

Ansvaret for den høye renten bør
derfor plasseres der det hører hjemme -
hos de som er ansvarlige for penge-
politikken. Skulle man lete etter med-
ansvarlige – måtte det være partene i
arbeidslivet, som sørget for et lønns-
oppgjør, spesielt i offentlig sektor, som
ga Norges Bank gode argumenter for å
holde renten oppe.

Avslutning

Problemet med inflasjonsstyringen slik
den praktiseres nå, er at Norges Bank i
realiteten påtar seg et ansvar i den øko-
nomiske politikk som pengepolitikken
ikke makter å bære. Så lenge vi hadde
soliditetsalternativet, var det en klarere
arbeids- og ansvarsfordeling mellom
finanspolitikk, pengepolitikk og inn-
tektspolitikk. Siktemålet var da å kun-
ne kombinere lav inflasjon med høy
sysselsetting. Oppfatningen var at dette
ambisiøse mål krevde moderate inn-
tektsoppgjør, som bare kunne oppnås
dersom man hadde et samspill med
både finanspolitikken og pengepolitik-
ken.

Etter at vi fikk inflasjonsmålstyring
og med Norges Banks rigide fortolk-
ning av den, kan det være grunn til å
reise tvil om det er mulig i tillegg til lav
og stabil inflasjon, også å oppnå høy
sysselsetting. Det virker som Norges
Bank har påtatt seg oppgaven å disi-
plinere partene i arbeidslivet med sikte
på å dempe lønnsveksten. Spørsmålet
er om ikke dette krever en så høy rente
over så lang tid at resultatet blir
uakseptabel høy arbeidsledighet.

I denne sammenheng er det interes-
sant at Kai Leitemo i nevnte artikkel
foreslår en endring i mandatet slik at
produksjonsstabilitet innføres som en
likeverdig målsetting for pengepolitik-
ken, så lenge inflasjonen ikke avviker
mer enn +/- 0.5 fra inflasjonsmålet.
Han foreslår også at det tas inn et krav
om fleksibilitet i mandatet. Dette er
meget fornuftige forslag.



Veiledning
for bidragsytere

1. Økonomisk forum trykker artikler
om aktuelle økonomfaglige emner,
både av teoretisk og empirisk art.
Temaet bør være av interesse for en
bred leserkrets. Bidrag må ha en
fremstillingsform som gjør innholdet
tilgjengelig for økonomer uten spe-
sialkompetanse på feltet.

2. Manuskripter deles inn i kategorie-
ne artikkel, aktuell kommentar, de-
batt og bokanmeldelse. Bidrag i
førstnevnte kategori sendes normalt
til en ekstern fagkonsulent, i tillegg
til vanlig redaksjonell behandling.

3. Manuskriptet sendes i elektronisk
format (fortrinnsvis i Word) til
Samfunnsøkonomenes Forening ved
sekretariatet@samfunnsokonome-
ne.no. Det kan også sendes direkte
til en av redaktørene. Artikler bør
ikke være lengre enn 20 A4-sider,
dobbel linjeavstand, 12 pkt. skrift.
Aktuelle kommentarer skal ikke
overstige 12 sider av tilsvarende
format. Debattinnlegg og bokan-
meldelser bør normalt ikke være
lengre enn 6 sider av samme for-
mat. 

4. Artikler og aktuelle kommentarer
skal ha en ingress på max. 100
ord. Ingressen bør oppsummere ar-
tikkelens problemstilling og hoved-
konklusjon.

5. Matematiske formler bør brukes i
minst mulig grad. Unngå store, de-
taljerte tabeller. 

6. Referanser skal ha samme form som
i Norsk Økonomisk Tidsskrift (kopi
av NØTs veiledning kan fåes hos
SFs sekretariat). 
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Isin artikkel om myter m v i Øko-
nomisk Forum for desember 2002,

kommer Vidar Ringstad selv i skade
for å lansere en myte, nemlig at
Charles Dickens var tilhenger av slave-
ri. Ringstad skriver ikke dette direkte,
men det det står at Dickens var en me-
ningsfelle av Thomas Carlyle, og at
Carlyle forsvarte slaveri. Imidlertid av-
skydde Dickens slaveri. Han avskydde
det så sterkt at han avbrøt et besøk i
Virginia i 1842. Min kilde for å hevde
dette, er Fred Kaplan:Dickens. A

Biography, Sceptre 1989, s 136.
Kaplan bygger igjen på brev Dickens
skrev fra Amerika.

Selv om det neppe er noen som slår
opp i Økonomisk Forum for å lære om
Dickens, finnes det vel økonomer som
liker å lese romanene hans. Derfor sy-
nes jeg ikke Ringstads insinuasjon bør
stå uimotsagt. Jeg har også lyst til å gi
Ringstad det råd at han, i sin videre
forskning om Europas intellektuelle,
fortrinnsvis bygger på førstehånds kil-
der.

■ ■ ■ HILDE BOJER:
Universitetet i Oslo

Charles Dickens 
avskydde slaveri

Er du medlem av
Samfunnsøkonomenes
Forening 

og har
BYTTET ARBEIDSGIVER?

VVeennnnlliiggsstt  
ggii  bbeesskkjjeedd  ttiill  oossss!!



Sykehusreformen innebærer at det fra
januar 2002 er etablert en spesialist-
helsetjeneste med to nivåer. De regio-
nale helseforetakene skal sørge forspe-
sialisthelsetjenester for befolkningen
og legge til rette for forskning og
undervisning. Det utøvende nivået be-
står i hovedsak av sykehus (helsefore-
tak) som er eid av RHF, samt av private
sykehus, private spesialister med mer. I
forbindelse med reformen skjedde det
bare mindre endringer i finansieringen

av spesialisthelsetjenestene. Behovet
for en nærmere gjennomgang av de
mer langsiktige løsningene for finansi-
eringen er nærmere omtalt i Sam-
arbeidsregjeringens forslag til stats-
budsjett for 2002. 

Ved kongelig resolusjon av 1. februar
2002 nedsatte Samarbeidsregjeringen
et utvalg som skulle komme med for-
slag til finansieringssystem. Siktemålet
med utredningen er at det med utgangs-
punkt i sykehusreformen skal etableres

en enhetlig finansiering som understøt-
ter styringsmodellen og den etablerte
rolle- og ansvarsdeling i spesialisthelse-
tjenesten. I tillegg er siktemålet at det
etableres en finansiering som understøt-
ter viktige mål om en produktiv sektor
med høy kvalitet i tjenestetilbudet,
tilrettelegge for utdanning og forskning
i samarbeid med universiteter og
høgskoler, samt en finansiering som
bidrar til et bedre samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og annen helse-
tjeneste. 

Uvalget har også basert sine til-
rådinger på forventede endringer i
pasientrettighetene som innebærer (1)
at fastlegene kan henvise pasienter
både til offentlige sykehus og til
private sykehus som har avtale med
RHF og (2) at det innføres individuelle
tidsfrister ved elektiv behandling. Ved
eventuelle brudd på tidsfristen oppstår
en sekundær rett til behandling som in-
nebærer at pasienten vil kunne kreve
behandling hos alternative helse-
tjenestetilbydere betalt av RHF.

Dagens finansieringsordninger

I Ot.prp. nr.66 (2000-2001) Om lov om
helseforetak mm. ble det lagt til grunn
at finansieringsordningene fra 2001 i
hovedsak skulle videreføres i 2002.
Dette innebar at sektorens andel av
fylkeskommunenes frie inntekter og
bevilgningene til dagens statssykehus
ble tilført RHF, og at de fleste øre-
merkede ordninger ble videreført i
2002. Viktige eksempler på øremerke-
de ordninger er Opptrappingsplanen
for psykisk helse og Nasjonal kreft-
plan. Den viktigste endringen i 2002
var at RHF ble mottaker av de fleste til-
skudd fra Helsedepartementet, med
unntak av refusjon av poliklinisk be-
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■ ■ ■ TERJE P. HAGEN OG ODDVAR M. KAARBØE:

Behovsbasert finansiering 
av spesialisthelsetjenestene

Terje P. Hagen er 
professor ved Senter for 

helseadministrasjon 
ved Universitetet i 

Oslo

Oddvar M. Kaarbøe er 
forsker ved Program for 
helseøkonomi i Bergen 

(HEB) og var sekretær for
Hagen-utvalget

Utvalget som utredet finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten
leverte sin innstilling (NOU 2003:1) like før jul. Utvalgets hoved-
strategi er å styrke de regionale helseforetakene (RHF). Dette inne-

bærer blant annet at tilskuddsordninger som tidligere var utenfor RHFs
kontroll nå skal kanaliseres via de regionale helseforetakene, at RHF får et
totalansvar for å inngå avtaler med sykehus og spesialister innen regionene,
og at RHF får muligheter til å velge avtaletyper og finansieringstyper fritt.
Det blir altså opp til RHF å velge om en skal finansiere sykehusene ved 100%
stykkpris, ren rammefinansiering eller en mellomting. Utvalget går inn for å
gjøre overføringene mellom staten og RHF prioriteringsnøytrale.  
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handling. Poliklinikkrefusjonen er den
eneste store finansieringsordningen
hvor utbetalingen går direkte fra staten
til det enkelte helseforetak.

I tillegg til poliklinikkfinansieringen
går finansieringen av tjenester fra
folketrygden utenom RHF. Felles for
helsetjenester som dekkes av folke-
trygden, er at de er rettighetsbasert med
hjemmel i folketrygdloven. Folke-
trygdens ansvar omfatter i hovedsak
stønad til helsetjenester utenfor in-
stitusjon. Også utgifter ved visse
typer privateide institusjoner dekkes.
I spesialisthelsetjenesten omfatter tryg-
dens finansieringsansvar bl.a. private
laboratorier og røntgeninstitutt, lege-
spesialister med driftsavtale og spesia-
lister i klinisk psykologi. For privat
laboratorie- og røntgenvirksomhet er
det et eget takstsystem som fastsettes
etter forutgående forhandlinger med
staten. I kommunehelsetjenesten om-
fatter folketrygdens finansierings-
ansvar allmennlegetjenesten og fysio-
terapitjenesten. Enkelte varer og tje-
nester finansieres fullt ut av folketryg-
den og pasientene. Det gjelder bl.a.
viktige legemidler og syketransport.
Folketrygden kan også gi bidrag til pa-
sienter til dekning av utgifter til en del
formål i samband med sykebehandling
som det ikke gis pliktmessig refusjon
til. Det gjelder bl.a. opphold på
opptreningsinstitusjon og legemidler
på hvit resept.

Utvalgsinnstillingen er bygd opp
rundt de to nivåene i spesialisthelsetje-
nesten. Det vil si at innstillingen skiller
mellom finansieringen av de enkelte
tjenesteområdene i helseforetakene og
statens finansiering av RHF. 

Finansiering av spesialist-
helsetjenestens hovedoppgaver

Spesialisthelsetjenesteloven fastslår at
helseforetak har fire hovedoppgaver
hvor den viktigste er pasientbehand-
ling. Utvalget har brukt mye tid på å
diskutere hvordan disse tjenestene skal
finansieres. I dette arbeidet er det eta-
blert tre hovedprinsipper som ligger til
grunn for utvalgets videre tilrådinger.
Prinsippene omhandler følgende tre
områder:

• Rolle og myndighet for RHF (prin-
sippet om samlet avtaleansvar).

• Kontrakts- og avtaletyper mellom
RHF og tjenesteprodusentene (prin-
sippet om fri prissetting).

• Videreutvikling av prissystemer og
finansieringsordninger for pasient-
behandling (prinsippet om behovsba-
sert finansiering).

Samlet avtaleansvar. Utvalget vil un-
derstreke den sentrale rollen RHF har i
spesialisthelsetjenesten. At RHF er til-
lagt ansvar for å sørge for spesialisthel-
setjenester til befolkningen i sin region,
innebærer at de har en myndighetsopp-
gave. Som en konsekvens av denne
oppgaven overtok RHF alle eiendom-
mer og andre formuesposisjoner som
var knyttet til offentlige virksomheter
innen spesialisthelsetjenesten, og tråd-
te inn i avtaler som fylkeskommunene
hadde med offentlige og private leve-
randører av helsetjenester, serviceytel-
ser og annet.

I utvalgsinnstillingen er det diskutert
to alternativer til dagens styringsmo-
dell, en modell der kommunene overtar
bestilleransvaret for hele spesialisthel-
setjenesten og en modell der staten
oppretter en separat bestillerorganisa-
sjon for helsetjenester. Kommune-
modellen har etter utvalgets mening
gode egenskaper med hensyn til å skil-
le rollene som bestiller og utfører, samt
å sikre en bedre integrasjon mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten. På
den annen side vil en slik modell sann-
synligvis forutsette endringer i kom-
munestrukturen idet dagens kommuner
er for små til å håndtere variasjoner i
utgifter forbundet med variasjoner i pa-
sientmengden. Siden det ligger utenfor
utvalgets mandat å anbefale denne type
strukturendringer, har utvalget valgt
ikke å utrede denne modellen videre. I
stedet foreslår utvalget at det etableres
forsøksordninger med tanke på å prøve
ut samarbeidsmodeller og nye organi-
satoriske løsninger for bedre samhand-
ling mellom primær- og spesialist-
helsetjenesten. Etablering av en separat
statlig bestillerorganisasjon blir heller
ikke anbefalt, i hovedsak fordi interna-
sjonale erfaringer (New Zealand) med
denne type modeller er negative.

Ifølge utvalgets mandat er et sikte-
mål med utredningen «at det med ut-
gangspunkt i ansvars- og eierskapsre-
formen for spesialisthelsetjenesten skal
etableres en enhetlig finansiering som

understøtter styringsmodellen og den
etablerte rolle- og ansvarsdeling i spe-
sialisthelsetjenesten». Utvalget legger
derfor til grunn at RHF som hovedregel
blir avtalepartner med offentlige og
private aktører som leverer offentlig
finansierte spesialisthelsetjenester til
befolkningen.

Utvalget skriver «som hovedregel»
fordi det kan være aktuelt å benytte en
annet bestillerenhet i tilfeller der det
har skjedd brudd på individuelle tids-
frister for pasientbehandling ved elek-
tiv behandling. Når det oppstår en se-
kundær rett til behandling, vurderer ut-
valget det slik at RHF ikke har oppfylt
sitt sørge for-ansvar. Det bør derfor
overlates til en annen institusjon å inn-
gå avtaler på vegne av disse pasientene.
Rikstrygdeverket er her et mulig alter-
nativ.

Fri prissetting. RHF inngår avtaler
og kontrakter med flere typer enheter,
både offentlige og private sykehus,
private spesialister, laboratorier og
røntgeninstitutter. Avtalene vil omfatte
ulike typer av tjenester, både pasientbe-
handling, forskning og undervisning,
og flere typer serviceytelser. Inn-
stillingen diskuterer hvilke typer kon-
trakter som skal kunne benyttes, og om
det skal benyttes statlig fastsatte eller
lokale priser.

Utvalget legger vekt på behovet for
fleksibilitet i finansieringen av helse-
foretakene. Av hensyn til forskjeller
både mellom de ulike regionene og
mellom helseforetak i samme region,
er det viktig at RHF selv kan avgjøre
hvordan prisene på helsetjenester ut-
formes. RHF må kunne operere med
ulike enhetspriserog ulike stykkpris-
satseroverfor ulike sykehus. Utvalget
foreslår derfor at RHF stilles fritt i valg
av avtale- og kontraktstyper i forhold
til tilbydere av helsetjenester og andre
ytelser og tjenester som inngår i
ansvarsområdet til regionale helse-
foretak. De stilles videre fritt i fastset-
ting av enhetspriser og eventuelle
stykkprissatser for disse tjenestene. På
denne måten får RHF virkemidler til å
håndtere lokale variasjoner i ventetider
og lokale prioriteringer.

Behovsbasert finansiering. Utvalget
har gjennom sitt arbeid vurdert ulike fi-
nansieringssystemer i forhold til ordi-
nære somatiske helsetjenester, habilite-
ring og rehabilitering, psykiatriske
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helsetjenester, og høyspesialisert be-
handling. På flere av disse områdene
skjer det endringer i mange land. Den
generelle trenden er at finansierings-
systemer der det betales for utførte
enkelttjenester erstattes av systemer
der behandling finansieres etter diag-
nose (f.eks. DRG), behandlingspro-
gram eller hele behandlingsforløp.
Begrunnelsen for disse endringene er
både ønske om å dempe kostnadsvekst
som følge av tilbudsindusert etterspør-
sel og ønske om å oppmuntre helsetje-
nesten til å utvikle sammenhengende
behandlingskjeder. Utvalget legger øn-
sket om en liknende utvikling til grunn
for sine tilrådinger. Utvalget legger
dermed til grunn at finansierings-
systemene i helsetjenesten skal utvik-
les bort fra systemer basert på betaling
av enkelttjenester og over til systemer
der behandlingen finansieres etter diag-
nose (DRG), behandlingsprogram eller
behandlingsforløp. 

For å sette RHF i stand til å møte ut-
fordringene må staten utvikle klassifi-
kasjons- og prissystemene i forhold til
pasientbehandlingen. I dag eksisterer
muligheter for stykkprisfinansiering av
størstedelen av den somatisk pasient-
behandling gjennom DRG-systemet.
Utvalget foreslår å videreutvikle DRG-
systemet ved å inkludere poliklinisk
behandling og behandling hos private
spesialister. Over et noe lengre tidsrom
kan større deler av helsetjenestene, an-
tagelig også psykiatri, klassifiseres in-
nenfor systemer som gir muligheter for
stykkprisfinansiering.

Statens finansiering av RHF

Det er bred enighet i utvalget om at
innsatsstyrt finansiering har egenska-
per som det er viktig å videreføre.
Dette gjelder særlig elementet av risi-
kodeling. Dagens risikodeling mellom
RHF og staten gjenspeiles i at staten
marginalt dekker 50–60 prosent av
behandlingskostnadene for DRG-klas-
sifiserte pasienter. En slik ordning bi-
drar til at staten bærer en del av risiko-
en ved variasjoner i pasient-
behandlingen. En risikodeling mellom
stat og RHF vil trolig også øke sann-
synligheten for bruk av aktivitets-
baserte avtaler mellom RHF og
tjenesteleverandørene på områder der
dette er ønskelig ut fra hensyn til akti-

vitet og kostnadseffektivitet. På denne
måten oppfyller ISF utvalgsmandatets
målsetning om at penger skal følge pa-
sienten.

Dagens innsatsstyrte finansiering har
imidlertid noen svakheter som bør ret-
tes opp. Problemene er knyttet til føl-
gende forhold:

• Ved at somatisk pasientbehandling i
dag finansieres med 40 prosent
rammebevilgning og 60 prosent stykk-
pris, skapes insitament for regionale
helseforetak til å vri ressursbruken
bort fra aktiviteter og tjenester som
ikke har det samme subsidieelement. I
dag gjelder dette i første rekke habili-
tering av funksjonshemmede, forsk-
ning og undervisning. I prinsippet vil
det også gjelde psykiatri, men det er
grunn til å tro at opptrappingsplanen
for psykiatri har redusert vridnings-
problemene mellom somatikk og psy-
kiatri i en overgangsperiode.

• Den stadig økende ISF-andelen siden
innføringen i 1997 medvirker til at
regionale kostnadsforhold i stadig
mindre grad avspeiles i statens utbe-
talinger. Der en behovsjustert
rammeoverføring tidligere fanget
opp kostnadsvariasjoner, for eksem-
pel som følge av spredtbygdhet eller
lange reiseavstander, vil økende inn-
slag av stykkpris basert på nasjonale
gjennomsnittskostnader bidra til at
regionale variasjoner av denne type
ikke fanges opp og kompenseres for.

• Systemet kan være vanskelig å for-
stå. Mange har oppfattet refusjons-
satsen som et forsøk på prising av
marginalkostnader. Enkelte sykehus
har trodd at 50–60 prosent ISF-pris
har vært tilstrekkelig til å dekke
marginalkostnadene ved økt aktivi-
tet. Det har som regel ikke vært tilfel-
le. Det er antatt at det har vært en år-
sak til de store underskuddene i
sykehussektoren de siste årene.

• Systemet oppfattes som lite trover-
dig. I hovedsak retter denne kritikken
seg mot manglende treffsikkerhet,
der helsepersonell sammenligner re-
fusjonen for den enkelte DRG mot
avdelingenes kostnader ved behand-
ling av enkeltpasienter. Denne kritik-
ken kan tolkes som behov for økt de-
taljering av DRG-systemet, kombi-
nert med regionale eller lokale varia-
sjoner i prissettingen.

• ISF kritiseres for lav forutsigbarhet.
I mange tilfeller har sykehusene opp-
levd at inntektene fra ISF er blitt
mindre enn anslått i forkant av bud-
sjettåret. Det er overfor utvalget også
hevdet at enhetsprisen ikke har vært
justert slik at den reflekterer prisut-
viklingen i samfunnet. Mange opp-
fatter dette som at staten ikke har hatt
vilje til å betale for den aktivitets-
økning som har skjedd i sykehusene
siste årene.

Flertallet i utvalget (8 av 11) mener at
disse problemene kan håndteres, samti-
dig som de gode elementene i ISF be-
holdes, ved å justere statens finansie-
ring av RHF til en modell med statlige
aktivitetskrav og toppfinansiering.
Modellen, som omtales som aktivitets-
kravmodellen har følgende hovedele-
ment (se også figur):

1. Stortinget fastsetter en økonomisk
ramme for spesialisthelsetjenesten.
Det vil være en fordel for planleg-
gingen i spesialisthelsetjenesten om
en slik ramme kunne fastsettes i
Stortingets vårsesjon. Dette er imid-
lertid ikke en forutsetning for mo-
dellen. 

2. Helsedepartementet fordeler den
økonomiske rammen på RHF basert
på kriterier som beskriver behov for
helsetjenester i den enkelte region.

3. Det etableres et teknisk beregnings-
utvalg for spesialisthelsetjenesten
(TBU). Utvalget har medlemmer fra
RHF og Helsedepartementet, samt
uavhengige representanter. Bereg-
ningsutvalget har som målsetting å
dokumentere aktivitets- og kost-
nadsutvikling på regionalt nivå i
spesialisthelsetjenesten.

4. Helsedepartementet og RHF har så,
med bakgrunn i overordnede helse-
politiske prioriteringer, en dialog
om hvilket nivå på aktiviteten som
kan fullfinansieres innenfor den til-
delte rammen. Gjennom denne dia-
logen etablerer stat og RHF en om-
forenet forståelse av hva aktivitets-
nivået skal være innenfor hvert av
spesialisthelsetjenestens hovedom-
råder. Hvis aktørene ikke når fram
til enighet setter staten aktivitetskra-
vene. 

5. Aktivitet opp til aktivitetskravet
fullfinansieres gjennom en 100 pro-
sent stykkpris for den DRG-baserte
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aktiviteten. Øvrig aktivitet finan-
sieres gjennom rammebevilgning
som i dag.

6. Aktivitet inntil 2 prosent utover akti-
vitetskravet delfinansieres med
50–60 prosent av gjennomsnitts-
kostnadene (toppfinansiering). En
kan eventuelt knytte forutsetninger
til utløsning av toppfinansieringen,
f.eks. om at mål om aktivitet på om-
råder som ikke er DRG-finansiert
(psykiatri og habilitering) er nådd.
Dette vil redusere mulighetene for

vridning mellom stykkprisfinansierte
og rammefinansierte aktivteter.

7. Aktivitet utover 2 prosent finan-
sieres i sin helhet av RHF.

Noen sterke sider ved aktivitetskrav-
modellen er:

• Vridning av ressurser bort fra ram-
mefinansierte aktiviteter og over til
stykkprisfinansierte aktiviteter redu-
seres på RHF-nivå fordi meraktivitet
på over 2 prosent ikke delfinansieres
av staten.

• Aktivitetskravmodellen stiller krav
til at eier (staten) er klar og tydelig i
sine ambisjoner om aktivitet.
Modellen kan dermed bidra til større
forutsigbarhet både for RHF og for
staten som eier.

• Siden aktivitet utover avtalt nivå del-
finansieres av staten, stimuleres de
mest effektive sykehusene til å øke
aktiviteten fordi det innebærer større
overskudd som eksempelvis kan bru-
kes til å heve kvalitet.

• Regionale kostnadsforhold reflekte-
res i større grad i statens utbetalinger.
Grunnen til dette er at modellen tar
utgangspunkt i det aktivitetsnivå som
aktørene mener er mulig å full-
finansiere ut fra en bevilgning som er
fordelt etter behovsjusterte kriterier.
Regionale kostnadsforskjeller reflek-
teres ved at staten kan differensiere
mellom RHF i fastsettelsen av ulike
aktivitetskrav i den grad disse forhol-
dene ikke er fanget opp gjennom
størrelse på rammen. Det forutsettes
imidlertid at stykkprissatsen (lik
100 prosent) holdes lik for alle regio-
ner.

• Systemet er enklere å forstå fordi det
tydeliggjøres hvilket aktivitetsnivå
som kan fullfinansieres med de gitte
rammene. Dette nivået kommer fram
gjennom dialog og regional
kostnadsinformasjon fra det foreslåt-
te tekniske beregningsutvalget. Hvis
aktørene ikke kommer fram til løs-
ning, så setter staten aktivitetskrave-
ne. Dermed hindres endeløse disku-
sjoner om hva aktivitetskravene skal
være.

• Modellen bør kunne gi RHF tilstrek-
kelig økonomisk grunnlag til å inngå
aktivitetsbaserte kontrakter slik at
penger følger pasienter.

• Modellen gir insitament til kostnads-
kontroll. Fordi staten ikke finansierer
meraktivitet utover 2 prosent, gjøres
det synlig at forventet og planlagt ak-
tivitet ikke bør avvike for mye.

• Troverdigheten til systemet styrkes
gjennom informasjonen som det tek-
niske beregningsutvalget legger
fram. Denne informasjonen gjør det
mulig å drive utstrakt benchmarking
av så vel RHF som enkelte helse-
produsenter. På denne måten vil
aktivitetskravmodellen gi opphav til
læring som på sikt kan bidra til en
mer effektiv spesialisthelsetjeneste.

Figur 1. Beslutningsgang og finansieringsordninger i aktivitetskravmodellen.
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Fordelingskriterier stat-RHF

Som en del av mandat skulle utvalget
utvikle kriterier for fordeling av akti-
vitetsuavhengige inntekter til RHFene.
Utvalget har valgt å utvikle separate
kriterier eller kostnadsvekter for for-
deling av ressurser til somatiske helse-
tjenester, psykiatriske helsetjenester,
rusmiddelomsorg og transport av pasi-
enter. Dersom det er ønskelig, kan
disse samordnes. Hvorvidt dette bør
gjøres vil bl.a. avhenge av om staten i
framtida velger å finansiere deler
av spesialisthelsetjenestene gjennom
stykkprisordninger som ISF.

Når det gjelder somatiske helsetje-
nester, viser utvalgets analyser, en klar
og systematisk sammenheng mellom
alder og forbruket av tjenester. Utvalget
mener derfor at dagens praksis der ut-
giftsbehovet for somatiske sykehus-
tjenester i hovedsak ivaretas gjennom et
sett av alderskriterier, videreføres. I til-
legg til alder, dokumenterer utvalget at
reisetid påvirker utgiftsnivået noe. Det
foreslås derfor at reisetid tas inn som
kriterium og gis en vekt tilsvarende
4 prosent av det beregnede utgiftsbeho-
vet for somatiske helsetjenester.

For psykiatrien har utvalget valgt å
benytte en modell basert på alders- og
sosiale kriterier. I tillegg er det doku-
mentert at et kriterium som beskriver
flytting på en god måte fanger opp res-
sursbehov. Dette kriteriet benyttes for å
korrigere fordelingsgrunnlaget for psy-
kiatrien.

På bakgrunn av tidligere analyser
som dokumenterer sterke sammen-
henger mellom rusmiddelmisbruk og
psykiatriske lidelser, vil utvalget tilrå at
kostnadsnøkkelen for psykiatri også
benyttes ved fordeling av ressurser
til den spesialiserte delen av rusmid-
delomsorgen.

Ved en eventuell overføring av utgif-
tene til syketransport til regionale
helseforetak, bør det på lang sikt eta-
bleres kriterier i inntektssystemet for
regionale helseforetak som tar hensyn
til variasjoner i transportbehovet mel-
lom ulike landsdeler. På kort sikt bør
eventuell fordeling av ressursene til re-
gionale helseforetak skje på basis av
historiske kostnader. Siden det ikke fo-
reslås endringer i rettighetene på områ-
det, mener utvalget likevel at det må
forventes økte utgifter også de nær-
meste årene. For å sikre en mer rimelig

risikodeling mellom stat og foretak,
mener utvalget at det bør gis en sær-
skilt kompensasjon til helseforetakene
for dette.

Utvalgets forslag til nye kostnads-
vekter vil innebære endringer i forde-
lingen mellom regionene. Resultatene
viser at forventet utgiftsbehov i Helse
Øst er noe lavere enn dagens utgifter
skulle tilsi når det gjelder somatikk, og
betydelig lavere når det gjelder psykia-
tri. For Helse Nord viser de nye kost-
nadsnøklene noe lavere utgiftsbehov
enn dagens nivå når det gjelder soma-
tikk og noe høyere når det gjelder psy-
kiatri. For Helse Sør, Vest og Midt-
Norge er forventet utgiftsbehov med de
nye vektene noe høyere enn tidligere
antatt. 

Finansiering av kapital 

Ett av de sentrale målene med sykehus-
reformen og den nye foretaksmodellen
har vært å legge til rette for bedre for-
valtning av verdier som ligger i bygg
og utstyr. Helseforetaksloven § 43 1.
ledd fastslår at regnskapslovens be-
stemmelser gjelder for foretak. Dette
innebærer en omlegging i forhold til
tidligere systemer i fylkeskommuner
og stat, ved at foretakenes samlede
kostnader ved bruk av realkapital skal
framkomme i deres regnskaper. I
St.prp. nr. 1 (2002-2003) er det lagt
noen premisser for implementering av
dette prinsippet. Disse er:

- Adgang for regionale helseforetak til
å vurdere sammensetning av kapi-
tal/drift innenfor egne økonomiske
rammer.

- Sentral, statlig styring av større pro-
sjekter.

- Krav til driftsresultat i balanse.
- Ingen avkastningskrav på egenkapi-

tal.
- Adgang til å låne, men innenfor ram-

mer som regulerer maksimalt låne-
opptak.

De viktigste spørsmålene som er uav-
klart etter Stortingets behandling av
statsbudsjettet for 2003 er:

- Verdifastsetting av åpningsbalansen.
- Fordelingskriterier for midler til in-

vesteringer mellom regionale helse-
foretak.

Utvalget erkjenner at verdifastsetting-
en i åpningsbalansen, og dermed stør-

relsen på avskrivningene, gir direkte
implikasjoner for hvor mye penger
som må bevilges til avskrivninger.
Utvalget ser dette som et spørsmål om
bevilgningsnivå, noe som utvalget ikke
tar stilling til. Når det, i forbindelse
med behandlingen av statsbudsjettet, er
tatt stilling til hvilket beløp som skal
legges inn til investeringer/avskriv-
ninger i helseforetakene, må verdifast-
settingen ta utgangspunkt i dette belø-
pet. Utvalget vurderer det slik at det
særlig er insitamentene i forhold til ny-
investeringer som er viktige i forhold
til riktig kapitalbruk, og som må ivare-
tas ved utformingen av systemet.
Utvalgets flertall (8 av 11 medlemmer)
foreslår at midler til investeringer over-
føres som en del av den behovsjusterte
rammen til regionale helseforetak (jf.
avsnittet om fordelingskriterier). Det
innebærer at kapitalen fordeles uav-
hengig av hvor mye kapital som faktisk
er i regionale helseforetak. Når kapita-
len i utgangspunktet er ujevnt fordelt
mellom regionene, krever dette at ver-
dien på kapitalen i hver enkelt region
tilpasses slik at det blir samsvar mel-
lom bevilgningsnivå og avskrivnings-
beløp. Etter utvalgets oppfatning, inne-
bærer en slik fordeling at kapitalkost-
nadene bør tas med i beregningen når
regionale helseforetak avtaler gjestepa-
sientprisene seg i mellom. Tilsvarende
gjelder for kjøp av tjenester fra private
aktører. 

Avslutning

Gjennom sykehusreformen etablerte
staten en spesialisthelsetjeneste med to
nivåer, ett sørge for nivå og ett utøven-
de nivå. Sørge for ansvaret er tillagt
RHF. Det forplikter dem til å skaffe til-
veie spesialisthelsetjenester. Utvalgets
hovedstrategi har vært å styrke RHF
som bærere av dette ansvaret gjennom
å gi RHF vide fullmakter og et godt ut-
viklet virkemiddelapparat til å inngå
avtaler og kontrakter med tilbydere av
helsetjenester. 

Utvalget har også ønsket å gjøre
overføringene til RHF mer priorite-
ringsnøytrale. Det bør med utgangs-
punkt i regionale behov avtales et nivå
for den stykkprisfinansierte aktiviteten
som fullfinansieres av staten (100 pro-
sent DRG-pris) og ikke delfinansieres
som nå. Det kan imidlertid være van-
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skelig for RHF å «treffe» avtalt nivå
eksakt. Staten må derfor være villig til
å bære en del av risikoen og delfinansi-

ere en viss aktivitet, f.eks. 2 prosent,
utover avtalt nivå. På denne måten
reduseres sannsynligheten for at de re-

gionale helseforetakene kutter i til-
budet til de svakeste gruppene for å ut-
løse stykkprisrefusjoner.

Professor Wilhelm Keilhau’s
Minnefond

Fondet har i det vesentlige gitt støtte til dekning av trykkingsutgifter ved utgivelse av økonomiske forskningsav-

handlinger samt til reise- og oppholdsutgifter ved aktiv deltagelse ved økonomisk faglige kongresser eller forsknings-

prosjekter. Dette vil fortsatt være hovedretningslinjen for fondets virksomhet.

Fondet kan også gi støtte til forskere som ønsker å utvide sine kunnskaper på et spesielt felt inne den økonomiske teori

og av den grunn ønsker et kortvarig opphold ved en forskningsinstitusjon som har spesiell kompetanse innen dette felt.

Professor Wilhelm Keilhau’s Minnefond er et «siste utvei fond» på den måten at det er først når andre former for støtte

ikke er tilgjengelig eller ikke er tilstrekkelig at støtte fra fondet kan bli aktuelt.

Skriftlig søknad sendes til

Leif Høegh & Co.
Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo – Telefon 22 86 97 00



I Norge har det i løpet av de siste årene
blitt gjennomført viktige helsepolitiske
reformer. Den siste og mest omfattende
er at myndighetene har skilt syke-
husene ut fra den offentlige forvalt-
ning, overført eierskap fra fylkeskom-
munene til staten, og etablert såkalte
helseforetak. En av målsettingene med
dette er å bidra til bedre funksjons-
fordeling mellom institusjoner innen-
for regionene. Dette kan gi bedre
kostnadseffektivitet, men redusere
pasientenes valgfrihet. En annen viktig
reform er innføringen av fritt syke-

husvalg. Målsettingen med dette er å
styrke pasientrettigheter, samt å bruke
fritt sykehusvalg til å skape en viss
konkurranse mellom sykehus. En
tredje reform som det kan pekes på i
denne sammenheng, er innføringen
av innsatsstyrt finansiering. Innsats-
styrt finansiering bygger på antagelsen
om at sykehusene vil reagere på øko-
nomiske insentiver, bl.a. ved å redu-
sere enhetskostnader og øke produk-
sjonen.

Sykehusfinansieringsutvalget, som
Professor Terje P. Hagen har ledet, har

ikke levert noen forslag som represen-
terer et nytt reformtilskudd på listen,
snarere en rekke ulike tiltak som sikter
mot å støtte opp under den strukturen
som har blitt etablert gjennom de
helsepolitiske reformer som har blitt
gjennomført. Utvalget har presentert en
solid innstilling, både i volum (over
400 sider) og i innhold, og foreslår
mange tiltak som etter vår oppfatning
både er nødvendige og riktige i forhold
til de problemer som adresseres. Vår
oppgave her er å kommentere de ulike
tiltakene som utvalget tilrår. Dette kan
gjøres ut fra ulike perspektiver. For det
første kan man gripe fatt i det som etter
vår oppfatning er de viktigste utfor-
dringer i forhold til finansiering av spe-
sialisthelsetjenesten, og vurdere om ut-
valget har foreskrevet riktig medisin i
forhold til disse. Riktig medisin i denne
sammenheng kan være hva vi ut fra
økonomisk teori vet om sammen-
hengen mellom finansiering, organise-
ring og insentivvirkninger i sektoren.
Riktig medisin kan også være sett i for-
hold til de erfaringen vi har med ulike
«medisiner» i andre land det i denne
sammenhengen er naturlig å hente er-
faringer fra. Videre kan man være mer
pedantisk og vurdere om utvalget har
svart på oppgaven som mandatet stiller
dem overfor. Endelig kan man se på
om utvalget har vært konsistent i sine
tilrådinger. 

Vi vil ikke ta en systematisk gjen-
nomgang ut fra slike vurderingskriteri-
er, men kommentarene vil reflektere
ulike sider ved disse. Videre er det
selvsagt umulig innenfor en stram ram-
me å komme inn på alle de sider ved
utvalgets drøftinger og forslag man
skulle ønske – positive så vel som deler
vi er mer kritisk til. Man må gjøre et ut-
valg. Først vil vi kommentere noen til-
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■ ■ ■ EGIL KJERSTAD OG KJELL J. SUNNEVÅG:

Hagen-utvalgets innstilling 
– riktig diagnose, feil medisin?

Egil Kjerstad er 
forsker ved Samfunns- og

Næringslivsforskning (SNF) 
og tilknyttet Program for 

helseøkonomi i Bergen (HEB)

Kjell J. Sunnevåg er 
forskningssjef ved 

Samfunns- og
Næringslivsforskning 

(SNF)

Hagen-utvalget har skrevet en solid innstilling. Utvalget foreslår tiltak
som etter vår oppfatning både er nødvendige og riktige i forhold til
de utfordringene spesialisthelsetjenesten står overfor. Blant slike til-

tak er å legge til rette for et sterkere organisatorisk og praktisk skille mellom
RHFenes oppgave som bestiller og utfører. Det er også «spenstig» å foreslå
aktivitetsbasert finansiering av psykiatrien. Vi er imidlertid kritiske til at ut-
valget ikke har (i) gått lenger i diskusjonen av bestiller-utfører modellen; (ii)
lagt mer vekt på drøfte grenseoppgangen mellom primær- og spesialisthelse-
tjenesten og (iii) mer inngående drøftet prioriteringsspørsmål.
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tak som vi er positive til, selv om im-
plementeringen kan representere bety-
delige utfordringer. 

Noen merknader i positiv retning

Et tiltak i tråd med mandatets ønske
om at utvalget vurderer et sterkere or-
ganisatorisk og praktisk skille mellom
oppgavene som bestiller og utfører av
sykehustjenester, er forslaget om at re-
gionale helseforetak bør gjennomgå sin
virksomhet med tanke om å konkurran-
seutsette deler av den. Utvalget peker
på at anbudskonkurranse mellom pri-
vate virksomheter og mellom private
og offentlige virksomheter, vil være et
sentralt virkemiddel i denne sammen-
hengen. Private helsetilbydere skal
kunne inngå avtaler på regionalt nivå,
avtalerelasjonene skal være langsikti-
ge, primærhelsetjenesten skal kunne
henvise direkte til de private sykehus
og spesialister som det er inngått avtale
med. Private sykehus med avtale med
RHF kan, på lik linje med offentlige
sykehus, utløse refusjon for poliklinisk
virksomhet. Ikke minst forslaget om at
de private sykehusene også skal kunne
inkluderes i fritt pasientvalg vil under-
støtte målsettingene om å introdusere
økt fleksibilitet og konkurranse. Dette
kan sees i sammenheng med utvalgets
forslag om å overføre bestiller-ansvaret
for «utenlandsmilliarden» til de regio-
nale helseforetakene. Det blir altså opp
til RHF å vurdere hvor det er best (bil-
ligst) å behandle pasienten; med ekstra
innsats i helseforetakene, kjøp av pri-
vate tjenester i Norge eller i utlandet.
Imidlertid peker utvalget selv på at
man innenfor dagens «konsern»-mo-
dell skal ha begrensede forventninger
til de regionale helseforetakenes vilje
og evne til å innføre anbudskonkurran-
se fullt ut, f.eks. slik at å tape konkur-
ransen fører til nedleggelse av sykehus
eller avdelinger innenfor «konsernet». 

Et annet problem som utvalget peker
på er relatert til psykisk helsevern.
Dette er i dag rammefinansiert, og har
et effektivitetsproblem. Ved de psykia-
triske poliklinikkene behandler legen i
gjennomsnitt 1,4 pasienter per dag.
10.000 venter på behandling. Utvalget
peker på at i en situasjon med omfat-
tende stykkprisfinansiering for soma-
tiske helsetjenester, samtidig som psy-
kiatriske helsetjenester rammefinansie-

res, stilles det store krav til målstyring,
oppfølging og kontroll for å sikre at
helseforetak ikke vrir ressursbruken fra
psykiatri til somatikk. Den medisinen
som utvalget foreslår er at det snarest
mulig utvikles et pasientklassifise-
ringssystem som kan danne grunnlag
for aktivitetsbasert finansiering av poli-
klinisk virksomhet, dag- og døgnbe-
handling innen psykisk helsevern og
rusomsorg. 

Forslaget er tiltalende og konsistent
med utvalgets målsetting om å bygge
på et system som i størst mulig grad
baserer seg på finansiering etter diag-
nose. Psykiske sykdommer er fravæ-
rende i DRG-systemet, og utvalget pe-
ker på at det heller ikke kjenner noen
land som benytter tilnærmingen syste-
matisk på dette området.1 Dette har
selvsagt sammenheng med at det er alt
annet enn uproblematisk å utvikle et
tilsvarende system for psykiatri som
forklarer en tilstrekkelig stor grad av de
kostnadene som påløper ved en gitt
diagnose og hvor man unngår sving-
dør-effekter. Det skal bli interessant å
følge forsøket med å utvikle et DRG-
basert system for psykiatrien i Norge.

Noen kritiske merknader 

A. Finansiering av RHF

Utvalget er delt i sin anbefaling av fi-
nansieringmodell mellom stat og regio-
nale helseforetak. Flertallet anbefaler
en modell der Stortinget vedtar den
samlede rammen for spesialisthelsetje-
nesten. Denne ressursrammen fordeles
så mellom regionale helseforetak etter
behovsbaserte kriterier. Så ser utval-
gets flertall for seg at «Staten (Helse-
departementet) og regionale helsefore-
tak, med bakgrunn i de overordnete
helsepolitiske prioriteringene, [har] en
dialog om hvilket aktivitetsomfang
som kan fullfinansieres innenfor tildel-
te ramme. Gjennom denne dialogen
etablerer stat (eier) og regionale helse-
foretak (sørge for-ledd) en omforenet
forståelse av hva aktivitetsnivået skal
være innenfor hvert av spesialisthelse-
tjenestens hovedområder»(s. 29).
Modellen innebærer videre at for å sik-
re at regionale helseforetak ikke må
bære all økonomisk risiko dersom be-
hovet for spesialisthelsetjenestene
skulle bli uforutsett høyt, så skal staten
gi 50-60 prosent stykkprisrefusjon for

aktivitet ut over det avtalte nivået, dog
ikke over en nærmere fastsatt maksi-
mumsgrense (for eksempel 2 prosent).

Opp gjennom årene - uansett hvilken
styringsstruktur man har hatt - har bud-
sjettrammene for helsesektoren blitt
betraktet som myke. De som har fulgt
taudragingen mellom de ulike
RHF’ene og staten det siste året, og
mellom fylket og staten før det, vil nok
gjøre seg sine tanker om hva «dialog»
innebærer, og samtidig være noe skep-
tisk til mulighetene for å oppnå en
«omforenet forståelse» når budsjett-
rammen ikke oppfattes å være hard.
Dette er imidlertid et lettkjøpt poeng,
men det kan nok være hensiktsmessig å
legge opp til en struktur som reduserer
muligheten for strategiske spill mellom
staten og de ulike RHF’ene om forde-
lingen av en gitt pott penger, og hva
man skal gjøre innenfor den enkelte
pott.

Vi mener at det i denne forbindelse
også kan være hensiktsmessig å vurde-
re nærmere hvem staten benytter som
bestiller av helsetjenester, dvs. om
rammen i hovedsak skal fordeles mel-
lom de regionale helseforetakene, eller
om det er andre måter å fordele bestil-
leransvaret som er mer hensiktsmessig
i forhold til de helsepolitiske målset-
tinger. Nå legger riktignok utvalgets
mandat begrensinger på hvor vidt de
kan gå i forhold til å se på alternative
tilnærminger, bl.a. sies det her at de
skal søke å utarbeide en enhetlig finan-
siering som understøtter styringsmo-
dellen og den etablerte rolle- og an-
svarsdeling i spesialisthelsetjenensten.
Utredningen skal videre legge til grunn
de finansieringsordninger som i dag
gjelder for fastlegeordningen. Men
samtidig sies det i mandatet at gjen-
nomgangen må favne vidt, og at det
kan være nødvendig m.a. å se på gren-
sesnittet mellom spesialisthelsetjenes-
ten og primærhelsetjenensten. Derfor
tillater vi oss i denne sammenheng å
henvise til erfaringene med etablering-
en av det indre marked i Storbritannia.2

1 Det har imidlertid vært forsøkt ut i enkelte sam-
menhenger, jf. f.eks. Rosenheck, et al. (1990).

2 Utvalget er for så vidt inne på de britiske erfa-
ringene, men synes først og fremst benytte til-
nærmingen som ble benyttet i 1991-19971
som utgangspunkt for kort antyde en interes-
sant tilnærming som de ikke fører drøftingen
videre på. Det synes vi de burde gjort.
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Reformene ble innført i 1991, og
hadde til hensikt å skape et indre mar-
ked for helsetjenester. Konkurranse ble
introdusert ved å innføre et formelt
skille mellom det offentliges rolle som
kjøper (bestiller) og som produsent (ut-
fører) av helsetjenester. På denne måten
fikk man etablert en tilbuds- og etter-
spørselsside innenfor det offentlige hel-
sesystemet, der sykehusene utgjør til-
budssiden.3 I 1997 ble det igjen gjen-
nomført endringer i organiseringen av
det britiske helsevesenet.4 Endringene
synes å være konsistente med erfaringe-
ne5 fra perioden 1991-1997: Erfaringen
med bestiller-utfører modellen på ulike
nivå viste at primærlegegrupper med
eget budsjett var de mest effektive be-
stillerne (se Propper, et al. (1998) og
Propper, et al. (2002)). Ordningen ble
således utvidet i omfang gjennom at GP
fundholders ble erstattet av det som be-
nevnes Primary Care Groups (PCG), og
som ledes av primærleger. PCG er
imidlertid bare et stadium på vei mot
Primary Care Trusts (PCT), forvalt-
ningsselskap som er uavhengige og
som kjøper et bredt spekter av tjenester.
Helsebudsjettmidlene allokeres i ho-
vedsak til disse gruppene (75%).
Erfaringene viste også betydningen av
at bestillerne kunne beholde overskudd,
og også dette ble gjennom 1997-refor-
men utvidet til å omfatte utførerne, dvs.
sykehusene. 

Den delen av markedet der de regio-
nale helsemyndigheter var bestillere
fikk derimot aldri helt «luft under ving-
ene». Konsekvensene av sterkt begren-
sede mulighetertil å konkurrere og
manglende insentivertil å konkurrere
var et marked som aldri fikk mulighet
til å fungere. Gjennom 1997-reformen
mistet således de regionale helsemyn-
digheter i hovedsak sitt bestilleransvar
- bortsett fra for enkelte høyt spesiali-
serte tjenester - men vil ha et tilsynsan-
svar i forhold til PCG’ene. De har vide-
re blitt redusert i antall, og blitt omdøpt
fra DHA til «Strategiske helsemyndig-
heter». Andre grep i reformen var inn-
føringen av prestasjonsstyring («per-
formance management»), som bl.a. in-
nebærer at institusjonenes måloppnåel-
se måles etter en rekke utvalgte indika-
torer (se Smith (2002)).6

De britiske erfaringene forteller med
andre ord at det er hensiktsmessig å se
med nye øyne på hvor det er mest hen-

siktsmessig å legge bestillerfunksjonen
for bl.a. elektiv behandling: Hos de
som har nærkontakt med pasientene,
eller hos de som vurderer behov på et
overordnet regionalt nivå. Hvis
Sykehusfinansieringsutvalget hadde
tatt inn over seg de britiske erfaringene
med de regionale helsemyndigheter
som bestillere – og det står i mandatet
at de skal innhente erfaringer fra andre
land – ville de kanskje i sterkere grad
enn det de gjør (side 121) vurdert å an-
befale en innsnevring av de regionale
helseforetakenes bestilleransvar til mer
høyspesialiserte funksjoner, akutt be-
handling, psykiatri samt forskning og
undervisning, og heller utvidet deres
tilsynsansvar. HF’ene ville blitt mer
selvstendige enheter som solgte tjenes-
ter til primærlegegrupper og til det re-
gionale helseforetakene, regionalt og
nasjonalt. Primærlegegruppenes bud-
sjetter ville være finansiert av staten og
bestemt av antall «medlemmer» ut fra
et «capitation» prinsipp.

B. Finansiering mellom RHF og HF

Det er de statseide regionale helsefore-
takene (RHF) som betaler og de enkel-
te sykehusene som mottar pengene for
behandlingen. På den ene side tilrår ut-
valget at man viderefører et finansie-
ringsystem basert på diagnose (DRG)
og at man beveger seg bort fra systemer
basert på betaling for enkelttjenester.
På den annen side foreslår utvalget fri
prisfastsettelse for behandling ved sy-
kehusene. Utvalget skriver at de har
lagt stor vekt på behovet for fleksibili-
tet i finansieringen av helseforetakene.
Etter utvalgets forslag skal RHF’ene
fritt få velge mellom ulike enhetspriser
og ulike stykkprissatser overfor ulike
sykehus. Formålet er å åpne for lokal
tilpasning og bidra til mer fleksible sy-
kehus. Prinsippet om «fri prissetting»
skal være et virkemiddel som det regio-
nale helseforetak kan benytte til å
håndtere lokale variasjoner i ventetider
og lokale prioriteringer. Tanken er at
stykkprisandelen skal kunne varieres
innenfor regionen mellom sykehus
med stor bredde i sitt tilbud av helsetje-
nester og sykehus med et smalere til-
bud; mellom sykehus med og uten
akuttberedskap; samt å skille mellom
høyt og lavt prioriterte oppgaver.
Spørsmålet er så om det er konflikt

mellom prinsippet om «fri prissetting»
og prinsippet om DRG-basert finansie-
ring innenfor en konsernmodell? 

ISF basert på DRG kan betraktes
som en form for fiktiv konkurranse
(målestokkonkurranse) som belønner
mest de sykehus som kan produsere
billigst. Tanken er at dette kombinert
med fritt sykehusvalg for pasienter skal
gi insentiver til å forbedre kvalitet og
produsere effektivt. Å ta styringsbe-
slutninger gjennom å variere stykkpri-
sandelen synes tungvint, gitt at man i
prinsippet kan instruere direkte, og in-
nebærer etter vårt skjønn at man kan
overbelaste DRG-systemet med «gode
formål».

Utvalget erkjenner at det er en inter-
essekonflikt mellom bestiller- og kon-
sernlederrollen som regionale helsefo-
retak besitter. Spørsmålet er om utval-
get i større grad burde anbefalt å ren-
dyrke en bestiller-utfører modell, og
supplert dette med tiltak som bidrar til
å stimulere et nasjonalt spot-marked
for visse standardiserte typer behand-
ling.7 Her kan HF og private med ledig
kapasitet legge inn tilbud på hva de er
villig til å utføre en operasjon for.
Videre kan RHF med overskuddsetter-
spørsel kjøpe kapasitet i dette spotmar-
kedet. Før de gjør dette, vil de naturlig-
vis sammenligne den etablerte
markedsbaserte prisen opp mot hva det
koster å tilby denne kapasiteten selv.

C. Forholdet mellom ulike tjeneste-
leverandører

Utvalget påpeker at det er et økende
problem at pasienter blir liggende i sy-
kehus etter at de er utskrivingsklare, og
anbefaler at kommuner som ikke kan ta
i mot utskrivingsklare pasienter skal
straffes finansielt for å betale for unødig
sykehusopphold. Siktemålet er at kom-
3 Her baserer vi oss bl.a. på Grand, et al. (1998),

Iliffe og Munro (2000) og Askildsen og
Brekke (2001).

4 Det er gjerne for tidlig å si noe om erfaringer,
men noen vurderinger gis i Grand (2002).

5 En god oppsummering av erfaringer finnes i
Grand, et al. (1998), som også gjennomgår
disse langs kritiske dimensjoner som effektivi-
tet og kvalitet. 

6 Se også http://www.doh.gov.uk/nhsperforman-
ceindicators/2002/index.htmlfor hvordan det-
te er implementert i praksis. 

7 Et slikt marked er allerede under utvikling når
sykehusene annonserer etter pasienter, jf.
Aftenposten 19.1.03.
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munen skal presses til å ta i mot pasien-
ter ved at det ikke lenger blir lønnsomt
å ha tungt pleietrengende pasienter i sy-
kehus i stedet for å etablere et tilbud i
regi av kommunen. Derigjennom skal
hardt tiltrengte sykehussenger brukes til
dem som trenger sykehusbehandling.
Det vil i neste runde gi økt effektivise-
ring og flere behandlede pasienter.
Utvalget foreslår at betaling må kunne
utløses på et tidlig tidspunkt, og at pri-
sen må være så høy at kommunene ikke
har økonomisk interesse av at pasienter
blir liggende på sykehus.

For det første representerer ikke ut-
valgets anbefaling noe nytt. Det nye
måtte eventuelt være at «dagmulktene»
som kommunene må betale settes opp.
Viktigere er det at utvalgets anbefalte
tiltak ikke reflekterer det grunnleggen-
de problemet, nemlig gråsoner i an-
svarsdeling, og deling av ansvar på uli-
ke forvaltningsnivå. Et prinsipielt ut-
gangspunkt for å drøfte problemet er at
man tar utgangspunkt i at de tjenester
som en pasient mottar ved behand-
lingsbehov inngår i en kjede av sam-
menhengende tjenester (behandlings-
kjede): Fra diagnose og henvisning ut-
ført av primærlege/spesialist til be-
handling utført av sykehuset i et HF fi-
nansiert via RHF som bestiller, mens
det for den etterfølgende pleie og reha-
bilitering er den enkelte kommune som
leverer pleie- og tjenester. 

Utvalget viser selv til at store pasient-
grupper har behov for tett og godt sam-
arbeid mellom kommunale helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetje-
nesten (s. 162). Utvalget peker videre på
at når flere parter finansierer helsetje-
nester sammen, så kan ressursbruken bli
ineffektiv fordi en part vil kunne skyve
kostnader over på andre parter (s.104).
Videre viser utvalget til at effektiv res-
sursbruk kan sikres ved at bare én part
er ansvarlig for styring og finansiering.

Her burde utvalget ha tatt konse-
kvensene av dette, og vært mer konse-
kvent i sin tilråding. Ansvaret for å be-
stille og finansiere behandling og etter-
følgende pleie/rehabilitering bør legges
ett sted. Dersom staten med RHF som
agent står som bestiller av behandling
bør samme ansvaret for å bestille neste
ledd også legges samme sted, dvs. at
RHF bestiller en pleietjeneste hos
kommunen som utfører.8 Prisen som
betales til kommunen må reflektere

pleietyngde etc., dvs. være basert på et
DRG lignende system. Kun dersom
RHF kontraktuelt har betalt for en
kapasitet som kommunen ikke kan
levere, kan kommunen straffes finan-
sielt for ikke å levere tjenesten.
Konsekvensen av dette resonnementet
er videre at staten tar et finansierings-
og bestilleransvar for pleie- og om-
sorgstjenester som kommunen (eller
private) utfører. Det er dessuten noe
eiendommelig, gitt at man mener at
prinsipal-agent teori har noe for seg, at
utvalget ikke tar inn over seg at det en-
kelte helseforetak på sin side kan ha in-
sentiver til å skrive ut for eksempel el-
dre pasienter så raskt som mulig, og
dermed stå i fare for å påføre kommu-
nene et pleie- og behandlingsansvar
som det ikke finnes kompetanse eller
kapasitet til å håndtere. Resultatet kan
bli komplikasjoner og/eller reinnleg-
gelser (som utløser ny DRG refusjon),
og en kvalitetsreduksjon i behandling-
en for visse pasientgrupper. Utvalget
legger med andre ord opp til et system
der RHFene ikke vil internalisere kost-
nadene forbundet med for tidlig utskri-
ving av pasienter, snarere kan inntekte-
ne øke. Konfliktene mellom RHF og
kommune om hva som er en utskri-
vingsklar pasient og hva som er funk-
sjonsdyktig pasient vil ikke løses av ut-
valgets forslag, og ansvarsfordelingen
for hele pasientbehandlingsforløpet
forblir uklart.

Avsluttende merknader

Avslutningsvis vil vi peke på en sentral
byggestein for Hagen-utvalgets anbe-
falinger til behovsbasert finansiering av
spesialisthelsetjenestene. Byggesteinen
knytter seg til visse trekk ved etterspør-
selssiden for helsetjenester i Norge.
Det påpekes av utvalget at befolk-
ningens etterspørsel etter helsetjenester
avhenger av hvilken pris den enkelte
må betale. I Norge, som i en rekke an-
dre land, står ikke pasientene overfor
en pris som samsvarer med de margi-
nale produksjonskostnadene. Etter-
spørselen blir dermed høy, og for høy
dersom etterspørselen presser frem hel-
setilbud der den helsemessige nytten
ikke står i rimelig forhold til kostnade-
ne. Utvalget mener at den nye foretaks-
organiseringen byr opp til ukontrollert
etterspørsel, fordi de regionale helsefo-

retakene ikke på samme måte som fyl-
keskommunene vil avveie nytte og
kostnader forbundet med porteføljen av
helsetjenester som tilbys befolkningen.
Etterspørselen må derfor reduseres
gjennom å begrense det totale omfang-
et av helsetjenester. For å oppnå dette,
må finansieringssystemet sette tak på
utgiftene, og tvinge frem prioriteringer
mellom tiltak. 

Argumentasjonsrekken er for så vidt
tradisjonell, men også noe unyansert.
For det første er det ikke uten videre
opplagt at de regionale helseforetakene
vil være mindre opptatt av avveininger
mellom nytte- og kostnader ved ulike
intervensjoner enn hva fylkeskom-
munene var. Snare tvert i mot. De regi-
onale helseforetakenes store mulighet
er nettopp å gjennomføre en klarere
prioritering mellom tiltak og dessuten
gjennomføre en kritisk nyvurdering av
funksjonsfordelingen mellom ulike in-
stitusjoner. Rett nok måtte fylkene av-
veie helsekroner mot skolekroner, sam-
ferdselskroner og kulturkroner, men
inntrykket er ikke at fylkene satte fokus
på avveininger rettet mot å prioritere
mellom ulike medisinske tiltak som
skulle tilbys befolkningen, men snarere
hvor tjenester skulle lokaliseres. For
det andre, i en situasjon med over-
skuddsetterspørsel etter helsetjenester
vil en begrensning av det totale om-
fanget av helsetjenestene innebærer at
man rasjonerer gjennom køer. Køer har
uheldige samfunnsøkonomiske konse-
kvenser innbefattet mulige uheldige
fordelingsmessige konsekvenser. For
det tredje, det er heller ikke opplagt at
dagens nivå på helsesektoren er opti-
mal ut fra en nytte-kostvurdering, selv
om ressursveksten har vært sterk de
siste årene. Det vil kun være ved et un-
der at den porteføljen av behandlinger
som tilbys ved norske sykehus i dag
skulle være basert på en rangering ut
fra forholdet mellom kost og nytte. Det
er derfor fullt mulig at intervensjoner
som i dag ikke tilbys, eller intervensjo-
ner som bare i liten utstrekning tilbys
med lange køer som resultat, burde
vært tilbudt eller fått økt kapasitet ut
fra en samfunnsøkonomisk vurdering.
Med andre ord, rammene burde kan-

8 En alternativ tilnærming er, som vi tidligere har
vært inne på, implementert i England, dvs. at
Primary Care Groups (PCG) står som bestiller. 
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skje utvides ytterligere dersom nytte-
kostnadsvurderinger alene skulle leg-
ges til grunn. Dette blir naturligvis spe-
kulasjoner, men viktige spekulasjoner
etter vår mening, spesielt med et visst
tidsperspektiv. Hva om de regionale
helseforetakene innen en tidshorisont
på fem år opplever et tilbudsoverskudd
av tjenester, skal de da ha anledning til,
ja kanskje oppmuntres til gjennom fi-
nansieringssystemet, å vri ressursinn-
satsen mot behandling av lidelser som i
dag ikke har prioritet, men som gir
helsemessig nytte som står i rimelig
forhold til produksjonskostnadene?
Dette spørsmålet kan vi ikke se at ut-
valget har tatt opp til grundigere vurde-
ring. 
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Vår kommentar bygger på en forutgå-
ende utredning på oppdrag av de regio-
nale helseforetakene (RHF) og
Arbeidsgiverforeningen NAVO (Dalen
m.fl., 2002). Disse ønsket en egen fag-
lig vurdering som grunnlag for sine
vurderinger av finansieringssystemet.
Et parallelt oppdrag ble gitt til SNF
(Samfunns- og Næringslivsforskning
AS). 

I mandatet til Hagen-utvalget heter
det at «... et fremtidig system skal un-
derstøtte resultater, og som i kombina-
sjon med fritt sykehusvalg innebærer at
’pengene følger pasienten’». I vår dia-
log med oppdragsgiver hevdet de fleste
representantene fra de regionale helse-
foretakene at RHF og pasientbehand-
lingene i sykehus bør finansieres ved
stykkpriser. Man ønsket seg en forbe-

dret og utvidet versjon av dagens
system med DRG-priser (priser basert
på systemet med Diagnose-Relaterte-
Grupper). 

Vår anbefaling gikk motsatt vei.
I BIs utredning ble det argumentert for
en modell der de regionale helsefore-
takene (RHF)1 finansieres ved et per
capita-tilskudd, det vil si et behovsba-
sert tilskudd beregnet ut fra befolk-
ningsstørrelse og sammensetning. Men
av hensyn til «politiske imperfeksjo-
ner» og «myke budsjettrammer» fore-
slås også en toppfinansiering der RHF
skal motta en viss andel av DRG-
prisen hvis produksjonen blir høyere
enn forventet.

I Hagen-utvalget var det ulike syns-
punkter på finansiering av RHF. Et
stort flertall i utvalget går inn for en
modell med statlige aktivitetskrav og
toppfinansiering, et forslag som ligger
svært nær vår anbefalte finansierings-
modell for RHF. Mindretallet i utvalget
ønsker å fortsette med dagens finansie-
ringssystem med delvis stykkprisfinan-
siering supplert med et rammetilskudd. 

Er det ønskelig – og mulig – å
rasjonere offentlige helsetjenester? 

I Hagen-utvalgets innstilling (kapittel
7) redegjøres for 10 ulike kriterier for
valg av finansieringssystem. Kriterium
7 – prioriteringseffektivitet – fremstår
som særlig fundamentalt. Et finansie-
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■ ■ ■ RUNE J. SØRENSEN OG JOSTEIN GRYTTEN:

Myke eller harde inntektsrammer?
Er det mulig å etablere et finansierings-
system for spesialhelsetjenesten?

Rune J. Sørensen er 
professor ved 

Handelshøyskolen BI

Jostein Grytten er 
professor ved Universitetet i

Oslo og professor II ved
Handelshøyskolen BI

Helsevesenet i Norge er organisert gjennom et offentlig forsikrings-
selskap med obligatorisk medlemsskap og skattefinansiert for-
sikringspremie. Stortinget må oppfattes som det valgte styret i for-

sikringsselskapet. Hvordan bør den offentlige finansieringen tildeles til
produsenter av spesialiserte helsetjenester, særlig til sykehusene? Dette er
spørsmålet som er stilt til et offentlig utvalg ledet av professor Terje P. Hagen.
Utvalget avga nylig sin innstilling, «Behovsbasert finansiering av spesialist-
helsetjenesten». 

1 Vi avgrenser oss til å diskutere statens finan-
siering av RHF. Det er stor enighet om at RHF
bør stå fritt i hvilke typer kontrakter RHF vil
bruke overfor egne og private sykehus.
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ringssystem må gjøre det mulig å av-
veie nytten av helsetjenester mot kost-
nadene. Som samfunnsborgere ønsker
de færreste at storparten av nasjonal-
produktet skal brukes til å diagnostise-
re og behandle sykdommer. De siste
helsekronene gir da for liten gevinst i
form av økt livslengde og -kvalitet.
Ikke alt som kan gjøres bør gjøres.
Prioritering er altså ønskelig – men er
det mulig? Hagen-utvalgets svar er ja.
Vi er mer skeptiske. 

Det finnes ingen grense for hvor sto-
re ressurser som kansettes inn for å di-
agnostisere og behandle sykdom og
forlenge livet. Den avanserte medisin-
ske teknologien gir forventninger om
bedret livskvalitet og håp om lengre liv.
Den enkelte pasient og samfunnsbor-
ger får stadig bedre kunnskap om me-
disinske muligheter, og hun stiller krav
om kortere ventetid, høyere kvalitet og
tilgang til de mest avanserte medisin-
ske tilbudene. Helsepersonell vil prøve
å imøtekomme ønskene. Og politikere
er lydhøre når enkeltpersoners skjebner
spissformuleres i massemedia. Myke
budsjettrammer er blitt hovedregelen i
sykehussektoren – kriser, mediaopps-
lag, budsjettoverskridelser og tilleggs-
bevilgninger er dagligdagse hendelser.
Og et finansieringssystem som «sprek-
ker» har ingen verdi – uten troverdig-
het blir det en ren papirtiger. Hvordan
vil ulike finansieringssystemer håndte-
re disse utfordringene?

Hvilke finansieringsmodeller 
eksisterer?

Betegnelsene rammefinansiering og
stykkprisfinansiering dominerer i of-

fentlig debatt, mens faglitteraturen pri-
mært skiller mellom fastpriskontrakter
og refusjonskontrakter. Det er derfor
behov for en begrepsopprydding.
Tabell 1 nedenfor gir en skjematisk
fremstilling av finansieringssystemene. 

Et per capita-tilskudder en fastpris-
kontrakt. Her gis helseorganisasjonen
ansvaret for å tilby et sett av helsetje-
nester til en avgrenset befolknings-
gruppe, og dette finansieres gjennom et
fast tilskudd per bruker. Hvis helseor-
ganisasjonen (eksempelvis RHF) ad-
ministrativt tildeles en befolknings-
gruppe er finansieringen lukket – det er
en form for rammefinansiering. Hvis
helseorganisasjonene konkurrerer om
brukere (for eksempel forsikringstake-
re) er finansieringsordningen åpen.
Slike kontrakter har fått stort omfang i
helsevesen basert på privat forsikring
(Grytten og Sørensen, 2002). 

Et produksjonstilskuddvil også være
en fastpriskontrakt. Sykehusets inn-
tekter bestemmes av omfanget av
tjenesteproduksjonen (output). I syke-
hussektoren måles produksjonen gjen-
nom klassifikasjonssystemet DRG,
som er grunnlaget for prisene og
dagens «innsatsstyrte finansiering»
(ISF). Dersom kontrakten ikke setter et
tak på antall DRG-poeng har vi en
åpen ordning, en stykkpriskontrakt.
Dersom oppdragsgiver spesifiserer at
et visst antall DRG-poeng skal produ-
seres innenfor en viss periode er ord-
ningen lukket – en rammefinansiering. 

Refusjonerbetyr at det offentlige til-
skuddet bestemmes av påløpte kostna-
der eller bruk av innsatsfaktorer (ar-
beidskraft, kapital eller annet; omtales
også som kostnadsdekning og kost-

pluss-kontrakter). Refusjonsordningen
kan være åpen – slik at det ikke er satt
noen øvre grense på aktivitetsnivået,
slik vi blant annet kjenner det fra all-
mennlegens og legespesialistenes refu-
sjoner fra folketrygden. Refusjons-
ordningen kan også være lukket – slik
at det er satt en øvre grense for aktivi-
tetsnivået, gjerne definert ved et øvre
utgiftsnivå. Dette har vært den vanlige
finansieringsformen i offentlig virk-
somhet. 

Refusjoner er egnet for tjenestepro-
duksjon der det er vanskelig å definere
omfang og kvalitet på de tjenester som
skal leveres, og der man er opptatt av at
fastpriskontrakter vil føre til nedpriori-
tering av ikke-kontraktsfestet kvalitet.
Refusjoner er gjerne kombinert med en
tett administrativ oppfølging. Refu-
sjonskontrakter gir ingen incentiver til
kostnadseffektivisering og kan heller
ikke bidra til priskonkurranse.

Hvorfor RHF ikke bør 
«stykkprisfinansieres» med 
DRG-priser

Med stykkprisfinansiering tenkes det
oftest på åpne produksjonstilskudd.
Anta at prisene for de ulike helse-
tjenestene er lik gjennomsnittlige
DRG-priser. La oss forutsette at disse
dekker alle kapital- og driftskostnader
ved pasientbehandlingen. I prinsippet
har et slikt system flere fordeler. 

For det første vil finansieringssyste-
met korrespondere med de individuelle
pasientrettighetene. Det er pasientpå-
gangen – definert ved øyeblikkelig
hjelp og henvisninger fra allmennlege -
som bestemmer dimensjoneringen av
helsetilbudet. Allmennlegen fungerer
som pasientens «informasjonsagent»,
med ansvar for å utrede pasienten, og
henvise til spesialist eller sykehus. For
det andre gir systemet incentiver til høy
kostnadseffektivitet i forhold til refu-
sjonskontrakter: RHF får betalt en fast
pris per behandling, og lavere kostna-
der gir RHF en større driftsmargin –
som enten kan brukes til økt pasientbe-
handling, høyere lønn eller andre goder
for de ansatte. Systemet skal i prisnip-
pet være nøytralt i den forstand at det
ikke er incentiver til å prioritere pasien-
ter med visse diagnoser på bekostning
av andre – alle diagnosegrupper er i
prinsippet like lønnsomme siden DRG-

Tabell 1.Hovedtyper av offentlige finansieringssystemer

Per capita-tilskudd
(Fastpriskontrakt)

Produksjonstilskudd
(Fastpriskontrakt)

Refusjonsordning
(Kontrakt med 
kostnadsdekning)

Lukket ramme

Oppdragsgiver bestemmer pris 
per produserte enhet og 
(maksimal) produksjon. 

Oppdragsgiver bestemmer 
refusjonssats for bruk av innsats-
faktorer og fastsetter en maksimal
kostnadsramme og/eller ressurs-
mengde.

Oppdragsgiver bestemmer pris 
per produserte enhet. Ikke tak 
på antall enheter.

Oppdragsgiver bestemmer 
refusjonssats for bruk av 
innsatsfaktorer. Ikke tak på 
innsatsfaktorer.

Oppdragsgiver bestemmer 
tilskuddssats per bruker og 
(maksimalt) antall brukere.

Oppdragsgiver bestemmer 
tilskuddssats per bruker. 
Ikke tak på antall brukere.

Åpen ramme
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prisen skal ligge på nivå med kostnade-
ne. For det tredje er finansieringssyste-
met fleksibelt – sykehuset kan utvide
tilbudet for å møte økt pasientpågang.
Sykehuset kan vanskeligere legge press
på Stortinget ved å påberope seg mang-
lende bevilgninger med henvisning til
lang ventetid for sykehusbehandling.

Et åpent produksjonstilskudd (DRG-
priser) kan føre til at det tilbys behand-
linger med liten helsegevinst (Cutler og
Zeckhauser, 2000: 604-606). Situa-

sjonen er illustrert i figur 1.
Den fallende kurven illustrerer alle

pasientene innenfor et område – ran-
gert etter hvilken helseverdi de vil ha
av behandling. Samfunnsøkonomisk
effektivitet oppnås når pasienten i sam-
råd med legen avveier denne helse-
gevinsten mot den marginale kost-
naden ved tilbudet. I figur 1 gir dette et
helsetilbud med volum Q0. Når pasien-
ten er fullt forsikret står pasienten over-
for en situasjon der kostnaden ved
behandlingen er nær null. Finan-
sieringssystemet legger derfor opp til
at behandling vil bli foretatt så lenge
det eksisterer en helsegevinst, altså
med et volum Q1. Helseforsikring ska-
per det velkjente problemet med «mo-
ralsk hasard»: Legen og pasienten vil
øke tjenestetilbudet og kostnadene ut
over det som er samfunnsøkonomisk
optimalt. En nærliggende løsning på
dette problemet er å innføre egenande-
ler, slik at pris til pasienten svarer til
kostnaden ved behandlingen. Dette eli-
minerer imidlertid selve helseforsik-
ringen, og vil i seg selv skape alvorlige

effektivitets- og fordelingsproblemer. 
Et åpent produksjonstilskudd kan gi

en samfunnsøkonomisk optimal løs-
ning hvis den pris som sykehuset mot-
tar svarer til samfunnets betalingsvil-
lighet for den aktuelle tjeneste. Hvis en
setter riktige priser til sykehusene, og
disse fastsetter/øker sin produksjon
av helsetjenester inntil prisen er lik
grensekostnaden vil produksjonen bli
optimal (Q0), og ikke for høy (Q1).
Men – systemet med DRG-priser til-

fredsstiller ikke dette kravet! DRG-
priser fastsettes som gjennomsnittlige
produksjonskostnader på grunnlag
av data om faktiske kostnader og
produksjonsdata. Disse prisene avspei-
ler derfor ikke innbyggernes eller Stor-
tingets betalingsvillighet. Hvis DRG-
prisen inkluderer kapitalkostnader kan
vi anta at marginalkostnaden er lik
gjennomsnittskostnaden for ulike typer
av behandlinger. Dette betyr at alle
typer av behandling er lønnsomme –
DRG-prisene leder til løsningen Q1 i
figur 1 ovenfor. Modellen hvor «DRG-
pengene følger pasienten» gir ikke mu-
ligheter for samfunnsøkonomiske
prioriteringer.2

Men selv om DRG-priser er uegnet
kan en tenke seg at Stortinget vedtar
priser i samsvar med prinsippet om pris
lik marginal betalingsvillighet. Et fol-
kevalgt organ vil neppe kunne fastsette
priser til RHF slik at det blir ulønnsomt
for sykehusene å tilby visse behand-
linger eller ulønnsomt å tilby enkeltpa-
sienter behandling som de kan ha nytte
av. Fordi ulike pasienter har forskjellig

nytte av behandlinger – avhengig av
blant annet av alder og allmenntilstand
– blir dette en svært kompleks pris-
struktur. Og prisene blir også politisk
kontroversielle fordi de berører enkelt-
grupper. Folkevalgte myndigheter er
sjelden villige til å treffe slike valg for-
di de gir høye politiske kostnader og
ingen politiske gevinster. Dette er også
erfaringen med prioriteringsutvalg for
helsetjenesten. 

Hvorfor RHF bør finansieres med
per capita-tilskudd

Også Hagen-utvalget påpeker behovet
for prioritering i et forsikringssystem
(kapittel 6.2.1), og skriver at helsetje-
nester må begrenses ved å sette et tak
på utgiftene. Men så føyes det til at det-
te kan gå på bekostning av god til-
gjengelighet til helsetjenestene. Som vi
understreket i innledningen er hele po-
enget at ikke alt som kan gjøres bør
gjøres! Innstilling er derfor uklar når
det gjelder hvordan finansierings-
modeller bidrar til prioriteringer (se
kapittel 21.1). 

I faglitteraturen er hovedsynspunktet
at prioriteringer av helsetjenester bør
skje fra tilbudssiden - nettopp på grunn
av problemene med å bruke prissyste-
met (Dranove og Satterthwaite, 2000;
Cutler og Zeckhauser, 2000). Dette er
vår begrunnelsen for bruk av per capi-
ta-finansiering.3 (I utvalgets terminolo-
gi: «Aktivitetskravmodellen».) I per
capita-modellen bestemmes det årlige
tilskuddet til RHF av forventet tjenes-
teproduksjon per innbygger (delvis
målt ved DRG-poeng per innbygger),
kostnadsforhold (for eksempel kostnad
per DRG-poeng) og folketallet i regio-
nen. Ideen er at de regionale helsefore-
takene er regionkontorer i det nasjonale

Figur 1. Behov for prioritering av helsetjenester ved full forsikringsdekning
(«moral hazard»)

2 Også i sykehus øker marginalkostnadene når
produksjonen nærmer seg kapasitetsgrensen.
Hvis DRG-prisen kun dekker en fast andel
driftskostnader vil kapasitet/kapital og krav
om budsjettbalanse rasjonere tjenesteproduk-
sjonen.

3 En annen mulighet er å benytte administrative
systemer for å sikre at leger og sykehus ivare-
tar forsikringsselskapets (myndighetenes) for-
pliktelser overfor pasientene på en kostnads-
effektiv måte. Administrativ kontroll består i
retningslinjer for diagnose og behandling
(practice guidelines). Dette kan følges opp
med kontroll med de kliniske prioriteringer
som foretas i sykehusene (utilization review).
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forsikringsselskapet. Velgerne betaler
en fastsatt premie – «helseskatten» –
som skal dekke et gjennomsnittlig per
capita-tilskudd til de regionale helse-
foretakene. Innbyggerne vil til gjen-
gjeld ha krav på et sett av spesifiserte
helsetjenester. 

Som påpekt av Hagen-utvalget er det
stor forutsigbarhet i pågangen av pasi-
enter. En spørreundersøkelse blant sy-
kehusdirektører i 1999 viste at det var
stor forutsigbarhet i listepasienter og
akuttinnleggelser fra eget sykehusom-
råde, og forholdsvis stor forutsigbarhet
i omfanget av gjestepasienter. Usikker-
heten om pasientpågangen er mindre
på regionnivået enn på sykehusnivået. 

I prinsippet vil fritt valg av sykehus
over hele landet representere et pro-
blem i denne modellen. Når en pasient
velger et sykehus i en annen helseregi-
on enn der han eller hun bor vil hjem-
regionen få en mindre arbeidsbelast-
ning, men uten tilsvarende tap av inn-
tekter. Regionen som behandler pasien-
ten får økt belastning, men ingen inn-
tektsmessig kompensasjon. Hvis all-
mennlegene (i samråd med pasientene)
henviser til sykehus som holder høy
kvalitet kan dette faktisk medføre per-
verse incentiver: Det lønner seg å holde
lav kvalitet for ikke å tiltrekke seg pasi-
enter. De praktiske konsekvensene er
trolig beskjedne fordi få velger annet
sykehus enn det nærmeste. 

Dessuten må det skilles mellom valg
av annet sykehusog valg av annen hel-
seregion. Helseregionene dekker for-
holdsvis store geografiske områder
med mange sykehus, og langt de fleste
valg av alternativt sykehus vil skje in-
nenfor helseregionen. Vil per capita-
systemet belønne ledere i sykehus og
RHF til å holde kostnadene innenfor
inntekts-rammen, med fare for økte
ventetider for behandling? Det er
Stortinget som fastsetter per capita-
rammen og krav til tjenesteproduksjon
– og tilgjengeligheten blir en konse-
kvens av dette. 

Troverdighet – en trussel mot per 
capita-modellen?

Troverdighetsproblemet skyldes at
RHF har geografisk monopol, og at
Helse-departementet vanskelig kan
identifisere årsakene til kostnadsover-
skridelser. Helsedepartementet kan

ikke be pasientene benytte et annet for-
sikringsselskap (RHF). Om kostnadso-
verskridelsen er selvforskyldt eller
ikke påvirker derfor ikke myndighete-
nes reaksjon: Av hensyn til pasientene
blir det vanskelig å unngå tilleggsbe-
vilgninger. I et system med konkurran-
se mellom forsikringsselskaper vil
høyere kostnader føre til økte premier.
Dermed vil kjøperne (en familie, en
fagforening, eller en offentlig myndig-
het) velge andre selskap som tilbyr et
bedre forhold mellom premie og ytel-
se. En slik disiplinerende konkurranse
finnes ikke i det norske systemet. 

Det er to hovedgrunner til kostnads-
overskridelser. Den første er usikkerhet
knyttet til behandlingsbehovet. Siden
pasientrettighetene skal dekkes innen-
for per capita-tilskuddet vil uventet
høy pasienttilstrømning kunne sprenge
inntektsrammen. Denne risikoen er be-
skjeden. Men «behandlingsbehovet» er
ingen veldefinert størrelse. Det vil all-
tid være rom for skjønn hos den enkel-
te lege og sykehusavdeling om hvor
omfattende og langvarig behandling og
oppfølging som bør tilbys den enkelte
pasient (se figur 1). Det foretas uveger-
lig prioriteringer, også prioriteringer av
økonomisk karakter. Når Helsedeparte-
mentet spesifiserer sin bestilling til
RHF i form av et produksjonskrav
(blant annet i antall DRG-poeng) og et
inntektsnivå gir dette i seg retningslin-
jer for prioritering. For det andre er det
usikkerhet ved kostnadene per behand-
ling (diagnose). Høyere enhetskostna-
der kan både skyldes forhold som syke-
huset ikke har kontroll over (eksempel-
vis et kostbart sentralt lønnsoppgjør,
generelt høyere priser på innkjøp av
forbruksmateriell, høyere kostnader
ved leie av bygninger etc.) eller forhold
som skyldes driftsbeslutninger i RHF
(høye lokale lønnstillegg, svake inn-
kjøpsledelse, ugunstige leiekontrakter,
ineffektiv kapasitetsutnyttelse). 

Vi foreslår to tiltak for å dempe (ikke
«løse»!) troverdighetsproblemet under
per capita-modellen. Det første tiltaket
er kontraktsforhandlinger. Ledelsen av
RHF og Helsedepartementet blir på for-
hånd enige om hvor omfattende pasi-
entbehandling som kan oppnås med en
gitt inntektsramme. En slik gjensidig
forpliktende kontrakt gjøre det vanske-
ligere for RHF-ledelsen å kreve til-
leggsbevilgninger. Det andre tiltaket er

toppfinansiering. Hvis målene om pasi-
entbehandling i per capita-kontrakten
nås før budsjettårets slutt, vil ytterligere
pasientbehandling gi en inntekt svaren-
de til en viss andel av DRG-prisen, ek-
sempelvis 50 prosent. Vårt motiv for
forslaget om toppfinansiering er ikkeat
det er usikkerhet omkring pasienttil-
strømningen, men å gjøre det ytterlige-
re vanskelig for RHF å kreve tilleggsbe-
vilgninger. Helseministeren kan med
frimodighet si at RHF kan behandle fle-
re pasienter enn opprinnelig planlagt i
avtalen med RHF. Ved kostnadseffektiv
drift kan merproduksjon utføres uten at
RHF pådrar seg store driftsunderskudd. 

Flertallet i Hagen-utvalget foreslår
en svært lik modell (kapittel 19.3.7):
«Aktivitetskrav med toppfinansiering».
Men utvalgtes begrunnelse for toppfi-
nansieringen er annerledes enn vår.
Utvalget mener at staten er bedre rustet
til å bære kostnadene ved en uventet
høy pasienttilstrømning og pasientbe-
handling, noe som taler for en risikode-
ling (se kapittel 19.1). Utvalget peker
imidlertid selv på at det er liten usik-
kerhet om pasientpågangenselv på sy-
kehusnivå, og naturligvis ennå mindre
usikkerhet på regionnivået. Og videre
sier utvalget at selv om det etableres
klarere definerte pasientrettigheter, vil
«…spesialisthelsetjenestens beslutning
om rettighetsfastsettelsen for en stor
del basere seg på medisinsk skjønn»
(kapittel 19.2). Risikodeling gir derfor
ingen god begrunnelse for toppfinansi-
eringen – helseregionene kan bære risi-
koen fordi pasientpågangen er forutsig-
bar og fordi behandlingsomfang i stor
grad er underlagt sykehusenes og hel-
sepersonellets kontroll.

En annen sak er om en per capita-
kontrakt med tilhørende produksjons-
krav er troverdig i en politisk kontekst.
Et regionalt helseforetak kan alltid hev-
de at kostnadene er blitt høyere enn
forventet på grunn av uventet høy pasi-
entpågang – sykehusene bestemmer i
stor grad selv sin produksjon og sine
køer. Helsedepartementet kan vanske-
lig tilbakevise argumentene. Vårt for-
slag om toppfinansiering er utelukken-
de behovet for å «tappe noe av kraften»
fra denne argumentasjonen. Forslaget
avspeiler ikke noen optimal risikode-
ling, men en halvgod løsning på et po-
litisk og institusjonelt troverdighets-
problem. 
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Kommunene – fremtidens 
bestillerorganisasjoner?

Sykehusreformen viderefører det ad-
ministrative og finansielle skillet mel-
lom primærhelsetjenesten og sykehus-
tjenesten, et skille som skaper dyptgri-
pende effektivitetsproblemer i helsetje-
nesten. Sykehusene er dessuten organi-
sert i en hierarkisk struktur som van-
skeliggjør bruk av konkurranse. Der-
med bidrar også organiseringen til de
myke budsjettrammene som gjennom-
syrer hele helsetjenesten. En fastpris-
kontrakt som stadig «sprekker» og all-
tid kompenseres ved tilleggsbevilg-
ninger er i realiteten et refusjonssystem
med åpen ramme (se tabell 1). Det er
ikke til å undres over at dette undergra-
ver kostnadseffektivitet og kostnads-
kontroll. En alvorlig konsekvens er at
ledelsesautoriteten undergraves fordi
alle vet at det kommer mer penger. 

Det er to systemskapte problemer.
For det første: Sykehusreformen med-
førte at staten overtok hele finansie-
ringsansvaret fra fylkeskommunene.
Som også Hagen-utvalget er inne på
har staten langt større muligheter til å
gi tilleggsbevilgninger enn fylkeskom-
munene – og slik har budsjettrammene
myknet. For det andre: Reformen var
motivert ut fra et ønske om «samle alle
virkemidlene på statens hånd», og slik
unngå «det uverdige spillet mellom stat
og fylkeskommune». Reformen har
lagt opp til et annet spill. Staten kan
ikke «straffe» sykehus eller regionale
helseforetak fordi det vil ramme pasi-
entene, og dermed utløse omfattende
velgerprotester. Troverdige kontrakter
forutsetter at staten kan henvende seg
til en annen virksomhet. Troverdighet
krever et konkurranseelement som er
fraværende i reformtenkningen. 

Her kan en svare at det legges opp til
konkurranse fordi de regionale helse-
foretakene kan spille de ulike syke-
husene (HF-ene) ut mot hverandre.

Problemet er at lovgivning og forskrif-
ter krever at RHF både skal være eier
og bestiller. Vårt inntrykk er at ledelsen
i RHF primært identifiserer seg med
rollen som eier og oppgaven som
tjenesteprodusent. Kanskje ville beteg-
nelsen regional bestiller gi en riktigere
rolleoppfatning enn foretak? RHF-ene
har i beskjeden grad etterstrebet rollen
som «hard bestiller» på vegne av
Helsedepartementet; de har snarere
vært en «hard forhandler» på vegne av
«sine» sykehus. 

Vårt forslag er å legge bestilleran-
svaret for alle helsetjenester til kom-
munene, og sam-ordne primær- og spe-
sialisthelsetjenestene. Like viktig er at
dette vil «hardne» budsjettrammene.
Oppmerksomheten vil bli forskjøvet
fra sykehusenes økonomi til kommu-
nenes evne til å sørge for befolkning-
ens helsetilbud. Og her har kommune-
ne trolig et svakere grunnlag for å øve
på press på statlige myndigheter. Som
folkevalgt organ skal de prioriterer
mellom flere offentlige oppgaver, og
har en viss mulighet til å øke inntekte-
ne gjennom gebyrer og skatter. 

Det er to innvendinger mot forslaget:
Kommunal inkompetanse og syke-
husenes monopolmakt. Mange kom-
muner har for svak faglig kompetanse
til å utføre bestillerorganisasjonen, og
de fleste av disse kommunene er for lite
økonomisk robuste. Modellen forut-
setter at små kommuner slås sammen,
eller at de etablerer interkommunale
selskaper. Beholdes dagens eierorgani-
sering har sykehusene sterk markeds-
makt. Dette tilsier at det regionale eier-
skapet til de statlige sykehusene blir
oppløst. 

Oppsummering

Vi enige i Hagen-utvalgets flertalls-
forslag til finansiering av RHF - de bør
finansieres med et per capita-tilskudd

med tilhørende resultatkrav. RHF bør i
sterkere grad definere sin rolle som en
bestiller, ikke som eier og produsent.
Vi synes imidlertid Hagen-utvalget leg-
ger for lite vekt på problemet med
myke budsjettrammer. Troverdige kon-
trakter og inntektsrammer er kjerne-
problemet i sektoren. Det er dette som
begrunner gjensidig forpliktende kon-
trakter mellom departement og RHF,
og som forklarer forslaget om en topp-
finansiering. Vi er også enige i forsla-
get om å utrede modeller der kommu-
nene har bestilleransvaret for spesia-
list-helsetjenester. 
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Innledning

Som ledd i tilpasningen til EUs Gass-
markedsdirektiv har Norske myndig-
heter i den senere tid truffet flere viktige
beslutninger som nedleggelse av
Gassforhandlingsutvalget, innføring av
selskapsbaserte salg, samt opprettelsen

et operatørselskap for gasstransport-
systemene fra norsk sokkel, Gassco AS.
Det har også pågått et arbeid med å
samordne røreiernes eierinteresser, samt
med å implementere Gassmarkeds-
direktivet i norsk lov.1 Et krevende
spørsmål i denne forbindelse er finansi-
ering av ny kapasitet. I artikkelen rede-

gjør vi for finansieringsprinsippene for
nyinvesteringer innen gasstransport i
Storbritannia og USA. Dette er en inn-
sikt som ikke er direkte overførbar til
Norge på grunn av forskjellige organi-
sasjonsformer for gasstransportoperatø-
rer i ulike land, samt forskjellen på
overordende målsetninger med
eksporttransportsystemer og innen-
landske transmisjon- og distribusjons-
systemer. Vi tror allikevel at erfaringer
fra andre land kan være et nyttig innspill
i debatten som pågår i Norge om tarif-
fering av gasstransport.

Investering og tariffering av gass-
transport i Storbritannia er i tillegg av
største interesse for norsk petroleums-
næring, ettersom det britiske markedet
er ventet å ha den største markedsvek-
sten i Europa. Dette skyldes først og
fremst at innenlandsk britisk gasspro-
duksjon er fallende. Ifølge en samar-
beidsrapport fra norske og britiske myn-
digheter2, er Storbritannia ventet å bli
nettoimportør av gass rundt 2005-2006.
Når man i tillegg tar hensyn til nærheten
til det britiske markedet, er utviklingen
her svært viktig for utbyggingen av nye
norske gassfelt. En hemsko for norsk
gasseksport til Storbritannia har vært
kapasitetsknapphet og tarifferingsprin-
sippene ved ilandføringsterminaler.
Dette gjelder spesielt i St. Fergus der
auksjonering av knapp kapasitet har
medført høye adgangstariffer. Det bri-
tiske systemet for investering i trans-
portkapasitet for gass og tariffregimet
for gasstransport følges derfor nøye av
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■ ■ ■ PETTER OSMUNDSEN OG HANS JØRGEN DAHL:

Tariffering av ny infrastruktur 
for gasstransport

Petter Osmundsen er 
professor i petroleumsøkonomi
ved Høgskolen i Stavanger og 

vitenskapelig rådgiver ved SNF

Hans Jørgen Dahl er 
rådgiver i Gassco A/S 

og forsker ved 
NTNU

Finansieringen av ny infrastruktur for gasstransport er et vanskelig
spørsmål som blir mye debattert. I denne artikkelen presenteres og
analyseres debatten om finansiering av gasstransport i Storbritannia.

Dette er sentralt for norsk petroleumsnæring ettersom Storbritannia ventes
å representere en betydelig andel av veksten i norske gassalg. Ekspansjonen i
gassdistribusjonsnettet og finansieringsformer for gasstransport i Stor-
britannia er derfor bestemmende for muligheten og kostnaden for å nå
aktuelle kunder i det antatt raskest voksende markedssegmentet. Regu-
leringserfaringene fra Storbritannia kan gi aktuelle innspill til arbeidet i
Norge med å tilpasse oss EUs Gassmarkedsdirektiv. Problemstillingene som
behandles er også relativt generelle og kan gi innsikt til reguleringsdesign i
andre nettbaserte næringer.

1 Se St. pr. nr. 42 (2001-2002) Om samtykke til
godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen, med
mer.

2 «Unlocking Value Through Closer Relation-
ships», report of the UK-Norway North Sea
Co-operation Workgroup.
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oljeselskapene som er aktive på norsk
sokkel.

Ulike former for fysiske nettverk –
eksempelvis gassrør, strømnett og tele-
fonnett – er ofte karakterisert ved stor-
driftsfordeler, og er følgelig ofte
gjenstand for offentlig regulering. Et
kjernespørsmål i netteverksregulering er
optimalt investeringsnivå for ny kapasi-
tet, samt finansieringen av kapasitets-
økninger. Finansieringsformen er ve-
sentlig ettersom denne kan påvirke ak-
tørenes utnyttelse av nettet. Av stor in-
teresse for aktører på norsk sokkel er til-
gang og prising av inngangskapasitet til
det britiske gassrørnettet. I nettregule-
ring må man ofte avveie to forhold, (a)
allokering av knapp kapasitet, og (b) av-
kastningsregulering. Utgangspunktet
for sistnevnte er at nettoperatøren oftest
er monopolist (naturlig monopol).
Dersom allokering skjer ved bruk av
auksjoner vil imidlertid inntektene til
nettmonopolet overstige normal avkast-
ning på kapitalen. For å unngå ekstraor-
dinær avkastning i nettmonopolet må
derfor endel av auksjonsbetalingen re-
funderes til brukerne (skiperne). Det
finnes ikke entydige tilrådinger på hvor-
dan dette skal gjøres.

I Storbritannia er det en pågående de-
batt om ulike reguleringsformer for al-
lokering og finansiering av tilgangs-
kapasitet i det innenlandske naturgass-
rørnettet. Reguleringsmyndighetene for
rørnettet, Ofgem3, har nylig sendt ut en
del endringsforslag på høring. Hørings-
runden har avstedkommet alternative
reguleringsforslag fra TotalFinaElf og
den privatiserte britiske røroperatøren,
Transco. I det følgende vil vi gjøre rede
for en del prinsipielle spørsmål som er
reist av sentrale aktører i den britiske
debatten.

Ofgem-forslaget

Hovedelementene i Ofgem-forslaget
kan kort oppsummeres som følger.
Langsiktige auksjoner av inngangska-
pasitet etableres for sammenkoblet ka-
pasitet (bundled capacity), for eksempel
treårs kapasitetsserier. Brukere av ny
kapasitet må betale for utvidelser, ved å
benytte engangs- eller årlige forhand-
linger. Avskrivningstiden er satt lavere
enn infrastrukturens økonomiske levetid
(front end loading) og refusjon av over-
skudd knyttes til den faktiske gass-
mengde som er transportert i en gitt pe-

riode av de enkelte skipere. Forslaget
representerer dermed en favorisering av
store skipere.

Nettverksinvesteringer 
– et fellesgode

Fra et generelt ståsted er det i alle skipe-
res interesse at den britiske røroperatø-
ren, Transco, gjør effektive investe-
rings- og driftsbeslutninger. Jo færre re-
striksjoner Transco er pålagt, jo bedre
blir den samlede effektiviteten, gitt at
Transcos insentivstruktur er korrekt.
Noen investeringsbeslutninger kan
imidlertid ha fordelingsmessige effek-
ter. Forslaget fra Ofgem fokuserer først
og fremst på den fordelingsmessige
siden, ettersom man foreslår at nåvæ-
rende brukere ikke skal måtte betale for
ytterligere investeringer hvis de ikke
selv skal bruke de nye delene av nettet.
Ved en streng innføring av slike forde-
lingshensyn vil imidlertid nye restrik-
sjoner kunne bli pålagt som reduserer
den samlede effektiviteten.

Et transportsystem med nettverksek-
sternaliteter kan til en viss grad bli opp-
fattet som et fellesgode. Privat finan-
siering av fellesgoder kan som kjent
lede til underinvestering, ettersom alle
ønsker å være gratispassasjerer. En be-
drift, eller en gruppe av bedrifter, vil
ikke frivillig finansiere en kapasitetsut-
videlse som kommer mange skipere til
gode. Dette er grunnen til at fellesgoder
normalt blir finansiert gjennom generell
skattlegging i stedet for brukeravgifter.
En analogi til generell skattlegging vil i
dette tilfelle ikke være auksjoner av ny
kapasitet, men heller en finansiering
gjennom den almene priskontrollen for
bruk av rørnettet. 

For å kunne etablere nettverket som
et fellesgode, er det imidlertid nød-
vendig å skille mellom ulike typer in-
vesteringer. Investeringer i utblokking
av flaskehalser i et integrert nettverk, er
eksempelvis nær ved å være et fellesgo-
de. Mange skipere kan ha fordel av slike
investeringer, og ved privat finansiering
er det usikkert om det blir noe av inves-
teringene. En ny rørledningsforbindelse
fra utsiden av et integrert nettverk – på
den annen side – er lettere å henføre til
en gitt gruppe investorer (dvs man kan
karakterisere det som et privat gode). I
slike tilfeller er privatbaserte finansie-
ringsplaner (brukerfinansiering) mer
hensiktsmessig.

Akselerert avskrivning

Ved brukerfinansiering vil Ofgem-for-
slaget, som går ut på at alle brukerne
skal være med å finansiere investeringe-
ne over en kort tidsperiode, også lede til
uheldige investeringsbeslutninger.
Tariffen vil overskride marginalkostna-
dene. Effektive investeringsbeslutninger
vil si at man investerer opp til det nivå
hvor nåverdien av inntektene fra ytterli-
gere investeringer er lik nåverdien av
kostnadene. Eller sagt i form av annuite-
ter; de langsiktige marginale inntekter
skal være lik de marginale kostnader.
For å beregne de reelle marginale kost-
nadene må aktivas økonomiske levetid
(førti år?) bli anvendt i beregningen av
annuiteten. Hvis skiperne må betale alle
tilleggsinvesteringer i første anbudsperi-
ode (ti år?), vil de møte kostnader som
er langt høyere enn de reelle økonomis-
ke kostnadene. Ofgem- forslaget og for-
slaget til TotalFinaElf (TFE) - se neden-
for - kan derfor føre til underinvestering
i kapasitetsutvidelse.

Transco-forslaget

Modifikasjonsforslaget fra Transco skil-
ler seg på flere måter fra Ofgem-forsla-
get. Den viktigste forskjellen ligger i av-
skrivningssystemet og i måten kapasi-
tetsutvidelsen finansieres. Transco fore-
slår at tilleggsinvesteringer avskrives
over aktivas forventede levetid og at de
finansieres gjennom priskontrollen (ta-
riffen). Fordelen ved denne tilnærming-
en er at man sikrer nye investeringer,
noe som motvirker den kjente proble-
matikken med at det ofte har vist seg å
være vanskelig å finansiere nye nett-
verksinvesteringer.

Ofgem støtter ikke Transcos gjen-
nomsnittsprisingsmodell, jf Ofgem
(2001b) s. 149. De hevder at Transco-
modellen kan lede til overinvesteringer,
og at TFE-modellen medfører færre sli-
ke vridninger ettersom deltakerne i hver
auksjon vil måtte finansiere alle kostna-
dene ved en kapasitetsutvidelse. Ofgem
favoriserer således forsert nedbetaling
av investeringer. 

På side 148, tabell A2.1 i Ofgem
(2001b), vises et eksempel som skal il-
lustrere mulige kryss-subsidieringer ved
gjennomsnittskostnadstilnærmingen. I
eksempelet er tilleggskapasiteten mer
kostbar enn basiskapasiteten, det vil si

3 Office of Gas and Electricity Markets.
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at gjennomsnittskostnadene er større et-
ter at tilleggskapasiteten er installert.
Ofgem hevder således at eiere av basi-
skapasitet subsidierer brukere av til-
leggskapasitet.

Vi har tre kommentarer til dette re-
sonnementet. For det første er det van-
skelig å finne et eksakt mål for kryssub-
sidiering i et rørledningssystem som er
karakterisert ved betydelige nettverk-
seksternaliteter. Tilleggsinvesteringer er
generelt ikke isolerte (stand alone) pro-
sjekter, men vil typisk være knyttet til
integrerte transportnett. Ekspansjon i
den ene enden av transportnettet vil der-
for tilgodekomme transportører i flere
deler av nettet. Det kan her kort nevnes
at denne effekten er særlig aktuell i de
norske gasstransportsystemene, som har
en stor grad av innbyrdes fysisk integra-
sjon. En fysisk forbedring ett sted, vil
derfor også muliggjøre økt transport på
andre steder i transportsystemet, noe
som vil komme mange skipere til nytte.

For det andre vil den påståtte krys-
subsidieringen gå den andre veien hvis
tilleggskapasiteten er billigere enn basi-
skapasiteten. Det kan også her nevnes at
dette er en effekt som er særlig tilstede i
de norske gasstransportsystemene. Både
erfaringsoverføringer fra ett prosjekt til
et annet, samt utnyttelsen av skalaforde-
lene (økt diameter på røret) vil kunne
bidra til at nye prosjekter vil medføre
vesentlig lavere investering pr. transpor-
tert mengde gass. Ikke minst for rørled-
ninger offshore har man over tid sett en
dramatisk reduksjon i enhetskostnade-
ne.4

For det tredje er det to typer kryssub-
sidiering å bekymre seg for. Ofgem fo-
kuserer på fordeling mellom ulike ski-
pere på et gitt tidspunkt (atemporal
kryssubsidiering). Et annet forhold er
fordeling mellom skipere ved ulike tids-
punkter (intertemporal kryss-subsidie-
ring). Hvis noen skipere må finansiere
tilleggsinvesteringer over en tidsperiode
(ti år?) som er mindre enn investeringe-
nes økonomiske levetid, kan det argu-
menteres for at nåværende skipere krys-
subsidierer framtidige skipere.

TFE-forslaget

TFE foreslår at deltakerne i de årlige
auksjonene finansierer alle kostnader
ved enhver tilleggskapasitet tilknyttet
auksjonen. Dette implementeres ved at

man avskriver kapitalutlegg på tilleggs-
investeringer over den tidsperioden ka-
pasitetsanbudene er gjort. Hvis anbude-
ne gjelder for opptil ti år, vil imidlertid
nye investeringer – ifølge forslaget – bli
avskrevet minst 30 år før utløpet av den
økonomiske levetiden. TFE-forslaget er
således på dette punktet i samsvar med
Ofgems forslag, med akselererende av-
skrivning (front end loading) som kan
lede til underinvestering.

Til forskjell fra Ofgem-forslaget fore-
slår imidlertid TFE at tilleggsinveste-
ringene skal bæres av alle deltakerne.
Forut for annonseringen av de årlige
allokeringene, vil Transco legge fram en
liste over reservasjonspriser ved
«Aggregate System Entry Point»
(ASEP) knyttet til produksjonsmålene,
sammen med en indikativ kostnadsplan
for anskaffelse av overkapasitet opptil
50 prosent av produksjonsmålene. Hvis
etterspørselen er over basiskapasiteten,
vil klareringsprisen bli beregnet som et
veid gjennomsnitt av reservasjonsprisen
(av eksisterende kapasitet) og «enhets-
tilleggskostnader» (totale tilleggskost-
nader dividert på all tilleggskapasitet for
ASEP i hvert kvartal). Dette innebærer
at alle deltakerne må finansiere tilleggs-
investeringene i den perioden det er på-
krevd.

Konklusjon

Hvis avskrivningen av rørledningene
akselereres, slik som Ofgem og TFE
forslår, vil man (ved fravær av tillegg-
skapasitet) se sterke innslag av front end
loading i tariffene. De første årene er ta-
riffene høye, og når fasilitetene er kraf-
tig avskrevet vil de falle til et nivå under
de langsiktige marginalkostnadene. I de
fleste tariffreguleringssystemer er imid-
lertid tariffene ganske stabile siden utvi-
delser og modifikasjoner normalt tilføy-
es den generelle kapitalbasen. Med
Transco-forslaget vil man kunne oppnå
stabile tariffer, ettersom nye investe-
ringer er finansiert via prismekanismen,
men med Ofgem-forslaget er det van-
skelig å oppnå stabile tariffer. Ofgem-
forslaget med kostnadsbasert tariffering
på isolert (stand alone) basis vil være
betydelig ineffektivt (ved at man sender
feil investeringssignaler), og vil gi en ad
hoc omfordeling av inntekter fra de før-
ste kundene til dem som kommer på et
senere tidspunkt. I TFE-forslaget finner
man også forsert avskrivning. Fra et fi-

nansielt perspektiv er ikke dette opti-
malt. Forsinkelse av tariffbetalingene
kan representere en vinn-vinn situasjon,
siden oljeselskapene (og andre skipere)
har betydelig høyere kapitalkostnader
(risikojustert diskonteringsrate) enn
Transco. Ved ikke-regulerte priser er
forsert avskrivning sjelden observert,
noe som indikerer at dette ikke er en op-
timal prisstrategi.

Disse problemene vil bli betraktelig
redusert hvis man anvender den avskriv-
ningsmetodologi som Transco foreslår.
Transco klarer også å unngå diskrimine-
rende tariffer. I Transco-forslaget regnes
nye investeringer som en del av den ek-
sisterende regulerte kapitalbase slik at
det i hovedsak er en tariff for hver ser-
vicetype. I Ofgem-forslaget går man inn
for årlige eller stigende tariffering, hvor
utvidelse er tariffert separat. Dette inne-
bærer at man får ulike tariffer på samme
tjeneste, basert på forskjeller i alder på
aktiva. Akselerert avskrivning kombi-
nert med årlige tariffer medfører at den
tariff som en kunde må betale avhenger
av når kunden sluttet seg til systemet,
dvs at systemet i realiteten praktiserer
prisdiskriminering basert på når
kunden etablerer seg.
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Innledning

Prisene på kraft har i perioder i vinter
vært høye og deler av næringslivet har
dermed dårligere lønnsomhet. Kraft-
intensive industribedrifter, som har
langsiktige kraftkontrakter om kjøp av
store mengder kraft til svært lave pri-
ser1, har vurdert mulighetene for fortje-
neste ved å selge denne kraften tilbake
til markedet til markedspris. Slik vil
industrien få bedret lønnsomhet, de vil
bidra til å avhjelpe den mest kritiske

mangelen på vann i magasinene, og
andre kraftforbrukere kan få lavere
kraftpriser enn de ellers ville fått.
Industrien og forbrukerne får det bedre,
mens kraftprodusentene får det verre.
Kan slike tilbakesalg av kraft til marke-
det fra den kraftintensive industrien
tenkes å få et betydelig omfang, hva er
lønnsomheten ved dette, og eksisterer
det hindringer for slikt tilbakesalg?
Usikkerhet om kraftprisutviklingen
kan selvsagt også påvirke industriens
beslutninger om eventuelt tilbakesalg. 

Kontrakter med industrien –
omfang og priser

Den store mengden av industrikraft-
kontrakter ble inngått i perioden 1950-
1975. De fleste utløper i perioden
2008-2011. Tabell 1 viser en oversikt
over disse kontraktene hentet fra Bye,
Strøm og Hoel (1999). Priskontraktene
har ulike prisjusteringsmekanismer in-
nebygget slik at prisene i dag er noe
høyere. Imidlertid er hovedinntrykket
at disse kontraktene har kraftpriser som
kun utgjør en brøkdel av de priser en i
dag observerer i dagens spot- og futu-
res- marked. 

Mange av de kraftintensive industri-
ene har en betydelig egenproduksjon
av kraft som anvendes i egen produk-
sjonen av varer. I tillegg til tilbakesalg
av kraft kan industrien selvsagt også
selge den egenproduserte kraften til
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av kraft fra kraftintensiv industri i et 
anstrengt kraftmarked?

Torstein Bye er 
forskningssjef i 

Statistisk sentralbyrå

Jan Larsson er 
forsker i 

Statistisk sentralbyrå

Tabell 1. Kraftkontrakter med industrien. Volum og
pris per 1.1.1996 i Statskraft’s leveranser til
kraftintensiv industri og treforedling. TWh og
øre/kWh.

Kontraktstype TWh per år Øre/kWh

1950-kontrakter  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 5,2

1960-kontrakter  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 7,4

1996-kontrakter  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 13,1

Treforedling -1996-kontrakter . . . . . 2,8 13,5

Sum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,1 9,4

Kilde: Bye, Strøm og Hoel (1999) - tabell 2.1

De siste månedene har kraftprisen i Norge og resten av Norden vært
høye på grunn av liten nedbør, lav magasinfylling og frykt for at
vannmagasinene skal gå tomme våren 2003. Høye kraftpriser øker

alternativverdien av kraften til de som har kraft på faste kontrakter – slik
som kraftintensiv industri. Dette gjør at spørsmålet om tilbakesalg av kraft
til markedet har vært diskutert. Hvor aktuelt er slikt tilbakesalg og hva er
lønnsomheten ved dette?

1 En diskusjon av disse kontraktene og svakheter med dem sett fra en
samfunnsøkonomisk vinkel finnes i Bye og Strøm (1987).
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markedet. Gevinsten av slikt salg er
avhengig av internprisingen av kraft i
bedriften. Samlet brukte kraftintensiv
industri, inklusive treforedling, om lag
35 TWh i 2000.

Alternativverdien i dagens 
kraftmarked

Siden sommeren 2002 har den kortsikti-
ge alternativverdien av kraften i de lang-
siktige kraftkontraktene økt dramatisk. I
følge Førsund (1994) avhenger verdien
av vannkraften i dag av forventninger
om framtidige skranker i et vannkraft-
anlegg, det være seg mangel på energi
eller effekt. Samtidig vil de marginale
termiske produksjonskostnader i et inte-
grert nordisk marked være viktig for
prisfastsettelsen. Når all kapasitet i det
termiske systemet er utnyttet, vil framti-
dig vannverdi være dominerende for
kraftverdien i dag. I dag er nettopp den
lave vannstanden i magasinene og faren
for å gå tom før snøsmeltingen til våren
i fokus. Vi ser av figur 1 at vannmagas-
inbeholdningen fra og med uke 47 i
2002 var lavere enn den tidligere har
vært i den deregulerte perioden. Det
lave vanninnholdet er altså grunnen til
at prisen har steget mye.

Figur 2 viser utviklingen i spotpriser
og terminpriser i det norske kraft-
markedet siden sommeren 2002 og fram
til i dag. Spotprisen er den prisen kraft
for neste døgn omsettes til på kraftbør-
sen Nord-pool. I tillegg finnes det et fi-
nansielt marked for prissikring på denne
børsen. Her omsettes finansielle kon-
trakter på dagsbasis (nærmeste uken),
ukesbasis (nærmeste 8 uker) i blokker
(de nærmeste månedene), sesonger og

på årsbasis (hele 2003, 2004, 2005 og
2006). I figur 2 har vi laget en termin-
pris som er gjennomsnitt av kontrakter i
terminmarkedet for de nærmeste 3 må-
nedene. Denne prisen er et estimat på
kraftprisutviklingen framover de nær-
meste månedene slik markedet vurderer
denne. Terminprisen kan si noe om
lønnsomheten ved tilbakesalg på kort
sikt, men usikkerheten er stor. I den sis-
te tiden har prisen på terminmarkedet
ligget på om lag 40 øre/kWh.

For de nærmeste åreneligger prise-
ne i terminmarkedet på under 20
øre/kWh. Med slike priser er det neppe

aktuelt med noe tilbakesalg. Vi behand-
ler derfor i første omgang tilbakesalg
vinteren 2002/2003.

I følge finansiell teori skal futures-
prisen2 (pf ) være lik spotprisen (p)
justert for kravet til avkastning ved å
vente med produksjonen (r) pluss
lagerkostnadene (w) og en convenience
yield3 (c)

pf = (1+r)p+w-c

det vil si at kraftselskapene avveier
produksjonen sin i dag avhengig av
forventninger om framtidig verdi av å
vente med produksjonen. Hvis termin-
prisen ligger over spot-prisen er det et
signal om å holde igjen vann i dag for å
produsere i fremtiden. Hvis spotprisen
er over terminprisen er det et signal om
å produsere mer i dag. Vi ser av figuren
at spotprisen og terminprisen følger
hverandre over tid, at det er store varia-
sjoner i begge over kort tid, og at for-
skjellen mellom terminpris og spotpris
i perioder er betydelig. Dette under-
streker den usikkerhet kraftintensiv
industri står overfor når det gjelder
vurderingen omkring tilbakesalg av
kraft.

Dagens marked synes å være preget
av bratte tilbuds- og etterspørsels-
kurver (altså svært små elastisiteter), se
figur 3. På tilbudssiden skyldes det til-
nærmet full kapasitetsutnyttelse ved

Figur 1. Magasinutvikling fra uke til uke (1-52). Utvalgte år og median (1990-
2000). Prosent

Figur 2. Gjennomsnittlig terminpris 3 mnd fram i forhold til observerte spotpriser,
kr/MWh

2 I denne sammenheng er dette terminprisen
3 Verdien av å holde en vare i terminmarkedet;

«det er bedre med fugl i hånda enn ti på taket».
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priser i det intervallet vi nå er inne i –
35-80 øre/kWh. Det betyr at økende
priser ikke utløser noe særlig ny
produksjon på kort sikt. I den grad ny
produksjon kommer inn er det gjen-
nom økt bruk av vann i dag på bekost-
ning av vannlagrene til våren. Slik økt
produksjon møter motstand i markedet
ved at økt produksjon i dag gir forven-
tinger om lavere magasinstand og høy-
ere priser til våren. På etterspørsels-
siden er det også rimelig at elastisiteten
er liten på kort sikt. På grunn av en lang
historie med stabile og til dels faste
priser i markedet har ikke konsumenter
og næringsliv fått noe insitament til å
installere alternative oppvarmings-
kilder. Vi ser at små skift på etterspør-
selssiden (gjennom inntektseffekter
eller temperaturforhold) vil kunne gi
betydelige utslag i prisen. Tilsvarende
vil små kvantumendringer på tilbudssi-
den (endrede nedbørforhold som
endrer forventningene om knapphet
på vann) også kunne gi store pris-
endringer.

Tilbakesalg av kraft til markedet

Kraftintensiv industri og og trefored-
ling brukte i 2002 om lag 35 TWh elek-
trisitet på årsbasis –  det vil si rundt 30
prosent av netto kraftforbruk i Norge.
Denne industrien har et rimelig jevnt
uttak av kraft over året. Forbruket er
dermed om lag 3 TWh per måned eller
9 TWh over en 3 månedersperiode.
Totalforbruket av elektrisk kraft i
Norge samlet for månedene januar til
mars ligger på om lag på 35 TWh. Det
vil si at kraftintensiv industri bruker vel
25 prosent av totalforbruket i Norge i
løpet av disse månedene. 

La oss hypotetisk først anta at den
kraftintensive industrien ikke har leve-
ringsforpliktelser på produktsiden, ikke
har start og stoppkostnader og står fritt
til selge tilbake kraft til markedet. Hvor
mye kan de i en slik hypotetisk situa-
sjon levere tilbake og til hvilken pris? 

Industriens overskudd skal dekke
avskrivinger på kapitalutstyret og gi
avkastning til de som har skutt inn
kapital i bedriften. Utstyret er gitt og
har ingen alternativverdi på kort sikt.
Lønnskostnadene kan sees på som
kvasifaste –  det vil si at i noen tilfelle
kan arbeidsstokken permitteres – i an-
dre tilfelle ikke. Råvarekostnadene kan
imidlertid kuttes på kort sikt. Bedriften
vil ved tilbakesalg av kraft kreve at
overskuddet blir minst like stort som
ved ordinær produksjon. 

La oss definere en reservasjonspris
p1 for tilbakesalg ved følgende ligning

(p1 – pk )E –  Π –  wL = 0 .

Reservasjonsprisen p1 er dermed den
pris selskapet må ha ved tilbakesalg av
kraft i markedet som gjør at de kommer
minst like godt ut som tidligere (Π er
profitten før tilbakesalg) selv om de må
betale lønnskostnadene (wL) som før,
kontraktsprisen for kraften er pk.
Alternativt kan arbeidskraften permit-
teres. Da blir reservasjonsprisen p2 den
prisen som gjør at verdien av kraftsal-
get blir minst like stort som overskud-
det

(p2 – pk )E –  Π = 0 .

Generelt kan dette formuleres som

(pi – pk )E –  Π –  awL = 0 

der a er den andelen av lønnskostnade-
ne som bedriften er nødt til å betale.
I ytterpunktet der all lønn må betales er
a=1, og det andre ytterpunktet der alle
permitteres er a=0.

Vi har benyttet detaljerte data over
industriens overskudd, lønnskostnader,
kraftkostnader og kraftforbruk til å
beregne disse to reservasjonsprisene.
Reservasjonsprisene, gjengitt i figur 4,
er beregnet med utgangspunkt i indus-
triens årsforbruk. Med jevnt forbruk
over året kan en da dele antall TWh i
figuren på 12 for å finne det månedlige
kvanta med tilhørende reservasjonspris. 

I dagens kraftsituasjon har kraft-
prisene (eksl. overføring og avgifter) i
markedet variert mye –  fra rundt 30
øre/kWh i november 2002 til over 80
øre/kWh i begynnelsen av januar 2003.
Figur 4 viser at ved en reservasjonspris
på 70 øre/kwh, der bedriftene må beta-
le lønnskostnadene fullt ut, vil en på
årsbasis kunne frigjøre om lag 30 TWh
av de samlede 35 TWh. På månedsba-
sis er dette om lag 2,5 TWh dvs 7,5
TWh over tre måneder. Dette utgjør
over 20 prosent av det totale forbruket i
Norge i denne perioden. Hvis bedrifte-
ne slipper lønnskostnadene er reserva-
sjonsprisen 50 øre/kWh for 30 TWh.

Ved en reservasjonspris på 35
øre/kwh der bedriftene må betale
lønnskostnadene fullt ut, vil en på års-
basis kunne frigjøre om lag 5 TWh av

Figur 3. Lite elastisk tilbud og etter-
spørsel etter elektrisitet

Figur 4. Reservasjonspris. Kr /kWh og MWH
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de samlede 35 TWh. På månedsbasis er
dette om lag 0,5 TWh dvs. 1,5 TWh
over 3 måneder. Dette er vel 4 prosent
av det totale forbruket i denne perio-
den. Hvis bedriftene slipper lønnskost-
nadene er reservasjonsprisen på 20
øre/kWh for 5 TWH.

Dette viser at store mengder kraft
kan tilflyte markedet gjennom tilbake-
salg hvis kraftprisene i markedet blir
svært høye. På den annen side viser fi-
gur 3 at en ved svært store tilbakesalg
til markedet kan få kraftige utslag i
kraftprisen. Da blir tilbakesalget tilsva-
rende lavere, jfr. figur 4. 

Usikkerhet

Foran antok vi at den kraftintensive in-
dustrien ikke har leveringsforpliktelser
på produktsiden, ikke har start og
stoppkostnader og står fritt til selge til-
bake kraft til markedet. Vi har regnet
på to situasjoner med tilpasning i ar-
beidsmarkedet –  permitteringer eller
full utbetaling av lønn. I hvilken grad
er de andre forutsetningene viktige for
beregningene?

Bedriftene kan selvsagt ikke uten vi-
dere gå ut av sine produktmarkeder
uten problemer og kostnader, men kan
ikke disse bedriftene produsere for la-
ger i en periode for å selge fra lageret i
en annen periode? På aggregert nivå
ser vi av figur 5 at lagrene i disse tre
næringene i gjennomsnitt4 utgjør om
lag 6-7 prosent av årsproduksjonen i
treforedling og kjemiske råvareproduk-
sjon og om lag 4 prosent i metallindus-
trien. Med et jevnt lagerhold og en jevn
produksjon utgjør dermed lagrene hen-
holdsvis om lag 80 og 50 prosent av en
måneds produksjon i disse næringene.
Det betyr at lagersalg kan bety noe,
men at det er begrenset hvor lenge en
kan stenge vesentlige deler av produk-
sjonen før lagerbeholdningen er tømt
og kundekostnader kan bli betydelige.
På den annen side kan sterkt fluktue-
rende priser i kraftmarkedet, og mulig-
heter for tilbakesalg av kraft ha betyd-
ning for tilpasningen av optimale lagre. 

I tilegg til dette må en ikke under-
vurdere start og stoppkostnader for in-
dustribedrifter, spesielt innenfor me-
tallproduksjon. Bedriftene har naturli-
ge start og stoppkostnader i forbindelse
med veldikehold av ovner etc. Perioder
med svært høye priser i kraftmarkedet

og muligheter for tilbakesalg kan ha
betydning for beslutningen om når på
året slikt vedlikehold skal foregå.
Spesielt vil dette gjelde hvis en får
mange perioder med høye priser og
disse periodene kan forutses på en sys-
tematisk måte. 

Faktisk tilbakesalg

Som vi så av figur 2 passerte både spot
og terminpris 20 øre/kWh allerede i
oktober 2002. Deretter steg kraftprise-
ne til over 80 øre/kWh like over nyttår
for deretter å falle en del igjen. De
høye prisene har nå vedvart en stund og
burde ifølge det som er skrevet foran
ha utløst en del tilbakesalg av kraft til
markedet. Har det vært slik?

Prosessindustriens Landsforening
(PIL) anslår5, med utgangspunkt i tall
hentet inn fra aktørene, at den kraftin-
tensive industrien i perioden oktober til
januar hadde solgt tilbake 15 prosent
av normalt kraftforbruk i samme perio-
de. Volumet anslås til 1,5 TWh, det vil
si om lag 0,5 TWh per måned. Ifølge
vår analyse tilsvarer dette det volumet
som skulle frigjøres ved en reserva-
sjonspris på 35 øre/kWh. Den uveide
gjennomsnittsprisen over denne perio-
den ligger på om lag 40 øre/kWh.

To store industrielle forbrukere av
kraft er Elkem og Norsk Hydro. Ifølge
samme artikkel i Aftenposten har beg-
ge selskapene solgt kraft tilbake til
markedet i et betydelig omfang.
Tilsvarende gjelder Fesil, Holla metall,
Lilleby metall og til dels Norske Skog.
Noe av dette tilbakesalget skyldes vur-
dering av lønnsomhet ved tilbakesalg i
en kort periode på grunn av de høye

strømprisene, noe skyldes imidlertid
også generell ulønnsom produksjon
selv med kontraktspriser. Noen av
bransjene sliter med høye valutakurser,
høye renter og lave priser. 

Tilbakesalget av kraft har vært om
lag som beregningene antydet kunne
være mulig.

Konklusjoner

Et gradvis tilbakesalg av elektrisk kraft
fra bedriftene vil bidra til en bedre
samfunnsøkonomisk utnyttelse av
kraften på to måter. Kraften vil kaste
mer av seg ved at den allokeres dit be-
talingsvilligheten er størst. Hvis om-
fanget av tilbakesalg blir stort, noe
denne studien og foreløpige anslag vi-
ser at det kan være, så blir kraftprisen
til alle andre lavere enn den ville ha
vært uten slikt tilbakesalg. Samtidig bi-
drar dette til at gjennomsnittsprisene i
markedet vil bli lavere og lønnsomhe-
ten av nye kraftutbyggingsprosjekter
vil gå ned. 

Referanser:
Aune, F.R. og T. Bye (2002): Kraftkrise i Norge?

Økonomiske Analyser 6/2002, Statistisk sen-
tralbyrå

Bye, T. og S. Strøm (1987): Kraftpriser og kraft-
forbruk. Sosialøkonomen 4, 19-29.

Bye, T., M. Hoel og S. Strøm (1999): Et effektivt
kraftmarked –  konsekvenser for kraftkreven-
de næringer og regioner. Sosiale og økonomis-
ke studier nr. 102, Statistisk sentralbyrå.

Førsund, F. (1994) : Driftsoptimalisering i vann-
kraftsystemet, SNF-Rapport 29/94

4 Lagrene er beregnet med utgangspunkt i kvar-
talstall

5 Se Aftenposten 16. januar 2003

Figur 5. Gjennomsnittlig lagerbeholdning i prosent av årlig produksjonsverdi 



Ifølge tall fra OECD medførte den nå-
værende jordbrukspolitikken en total
støtte til jordbruket på omlag 19,6 mil-
liarder koner i årlig gjennomsnitt for
årene 1998- 2000. Det tilsvarer 247 tu-
sen kroner for hvert av de 79 tusen års-
verkene som i gjennomsnitt ble utført i
jordbruket disse årene. Til sammenlig-
ning tilsvarer jordbruksstøtten omlag
50 % av brutto driftskostnader i syke-
hussektoren, som var 38,9 milliarder
kroner i 1999, mens den er noe større
enn Norges totale utgifter til forskning
og utvikling, som dette året var 18,4
milliarder. 

Flere norske samfunnsøkonomer har
gjort seg til talsmenn for en betydelig
reduksjon i jordbruksstøtten og en radi-
kal omlegging av jordbrukspolitikken.
De er her helt på linje med fagfeller i
andre land som massivt har støttet opp
om forsøkene på å redusere den globa-
le jordbruksstøtten gjennom WTO.
Men med mulig unntak for Gunnhild
Øyangens periode som landbruksmi-
nister i Brundtlands siste regjering har
forsøkene på omlegginger av jord-
brukspolitikken i den retning sam-
funnsøkonomene har ønsket, vært få og
stort sett påtvunget utenfra gjennom
internasjonale traktatforpliktelser. 

Når politikerne ikke synes å følge
økonomenes råd i jordbrukspolitikken

kan dette i prinsippet ha flere årsaker, og
jeg vil i fortsettelsen drøfte følgende:

1. Økonomenes råd er motstridende
2. Økonomenes velferdsbegrep er for

snevert
a. Jordbruket fremmer fordelingspo-

litiske mål og ikke-økonomiske
verdier

b. Økonomene er feilinformert og
undervurderer befolk-ningens be-
talingsvilje for landbruksrelaterte
goder

3. Politikerne er feilinformerte
a. Embetsverket har egeninteresse

av å opprettholde dagens jord-
brukspolitikk

b. Politikerne er gjenstand for bety-
delig lobbyvirksomhet fra land-
bruksorganisasjonene

4. Politikernes nyttefunksjon avviker
fra samfunnets velferdsfunksjon
a. Politikerne maksimerer velgeropp-

slutningen og velgerne er feilin-
formert
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■ ■ ■ ROLF JENS BRUNSTAD:

Hvorfor følger ikke 
politikerne økonomenes råd i 
jordbrukspolitikken?*

Rolf Jens Brunstad er 
professor ved 

Norges Handelshøyskole

Tabell 1. Jordbruksstøtten målt som PSE1 og antall årsverk utført i jordbruket.  
Millioner kroner. Kilde: OECD (2001) og Nersten (2001)

........................................................1986-88 1998-2000 1998 1999 2000

Støtte over statsbudsjettet2 ............. 9853 11743 11262 11349 12617
Skjermingsstøtte ............................ 8166 7852 8653 8095 6809
Total støtte ..................................... 18019 19595 19915 19444 19426
Antall årsverk (1000) ..................... 79,2 82,0 79,7 76,0
Støtte per årsverk (1000 kroner) .... 247 243 244 256
* Artikkelen er basert på et innlegg på Samfunnsøkonomenes forenings høstkonferanse 16. oktober

2002. Takk til Lars-Erik Borge, Ivar Gaasland, Hans Jarle Kind, Lars Mathiesen og Guttorm
Schjelderup for nyttige kommentarer.

1 Producer subsidy estimate
2 En del støtte over statsbudsjettet er ikke regnet med her.  Det gjelder det som OECD klassifiserer som

general services support.  Dette utgjorde 1435 millioner kroner i gjennomsnitt per år  for perioden
1998-2000.

Samfunnsøkonomer over hele verden er nokså samstemte om at jord-
brukstøtten i det fleste utviklede land er altfor høy og har feil inn-
retning. Norge er et av de land i verden som har den høyeste jordbruks-

støtten. Allikevel synes det å være liten politisk vilje til å gjøre noe med den.
Denne artikkelen drøfter dette tilsynelatende paradokset. 
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Er økonomenes råd motstridende?

Hvis vi tar de ovennevnte punktene ett
for ett, kan vi først drøfte om økono-
mene gir entydige råd, og hva disse rå-
dene i så tilfelle er. La oss først raskt se
på hva økonomisk teori generelt har å
si om politikk overfor en enkeltnæring
som jordbruket. Det er for det første
helt åpenbare klimatiske grunner til at
Norge ikke har noe komparativt for-
trinn for jordbruk generelt, med mulig
unntak for helt marginale nisjeproduk-
ter. Da er det selvsagt klart i strid med
økonomenes råd når Norge gjennom
mange år har eksportert en betydelig
andel av melkeproduksjonen (17 % i
19983) og denne dumpingeksporten
hadde antakelig vært større dersom det
ikke hadde vært i strid med WTO avta-
len. 

Mer generelt forteller økonomisk
velferdsteori oss at det er to grunner til
offentlige inngrep i økonomien. Det
ene er ønsket om å forandre inntekts-
fordelingen, og det andre er å rette opp
såkalt markedssvikt. Det såkalte
Diamond-Mirlees resultatet4 sier at un-
der visse forutsetninger kan disse to
hensyn separeres slik at en overlater
hensynet til inntektsfordelingen til
skattepolitikken, mens offentlig res-
sursbruk og økonomisk politikk for øv-
rig brukes til å fremme effektiv ressurs-
utnyttelse. Her kan det selvsagt innven-
des at forutsetningene som resultatet
bygger på, aldri vil være 100 % opp-
fylt. Likevel synes de fleste samfunns-
økonomer å være enige om at en øko-
nomi som den norske vil være tilstrek-
kelig nær dem til at det ikke vil være
fornuftig å bruke næringspolitikken til
å drive fordelingspolitikk.

Effektiv ressursutnyttelse fremmes
gjennom å internalisere eksterne virk-
ninger ved hjelp av subsidier og avgif-
ter, gjennom å mobilisere betalingsvil-
jen for fellesgoder og ved å gripe regu-
lerende inn der det finnes informa-
sjonssvikt og konkurransesvikt. 

Næringspolitikken vil være særlig
aktuell for å subsidiere eller på annen
måte å støtte næringer hvor produksjo-
nen eller faktorbruken har positive eks-
terne virkninger.
Dersom det er slik at jordbruket direkte
eller indirekte bidrar til produksjon av
fellesgoder, er dette et økonomisk
holdbart argument for å gi økonomisk
støtte til jordbruket. Da vil altså jord-
bruket ha en positiv ekstern virkning
som det bør kompenseres for, og det
påvirker produksjonen av fellesgoder
hvor det offentlige må ha et overordnet
ansvar for å sikre tilstrekkelig produk-
sjon.

Det synes i hvert fall å være tre van-
lige argumenter for støtte til landbruket
som kan tolkes inn under begrepet
fellesgoder5:

Matvaresikkerhet

Vi trenger et nasjonalt jordbruk for å
kunne ha forsyningssikkerhet i en kri-
sesituasjon. 

Kulturlandskap

Et vakkert og velpleiet landskap har en
rekreasjonsverdi, og jordbruket kan bi-
dra til å skape og vedlikeholde et slikt
landskap. 

Hensynet til bosettingsmønsteret

Det er verdifullt å bevare spredt boset-
ting og bosetting i utkantstrøk, og jord-
bruket bidrar til dette gjennom å gi sys-
selsettingsmuligheter i disse områdene. 

Grunnen til at jordbruksstøtten er alt
for høy i dag er at den er lite målrettet i
forhold til fellesgodene og at ambi-
sjonsnivået ikke avspeiler en rimelig
avveining i forhold til andre fellesgo-
der. 

For eksempel er det fremdeles slik at
over halvparten av den totale jord-
bruksstøtten er kvantumsavhengig,
dvs. at den varierer proporsjonalt med
produksjonen. Dette er selvsagt ikke

særlig fornuftig når man samtidig sliter
med overproduksjon som må dumpes
på verdensmarkedet, og som vi prøver
å regulere ved produksjonskvoter. På
den annen side er det heller ingen
grunn til at vi ikke skulle utnytte stor-
driftsfordelene bedre, i hvert fall i sen-
trale strøk hvor hensynet til fellesgode-
ne ikke skulle stå i veien for å gjøre det.
Konsesjonsgrenser og støttemessig fa-
vorisering av smådrift som forhindrer
dette, er derfor heller ikke fornuftig. 

Når jordbruksstøtten tilsvarer halv-
parten av driftskostnadene i sykehus-
sektoren og utgjør mer enn de totale ut-
giftene til forskning og utvikling, er det
også nærliggende å tro at grensenytten
av økt offentlig satsning på helse og
forskning må være betydelig større enn
i jordbruket. Overføring av ressurser
fra jordbruk til helse og forskning bur-
de derfor lede til høyere totalnytte.

Riktignok har det siden midten av
åttitallet pågått en stadig omlegging av
statsstøtten, bort fra støtte per produ-
sert enhet og over til mer indirekte støt-
te basert på areal, dyretall og lignende,
men fremdeles er det langt igjen.
Dessuten vil jo skjermingsstøtten, som
utgjør drøyt en tredjedel av totalstøtten,
være kvantumsavhengig siden støtten
utgjøres av den merpris per enhet som
bøndene kan ta ut på grunn av skjer-
mingen. Så lenge vi har et høyt sær-
norsk prisnivå på jordbruksprodukter i
ly av prohibitive tollmurer, slipper vi
ikke unna dette paradokset.

Tollmurene på jordbruksprodukter
står også i veien for å få forhandlet
frem fri markedsadgang til viktige
eksportmarkeder for andre distriktsnæ-
ringer som fiske og fiskeoppdrett.
I motsetning til jordbruk er dette
næringer hvor Norge har klare kom-
parative fortrinn. 

De fleste økonomer jeg har sett utta-
le seg om jordbrukspolitikk både i
Norge og internasjonalt, har synspunk-
ter noenlunde i tråd med disse argu-
mentene. Det kan være en viss uenig-
het om hvor mye jordbruksstøtten bør
reduseres og kanskje også hva som skal
regnes som fellesgoder knyttet til jord-
bruket, men rådene munner ut i at jord-

Figur 1: Politikk for å rette opp markedssvikt

• Eksterne virkninger

• Fellesgoder

• Informasjonssvikt

• Konkurransesvikt

Miljøpolitikk

Offentlig 
etterspørsel og 
produksjon

Konkurranse-
politikk

Næringspolitikk 3 Se Gaasland, Mittenzwei, Nese og Senhaji
(2001, s. 64) 

4 Hagen (2000 s. 270).
5 Se diskusjonen i Brunstad, Gaasland og

Vårdal (1995a, kapittel 3)
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bruksstøtten bør til dels kraftig ned og
at den bør gjøres mindre kvantums-
avhengig. Det siste vil bety en kraftig
reduksjon av tollbeskyttelsen. Sett i
forhold til dagens situasjon må vi der-
for konkludere med at økonomenes råd
er rimelig samstemte.

Er økonomenes velferdsbegrep for
snevert?

Når det gjelder fordelingshensyn,
har jeg allerede nevnt det såkalte
Diamond-Mirlees resultatet.

I prinsippet er økonomenes velferds-
begrep altomfattende og tar dermed
også hensyn til såkalte ikke-økonomis-
ke verdier. Det som har vært fremhevet
i debatten om jordbruksstøttens beretti-
gelse, faller inn under begrepet felles-
goder eller kollektive goder. Selv-
følgelig kan det sikkert listes opp flere
slike goder enn det jeg har gjort foran,
for eksempel «bevaring av bygdekultu-
ren» og lignende. De metoder som i
dag benyttes for å måle betalingsviljen
for slike goder, f. eks. contingent valu-
ation teknikker, er også svært upresise
og tildels teoretisk omstridt. Men selv
om verdsettingen av fellesgodene og
jordbrukets eventuelle bidrag til dem i
praksis må baseres på svært grove
skjønn, tar økonomene i prinsippet
hensyn til dem når de kommer med
sine råd. Men her kan det selvfølgelig
tenkes at økonomene er feilinformert
og at de sterkt undervurderer den beta-

lingsviljen for jordbruksrelaterte felles-
goder som finnes i befolkningen. 

En fersk meningsmåling fra MMI
illustrerer noe av dette problemet. Se
figur 2. I denne undersøkelsen blir
respondenten stilt spørsmålet: «Er du
villig til å betale høyere pris på matva-
rer for å opprettholde norsk landbruk
og spredt bosetting, eller ønsker du økt
import og lavere pris på matvarer selv
om det kan bety nedbygging av norske
gårdsbruk?» Hele 53 % prosent svarer
at de ønsker å opprettholde norsk land-
bruk, mens bare 31 % vil ha økt import
og lavere pris på matvarer.

Her ser det altså ut til at den jord-
brukspolitikken som føres er godt i tråd
med betalingsviljen hos flertallet av be-

folkningen, og denne og lignende un-
dersøkelser brukes da også av jord-
bruksorganisasjonene som bevis for at
de har solid folkelig støtte i ryggen. For
at den skal være det, kreves det imid-
lertid at de som svarte i undersøkelsen
hadde korrekt og tilstrekkelig informa-
sjon til å kunne foreta en slik vurde-
ring.  Det kreves blant annet at respon-
dentene hadde informasjon om hvor
stor jordbruksstøtten er, og om hva dis-
se ressursene alternativt kunne vært
brukt til. Mye tyder på at de ikke
hadde det. Se figur 3.

På kontrollspørsmålet: «Hvor mye
tror du en gjennomsnittlig norsk bonde
mottar i støtte fra det offentlige hvert
år?», svarer nemlig hele 52 % «vet
ikke», mens bare 16 prosent tror at
støtten er på mer enn 150 tusen kroner
og like mange tror den er mindre enn
100 tusen. Som vi har sett innlednings-
vis, er riktig svar her at total støtte til
norske bønder er 247 tusen kroner per
årsverk i årlig gjennomsnitt over perio-
den 1998-2000. Da har vi tatt med
skjermingsstøtten, som for øvrig er den
mest ressursvridende delen av støtten.
Nå kan det selvsagt innvendes at skjer-
mingsstøtten ikke er noe bøndene mot-
tar fra det offentlige, men at det er en
overføring fra konsumentene og at den
rene statsstøtten utgjør omlag 150 tu-
sen per årsverk. Det sentrale her må
imidlertid være at skjermingsstøtten er
en direkte konsekvens av det offentli-
ges politikk. 

Disse tallene viser tydelig at den all-
menne velger enten ikke har begrep om
hvor mye jordbruksstøtten utgjør, eller

Kilde: MMI 2002

Kilde: MMI 2002
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klart undervurderer de kostnadene
samfunnet blir påført gjennom dagens
jordbrukspolitikk. Det er derfor trolig
at den støtten som jordbrukspolitikken
synes å ha i befolkningen, ville påvir-
kes av mer informasjon og at det ble
gjort klarere hva alternativkostnaden er
f.eks. i form av lavere helse- og forsk-
ningsbudsjetter.

Er politikerne feilinformert?

For å fatte de rette beslutningene er po-
litikerne avhengige av korrekt informa-
sjon. Politikerne henter sin informa-
sjon delvis fra embetsverket og delvis
fra andre informanter. Siden informa-
sjonen er av stor betydning for hvilke
beslutninger som tas, vil pressgrupper
og interesseorganisasjoner engasjere
seg for å forsyne politikerne med in-
formasjon som er mest mulig egnet til å
fremme sine særinteresser. Det er dette
som kalles lobbyvirksomhet. 

Heller ikke informasjonen fra em-
betsverket er alltid 100 % nøytral og
objektiv. Alle som fulgte den populære
TV serien «Yes Minister» vil ha sett en
del komiske eksempler på dette. Selv
om de var plukket ut etter sin
underholdningsverdi, var de ikke helt
uten rot i virkeligheten. Sir Humphrey
Appleby og hans byråkratkollegers
systematiske feilinformering og trene-
ring av alle forsøk på endring fra den
stakkars statsråd Hackers side, bunner i
at byråkratene har en betydelig egenin-
teresse i at den eksisterende politikken
blir videreført. 

I jordbrukssammenheng er det klart
at en omlegging av politikken i den ret-
ning som er skissert ovenfor, ville gjøre
en rekke byråkratstillinger i landbruks-
departementet, – direktoratet og kom-
munal og fylkeskommunal administra-
sjon overflødige. Man skal kanskje
ikke vente at folk som har satset sin yr-
keskarriere på administrasjonen av den
nåværende jordbrukspolitikken, skal
stille seg fremst i kampen for å foran-
dre den. Et tilleggsmoment her er at en
betydelig andel av disse byråkratene
selv driver gårdsbruk som deltids-/fri-
tidssyssel, slik at de også har en enda
mer direkte egeninteresse i de ordning-
ene de er med på å administrere.

I tillegg blir embetsverket, politiker-
ne og allmennheten direkte utsatt for
påvirkningsforsøk fra interessegrupper,

som gjennom spesiell vinkling av in-
formasjon prøver å fremme sin sak.
Denne lobbyvirksomhet gir i dag ar-
beid til en stadig voksende skare av
kommunikasjonsrådgivere. Denne type
virksomhet er i public choice litteratu-
ren referert til som rent seeking eller
uproduktiv profittsøking6. Nærings-
politikken er en av de viktigste arenae-
ne for denne type virksomhet. 

En teori som kan forklare det, kan
stikkordsmessig presenteres som sær-
interessenes konsentrasjon og allmenn-
interessenes fragmentering7. Sær-
interessene, i denne sammenhengen
bøndene, utgjør en liten del av befolk-
ningen med i stor grad sammenfallende
interesser (konsentrasjon), og det er
derfor lett for dem å organisere seg for
å drive lobbyvirksomhet. Dessuten vil
inntekten til bøndene påvirkes i stor
grad av den støtten som oppnås.
Bøndene har med andre ord sterke in-
centiver og gode muligheter til å drive
lobbyvirksomhet. Allmennheten pre-
ges av fragmentering, det vil si at det er
svært mange konsumenter og
skattebetalere, og for hver enkelt utgjør
utgiftene til dagens kostbare jordbruks-
politikk bare en liten, ofte ukjent, andel
av de totale forbruksutgifter og skatte-
beløp. I sum betyr dette at det er van-
skelig for konsumenter og skattebetale-
re å organisere lobbyvirksomhet for
billigere mat eller mindre skatt.

Norges Bondelag, den største av
bøndenes organisasjoner, benytter store
beløp hvert år på lobbyvirksomhet. For
ti år siden hadde Dagens Næringsliv et
oppslag om dette8. Ifølge avisen hadde
organisasjonen et aksjonsfond på 16
millioner kroner. Videre lønnet Norges
Bondelag om lag fem personer i sin in-
formasjonsavdeling. I tillegg benytter
samvirkeorganisasjonene (Norske
Meierier, Norsk kjøtt osv.) og Norges
Bonde- og Småbrukarlag store beløp til
informasjon. Dagens Næringsliv anslo
da jordbrukets totale årlige budsjett til
lobbyvirksomhet til å være i størrelses-
orden 15-20 millioner kroner. Beløpene
er neppe blitt mindre siden den gang.

Avviker politikernes nyttefunksjon
fra samfunnets velferdsfunksjon?

I anbefalingene fra klassisk velferdste-
ori antas det implisitt at politikerne
handler til befolkningens felles beste

og at de ikke har preferanser på vegne
av seg selv. Det er nettopp slike anta-
gelser Public Choice skolen eller den
nye politiske økonomien vil fjerne.
Tillegger man politikerne egeninteres-
se på linje med andre aktører i økono-
mien, kan man for eksempel finne teo-
retiske forklaringer på såkalte
politiske konjunktursykler og infla-
sjonsskjevhet (inflation bias). 

I denne type teori er det vanlig å anta
at politikernes nytte er knyttet til den
kortsiktige sannsynligheten for å bli
gjenvalgt, og at de derfor vil velge poli-
tiske løsninger som maksimerer denne
sannsynligheten.9 Nå ville ikke dette
nødvendigvis være noe stort problem10

dersom velgerne var rimelig godt infor-
mert, og derfor stemte i samsvar med
sine interesser. Problemet oppstår først
når velgerne ikke har tilstrekkelig in-
formasjon eller er feilaktig informert,
slik at de ikke er i stand til å vurdere
sine egne interesser. Skal den riktige
politikken bli iverksatt av politikerne,
kreves det derfor at allmennheten har
en klar oversikt over jordbrukspolitik-
ken og hvordan den påvirker deres
egen nytte. 

Dette vanskeliggjøres ved at dagens
jordbrukspolitikk er særdeles kom-
pleks og uoversiktlig, jfr. den gamle
vitsen om det er bare to som forstår
landbrukspolitikken, landbruksdirek-
tøren og Vårherre, og i den senere tid
har selv Vårherre begynt å miste over-
sikten. I tillegg kommer at den jevne
mann eller kvinne ikke har veldig ster-
ke incentiver for å påta seg kostnaden
ved å skaffe seg slik informasjon ut fra
teorien om særinteressenes konsentra-
sjon og allmenninteressenes fragmen-
tering, som er nevnt ovenfor. Endelig
blir allmennheten bombardert med silt
og vinklet informasjon fra jordbruks-
lobbyen. Kontrollspørsmålet i den
MMI undersøkelsen som jeg har refe-

6 Se Hannesson (1986)
7 Se Olson (1971)
8 Dagens Næringsliv 11.01.92
9 Det diskuteres i litteraturen om politikerne er

rene opportunister som utelukkende er interes-
sert i velgeroppslutningen eller om de også er
interessert i selve politikkens innhold (partisan
politics). Men selv den mest idealistiske poli-
tiker vil være avhengig av å få flertall for sine
hjertesaker.

10 I hvert fall hvis vi eliminerer avstemningspa-
radokset ved å forutsette at velgerne har ent-
oppede preferanser.
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rert foran, viste da også at velgerne i
stor utstrekning var dårlig informert
om størrelsen på jordbruksstøtten.

Konklusjon

Svaret på spørsmålet om hvorfor politi-
kerne ikke følger økonomenes råd, er
derfor ikke at økonomenes råd er mot-
stridende. Økonomenes velferdsbegrep
er heller ikke for snevert i utgangs-
punktet, selv om det her i praksis er
store måleproblemer når dette skal
kvantifiseres. Hovedforklaringen fin-
nes nok heller som en kombinasjon av
de to siste punktene som er drøftet
ovenfor. Politikerne kan til dels være
feilinformert fordi den informasjonen
de får er silt og manipulert av særinte-
resser. Dessuten kan politikernes be-

slutninger være influert av hensynet til
kortsiktig velgeroppslutning, og dette
er kombinert med at velgerne er uinfor-
mert eller er utsatt for silt og manipu-
lert informasjon.
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Andelen eldre i befolkningen vil øke drastisk fram-
over, noe som vil påvirke utgiftssidene i offentlige
budsjetter. I denne artikkelen ser jeg på konse-

kvensene for helsetjenesteetterspørselen. En aldrende
befolkning vil partielt kunne gi en økning i etterspørselen
etter kurative helsetjenester, og en nedgang i etterspørse-
len etter forebyggende. Imidlertid vil framtidige en-
dringer i inntekt, utdanning, risikofaktorer og teknologi
isolert kunne gi en nedgang i etterspørsel etter kurative
helsetjenester, og en økning i etterspørselen etter fore-
byggende. Det er kun de første som vil ha betydning for
offentlige budsjetter, og belastningen for disse kan derfor
bli mindre enn fryktet.

1. Innledning

De fleste industrialiserte land opplever at fødselstallene redu-
seres, samtidig som forventet levealder for nyfødte øker.
Dette vil på sikt gi en aldrende befolkning, og i mange land er
det en bekymring for hvordan offentlige utgifter vil påvirkes

som følge av dette, se
f.eks. Lee og Edwards
(2002). I Norge har fo-
kuset vært på økningene
i framtidige pensjonsut-
betalinger1 og økte ut-
gifter til helse og om-
sorg. Utgiftene til helse-
vesenet har økt gjennom
1990-tallet (se Brathaug,
2002), og i Langtids-
programmet (Finansde-
partementet, 2001) ut-
trykkes det bekymring
for den store økning i
sysselsettingen i kom-
munal sektor som vil
være nødvendig for å
møte etterspørselen etter

helse- og omsorgstjenester. Når man i tillegg legger inn en
målsetting om full barnehagedekning, viser framskrivninger
fra Finansdepartementet at kommunene kan legge beslag på
mer enn hele sysselsettingsveksten i perioden fram til 2050
(Finansdepartementet, 2001, s. 117). Finansieringsproblemet
vil forsterkes ved at økningen i pensjonsutbetalingene og ut-
giftene til helse- og omsorgstjenester vil skje samtidig med
en forventet sterk nedgang i statens inntekter fra petroleums-
sektoren.

Er det nødvendigvis slik at utgiftene til helsesektoren vil
øke selv om andelen eldre i befolkningen øker? Som en
kommentar til framskrivningene for kommunal sektor,
nevner Finansdepartementet at veksten vil kunne bli lavere
hvis det skjer en «bedring av den generelle helsetilstanden
blant eldre». I denne artikkelen vil jeg derfor se på hva
økonomisk teori kan si om utviklingen i helsetjeneste-
etterspørselen framover. For å få en konsistent framstiling,
har jeg valgt å illustrere dette ved hjelp av en simulerings-
modell. Først vil jeg imidlertid se litt nærmere på befolk-
ningsframskrivningene, og hva empirien kan fortelle oss om
eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. 

2. Befolkningsframskrivninger og sammenheng mellom
alder og helsetjenester

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivninger (SSB,
1999), viser at befolkningen i Norge antagelig vil forsette å
stige svakt de neste 25 år, fra 4,4 millioner i 1999 til mellom
4,6 og 5,4 millioner i 2025. Den forventede levealderen ved
fødselen vil også bli høyere. I SSBs middelalternativ vil for-
ventet levealder øke med 4,5 år for menn og 3,2 år for kvin-
ner fra 1998 til 2050. Andelen eldre (over 67 år) i befolk-
ningen vil antagelig være tilnærmet konstant i de nærmeste
10-15 årene, for deretter å øke sterkt. Mens andelen lå på ca

■ ■ ■ SNORRE KVERNDOKK:

Framtidens etterspørsel 
etter helsetjenester:
Noen svar basert på en simuleringsmodell *

Snorre Kverndokk er 
seniorforsker ved 

Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning

* Denne artikkelen bygger på mitt foredrag på Den fjerde Nasjonale
Helseøkonomikonferansen, 13-14. mai 2002 i Hurdal. Takk til Hilde
Lurås, Lars-Erik Borge og Hege Eliassen for kommentarer.

1 Se f.eks. temabolken om pensjonskommisjonen i desembernummeret
2002 av Økonomisk forum.
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14 prosent i år 2000, vil den bli nærmere 21 prosent i 2050 i
SSBs middelalternativ, se Tabell 1.

Vil en økning i antall eldre om noen år føre til at etterspør-
selen etter helsetjenester øker? En første tilnærming til dette
er å se på hvordan etterspørselen faktisk avhenger av alder i
dag. I følge Helseundersøkelsen (SSB, 1995), er det, ikke
overraskende, de eldre som sliter med mest sykdommer, noe
som fører til at medisinbruken øker med alderen. Det er hel-
ler ikke overraskende at også etterspørselen etter pleie og
omsorg øker med alderen, og eldre har en høyere budsjettan-
del av utgiftene til behandlinger ved somatiske og psykiatris-
ke institusjoner enn sin andel av befolkningen (SSB, 2000a).
En stor del av helsetjenesteetterspørselen er også knyttet til
siste leveår, men en dansk studie viser at kostnaden ved sy-
kehusinnleggelser faller etter passerte 85 år, noe som kan
tyde på at man er mindre villige til å bruke kostnadskreven-
de behandlinger på de aller eldste, se Madsen og Serup-
Hansen (2000).

Isolert sett trekker derfor en økning i antall eldre i retning
av større etterspørsel etter kurative helsetjenester og en øk-
ning i utgiftene til helsesektoren. Men er det slik at framti-
dens eldre vil etterspørre helsetjenester i samme omfang
som i dag? I følge Botten mfl. (2000) vil økningen i utgifte-
ne til offentlig finansiert eldreomsorg som andel av bruttona-
sjonalproduktet (BNP) øke fra 2,88 % i 1998 til 4 % i 2030,
hvis det ikke skjer en endring i eldres funksjonsevne. Men
tas det hensyn til at eldre antagelig får en bedre funksjonsev-
ne, kan andelen av BNP stabiliseres, eller til og med falle.
Økonomisk teori viser at etterspørselen etter helsetjenester
er avhengig av en rekke faktorer som inntekt og formue, ut-
danning, teknologiendringer i helsesektoren, og utviklingen
i risikofaktorer som alkohol- og røykeforbruk (se f.eks.
Grossman, 1972). I det følgende vil jeg derfor se nærmere på
hva økonomisk teori predikerer om framtidig helseetterspør-
sel, ut fra en forventet utvikling i disse faktorene. For å få en
konsistent gjennomgang, vil jeg illustrere dette ved hjelp av
resultater fra en simuleringsmodell.

3. Modellen

Pionerarbeidet innen teorien for etterspørsel etter helsetje-
nester er Grossman (1972). Grossman modellerer helse som
en kapitalbeholdning som naturlig depresieres med alder.
Man kan også investere i helse bl.a. ved konsum av helsetje-
nester. Individet har preferanser om sin helse, noe som er
modellert ved at helsebeholdningen inngår i dets nyttefunk-

sjon. Således er etterspørselen etter helsetjenester en avledet
etterspørsel fra etterspørselen etter helse. 

I et planleggingsperspektiv kan det være nyttig å skille
mellom forebyggende og kurative helsetjenester, da etter-
spørselen etter disse vil kunne utvikle seg i ulik retning.
Forebyggende helsetjenester, etterspørres med tanke på en
ønsket utvikling i helsebeholdningen framover, mens kurati-
ve tjenester ikke er gjenstand for planlegging, men etterspør-
res som følge av sykdom eller skade. Som forebyggende hel-
setjenester, vil jeg her mene alt som kan være med på å på-
virke helsa i positiv retning, fra vaksiner og screening-under-
søkelser til mosjon og kosthold. Kurative helsetjenester er
mer tradisjonelle tjenester som bidrar til å forbedre redusert
helsetilstand som følge av sykdom eller skade. Det er de
siste helsetjenestene som i første rekke vil belaste offentlige
budsjetter.

Grossman (1972) skilte ikke mellom forebyggende og ku-
rative helsetjenester. Dette ble imidlertid gjort i Cropper
(1977), som antok at den første etterspørselen er gjenstand
for planlegging, mens den siste etterspørselen er stokastisk,
og først blir en realitet ved plutselige negative skift i helse-
beholdningen. Hun viste at et individs etterspørsel etter fore-
byggende tjenester faller med alder (kan ha en omvendt U-
form), mens den kurative etterspørselen øker med alder.
Forebyggende helsetjenester kan betraktes som helseinveste-
ringer, og redusert etterspørsel etter disse skyldes at avkast-
ningen faller over tid; man er mindre i stand til å forbedre
helsa si når man blir eldre, samtidig som forventet gjenståen-
de levetid går ned. Helsa blir også generelt dårligere med al-
der, noe som øker sannsynligheten for sykdom eller annen
redusert funksjonalitet.

I dette arbeidet vil jeg ta utgangspunkt i Croppers fram-
gangsmåte. Simuleringsmodellen som benyttes ble presen-
tert i Gjerde mfl. (2001). Dette er en modell for etterspørse-
len etter helse og helsetjenester basert på Grossman (1972).
I vår versjon av modellen, vil et individ etterspørre helse av
to grunner; god helse gir økt velvære, samtidig som god hel-
se øker forventet levealder.2 Gitt en budsjettskranke, maksi-
merer et representativt individ forventet neddiskontert nytte
over livsløpet, hvor nytten avhenger av konsumgoder og hel-
se. Helse er spesifisert som en kapitalbeholdning som depre-
sieres naturlig med alderen, men som også kan økes ved

Tabell 1: Befolkningen fordelt på aldersgrupper. SSBs befolkningsframskrivninger (middelalternativet)

2000 2010 2020 2030 2040 2050

0-19 år . . . . . . . . . . . 25,9 25,2 23,4 23,1 22,9 22,5

20-66 år . . . . . . . . . . 60,5 61,7 60,4 58,2 56,2 57,0

67 år + . . . . . . . . . . . 13,6 13,1 16,2 18,7 20,9 20,5

Kilde: SSB (1999). Tabellen er basert på Tabell 2.2 i Finansdepartementet (2001).

2 I motsetning til den opprinnelige Grossman-modellen, har vi ikke tatt
med et tidsbudsjett. Dette vil bli kommentert der det har betydning for
konklusjonene.
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kjøp av forebyggende helsetjenester. Levetiden er usikker,
men sannsynligheten for å dø øker med skrantende helse.
Modellen er kalibrert for å få realistiske baner for konsum,
helse og dødssannsynligheter, og den er løst ved hjelp av
GAMS. Ved å studere et representativt individ, kan vi se
hvordan etterspørselen etter helsetjenester endres med alde-
ren. Vi kan også se hvordan etterspørselen endres når ulike
karakteristika ved individet endres.

Vårt individ vil få en utvikling i helsebeholdningen og et-
terspørselen etter helsetjenester over livsløpet som illustrert
ved figurene 1 og 2. Helsetilstanden er på topp i 30-årsalde-
ren, og vil deretter falle. Forventet levetid i modellen er 73,9
år.3 Etterspørselen etter helsetjenester er lav mens man er
ung, men vil etter hvert stige, og nå en topp i 60-årsalderen.
I vår modell kan helsetjenester tolkes som forebyggende tje-
nester, da de i stor grad er motivert av mulighetene til å på-
virke livslengden, se Gjerde mfl. (2001). Avkastningen av
forebyggende helsetjenester faller med alderen. Dette er som
nevnt i overensstemmelse med Cropper (1977). Kurative
helsetjenester er derimot noe som etterspørres ved sykdom.
Sykdom opptrer når helsa faller under et visst nivå H

_
, som er

stokastisk. Jo lavere nivå på helsebeholdning, jo større sann-
synlighet for å bli syk. Følger vi Croppers opplegg, vil etter-
spørselen etter kurative helsetjenester øke med alderen, da
individets helsetilstand avtar.

Ut fra modellen vil en vridning i alderssammensetningen
mot en mer aldrende befolkning, gi lavere etterspørsel etter
forebyggende helsetjenester og høyere etterspørsel etter
kurative helsetjenester, noe som følger implisitt av lavere
helsetilstand. Utgiftene til helsesektoren vil derfor øke.
Dette er imidlertid under forutsetning av at alle faktorer som
påvirker et individs etterspørsel er konstante, noe som ikke
er en rimelig antagelse. Vi skal derfor se på hvilke faktorer
som kan tenkes og endres, og hvordan endringer i disse vir-
ker i modellen.

4. Endringer i variable som har betydning for 
helsetjenesteetterspørselen

Samfunnet er i stadig utvikling, noe som også påvirker
individenes etterspørsel etter helsetjenester. En 70-åring i år
2020 vil være annerledes enn en 70-åring i dag. Antagelig vil
også helsesektoren tilby andre tjenester enn den gjør i dag.
Ut fra dette vil jeg anta følgende om framtiden (20-30 år
framover) som kan ha betydning for helsa:

- Vi blir materielt rikere
- De eldre får et høyere utdanningsnivå
- Det vil skje endringer i risikofaktorer som f.eks. utbredel-

sen av tobakksrøyking
- Det vil skje positive teknologiendringer på tilbudssiden 

I litteraturen er det en debatt om hvordan man kan utføre
skiftanalyse i modeller med mange beholdningsvariable. De
studiene som er utført gir ubestemte virkninger, da det er
flere effekter som går i ulike retninger, se f.eks. Ried (1998).
Det kan derfor være illustrativt å utføre de eksogene skiftene
i en simuleringsmodell som vår. Nedenfor vil endringene i
etterspørselen etter forbyggende helsetjenester bli vist
grafisk, da det er disse som bestemmer utviklingen i helse-
beholdningen, mens endringene i denne beholdningen, og
dermed endringen i kurative helsetjenester, bare vil bli
omtalt, da skiftene her blir mer uniforme.4

4.1 Virkningene av høyere inntekt og formue

Norge har hatt en økonomisk vekst gjennom mange år (ut-
viklingen på 1990-tallet er vist i Fløttum mfl., 2002), og det
er rimelig å forvente at vi vil få en økning i per capita inntekt
også i framtiden. Figur 3 viser hvordan en økning i realinn-
tekten på 20 % (30% fom. 70 år) slår ut på etterspørselen
etter forebyggende helsetjenester.

Helse er et normalt gode, noe som fører til at individet
ønsker mer av det ved økt inntekt, og det vil derfor etterspør-

Figur 1: Utviklingen i helse over livsløpet.

Figur 2: Etterspørselen etter forebyggende helsetjenester
over livsløpet.

3 I Norge er forventet levealder for nyfødte gutter 76 år, mens den for
jenter er 81,4 år. Vår modell er mer på linje med forventet levealder for
menn i Danmark og Frankrike, se SSB (2000b).

4 Grafiske illustrasjoner av virkninger på helsebeholdningen i tillegg til
variable som konsum, formue og dødssannsynligheter, er tilgjengelige på
forespørsel. 
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re mer av forebyggende helsetjenester over hele livsløpet. En
inntektsøkning på 20% gir en økning i etterspørselen på ca
5% (inntektselastisitet på ca 0,25). Da vi ikke har med fritid
i modellen, vil inntekts- og formuesendringer ha lik virk-
ning. Hvis vi hadde hatt med et tidsbudsjett, ville konklu-
sjonen ikke blitt like klar. En lønnsøkning ville også økt
alternativverdien av tid, noe som trekker i retning av at man
ville brukt mindre tid på å bedre helsa (mosjon osv.) da dette
blir dyrere. Effekten av en lønnsøkning på helseinvesteringer
ville dermed blitt usikker. Se Grossman (1972) for en nær-
mere drøfting av dette.

I vår modell vil helsebeholdningen øke over hele livsløpet
som følge av høyere inntekt eller formue. Ut fra vår tolkning
av kurative tjenester, vil derfor etterspørselen etter disse gå
ned for alle aldersgrupper, og forventet levetid vil øke fra
73,9 til 74,2 år. Det siste trekker imidlertid i retning av høy-
ere etterspørsel etter begge typer helsetjenester.

4.2 Virkningene av høyere utdanning

Utdanningsnivået i Norge har økt i årene etter andre ver-
denskrig, og dagens 40-50 åringer har i gjennomsnitt en høy-
ere utdanning enn sine foreldre (se f.eks. Hægeland, 2002),
noe som igjen fører til at morgendagens eldre får et høyere
utdanningsnivå enn dagens. Det er flere studier som viser en
positiv sammenheng mellom utdanning og helse;5 se
Grossman og Kaestner (1997) for en oversikt over empiriske
studier. Studiene fastslår også at utdanning er sterkere korre-
lert med helse enn både yrke og inntekt. Denne positive kor-
relasjonen kan forklares på tre måter. For det første kan im-
plikasjonen gå fra utdanning til helse. Høyere utdanning fø-
rer til at folk blir flinkere til å ta vare på helsa si. Dette kan
for eksempel skyldes at de har mer kunnskap om hva som
påvirker helsa. En forsterkende mekanisme er at god utdan-
ning gir høyere inntekt, og at dette setter en i stand til å kjø-
pe flere helsetjenester. Alternativt kan implikasjonen gå fra
helse til utdanning. Argumentasjonen kan være at folk med
god helse er mer tilbøyelige til å starte på en lang utdanning,
eller at de er mer effektive i å produsere kunnskap. Det siste
innebærer at god helse gjør læring lettere, gitt den samme
innsatsen. En tredje forklaring på den positive korrelasjonen

mellom helse og utdanning er at det kan være en tredje vari-
abel som påvirker begge deler (og dermed også inntekt)
positivt. Folk kan være i besittelse av visse egenskaper som
gjør at de ønsker å investere både i helse og utdanning. Et
forslag til en slik variabel kan være tidspreferanser. Folk som
legger stor vekt på framtiden vil være mer tilbøyelige til å
investere i både helse og utdanning enn folk som legger mer
vekt på nåtiden. Et annet forslag kan være ressurssituasjonen
i utgangspunktet, ved at en ressurssterk bakgrunn gjøre en
bedre i stand til å investere både i helse og utdanning.
Nedenfor vil jeg se på hvordan noen av disse sammenhenge-
ne har blitt tolket innen for ulike studier, og hvordan de kan
implementeres i vår modell.6

Virkningene av en høyere realinntekt, f.eks. som følge av
høyere utdanning, ble drøftet i tilknytning til Figur 3, og vil
som nevnt gi økt etterspørsel etter forebyggende, og lavere
etterspørsel etter kurative helsetjenester. Selv om sammen-
hengen mellom inntekt og utdanning er sterk i mange land,
har den ikke vært like klar i Norge, se Hægeland (2002).

I pionerarbeidet til Grossman (1972), ble det antatt at folk
med høyere utdanning var mer effektive til å produsere helse,
dvs. at det samme helsetjenesteforbruket ville gi en større
helseforbedring for utdannede enn ikke-utdannede. I Figur 4
har jeg derfor sett på virkningene på etterspørselen etter
forebyggende tjenester hvis disse tjenestene blir 10% mer
effektive. En slik effektivitetsforbedring har to virkninger:
For det første blir helsetjenestene billigere – man betaler

Figur 3: Etterspørselen etter forebyggende helsetjenester
når realinntekten øker med 20%.

5 Det har også vært flere avisoppslag den siste tiden om at velutdannede
lever lenger, at folk med høy utdanning går mer på tur, trener mer, spiser
sunnere og røyker mindre. Se f.eks. Aftenposten 4. oktober, 2001: «Vel-
utdannede lever stadig lenger», Aftenposten 29. januar, 2002: «Høy ut-
dannelse – mer på tur», Dagsavisen 3. oktober, 2002: «Du lever kortere
uten utdanning», og Nettavisen 4. oktober, 2002: «Smart kone gjør deg
frisk».

6 De fleste studiene som er gjort på sammenhengen mellom utdanning og
helse er gjort på tverrsnittsdata, dvs. man har sammenlignet en gruppe
individer på et bestemt tidspunkt. Det er dermed ikke opplagt at de
samme mekanismene gjør seg gjeldende når det generelle utdannings-
nivået endres over tid. Innenfor min forklaringsmodell vil likevel flere av
sammenhengene trekke i retning av at helsa bedres ved høyere utdan-
ning. 

Figur 4: Etterspørselen etter forebyggende helsetjenester
når disse er 10% mer effektive.
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mindre for den samme forbedringen i helsa. For det andre
trenger man færre tjenester for å produsere den samme hel-
seforbedringen, noe som trekker i retning av lavere etter-
spørsel. Ut fra figuren ser vi at det siste motivet er sterkest
den første delen av livet, mens det første motivet dominerer
fra individet fyller 40 år: Man etterspør flere forebyggende
helsetjenester den siste halvdelen av livet. Helseinvesterin-
gene er mer effektive når man er ung pga. av lavere naturlig
depresiering av helsa, men når man blir eldre trengs det høy-
ere investeringer for å oppnå samme effekt. Denne produk-
tivitetsforbedringen vil øke helsebeholdningen gjennom hele
livsløpet, noe som igjen vil redusere behovet for kurative
tjenester. Den forventede levealderen vil øke fra 73,9 til
76,5 år.

Tidspreferanseraten er eksogen i de fleste studier av indi-
viduell adferd, som for eksempel i Grossman (1972). Becker
og Mulligan (1997) har imidlertid endogenisert denne ved å
anta at individer kan investere i goder (og adferd) for å redu-
sere tidspreferanseratenpå sikt, dvs. å legge mer vekt på
framtidig nytte. Økt skolegang er et eksempel på en investe-
ring som kan endre individenes evne til å forestille seg fram-
tida, da avkastningen av denne kommer et stykke fram i tid.
I vår modell vil en tolkning av dette være at individer med
høyere utdannelse har en lavere nyttediskontering. Ved å
endre den fra 3 til 2% per år, vil etterspørselen etter fore-
byggende helsetjenester endres som i Figur 5. Den øker mar-
kant over hele livsløpet, men mest i den siste halvdelen av
livet. Dette fører også til at helsetilstanden blir bedre, og
etterspørselen etter kurative helsetjenester vil reduseres.
Forventet levetid vil øke fra 73,9 til 74,8 år, noe som isolert
øker etterspørselen etter begge typer helsetjenester.

Muurinen (1982) har lagt en annen tolkning av utdanning
inn i modellen for etterspørselen etter helse og helsetjenes-
ter. Hun antar at utdannede har en lavere helsedepresiering,
noe som betyr at de ikke vil eldes like fort. I vår modell har
vi i utgangspunktet lagt inn en depresiering av helsebehold-
ningen på 1% per år. Denne stiger med 1% per tiår etter fyl-
te 20 år. Legger vi så Muurinens tolkning til grunn, kan vi

som et eksempel, redusere helsedepresieringen med 0,2%
per år. Dette får to effekter for etterspørselen etter fore-
byggende helsetjenester: Helsa bedres uavhengig av helse-
investeringer, noe som trekker i retning av mindre etterspør-
sel etter forebyggende tjenester. På den annen side får helse-
investeringene større betydning, noe som trekker i retning av
høyere etterspørsel. Fra Figur 6 ser vi at den første effekten
er dominerende fram til individet fyller 50, mens den andre
effekten deretter vil dominere. Med andre ord vil et eldre
individ etterspørre flere forebyggende helsetjenester. Helse
beholdningen vil også være høyere for alle aldersgrupper,
noe som trekker i retning av lavere etterspørsel etter kurative
helsetjenester. En lavere depresieringsrate som spesifisert
her, vil også øke forventet levealder fra 73,9 til 75,9 år.

Som sett ovenfor, er det ulike måter å tolke økt utdan-
ningsnivå inn i modellen for etterspørsel etter helse og helse-
tjenester. Men alle tolkningene vil føre til at et eldre individ
med høyere utdanning vil ha en høyere etterspørsel etter
forebyggende helsetjenester og en lavere etterspørsel etter
kurative, sammenlignet med et individ med et lavere ut-
danningsnivå.

4.3 Virkningene av endrede risikofaktorer

Det er mange faktorer som har betydning for et individs hel-
se og etterspørsel etter helsetjenester, og som ikke er spesi-
fisert eksplisitt i modellen. Noen av disse er konsum av av-
hengighetsdannende varer som tobakk, alkohol og narkotika.
Selv om det er vanskelig å forutsi framtidige endringer i
dette, kan det være rimelig å anta at tobakkskonsumet går
ned. Det er flere grunner til det. Andelen av den norske
befolkning som røyker har falt fra 37,5 % i 1994 til 32,4 % i
2002.7 Det er en klar sammenheng mellom utdanning og
røyking; folk med høyere utdanning røyker mindre. Andelen
røykere kan derfor falle ytterligere når utdanningsnivået
øker. Helseministeren har som mål å halvere antall røykere i
løpet av fem år, og regjeringen har foreslått en innstramming

Figur 5: Etterspørselen etter forebyggende helsetjenester
ved lavere tidspreferanserate.

Figur 6: Etterspørselen etter forebyggende helsetjenester
ved lavere helsedepresiering.

7 Andelen av menn som røyker har falt drastisk de siste 25 år, mens
andelen av kvinner har vært forholdsvis stabil, se SSB (2002).
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av røykeloven som går ut på å totalforby røyking på alle ser-
veringssteder. Den nye loven kan tre i kraft 1. januar 2004.
At røykeloven har hatt betydning for antallet som utsettes for
passiv røyking, er vist i Nyborg og Rege (2002).

Innenfor vår modell kan redusert røyking tolkes på sam-
me måte som høyere utdanning: Det kan modelleres både
som en endring i tidspreferanseraten, som en endring i pro-
duktiviteten av helsetjenester, og som en lavere helsedepresi-
ering. Becker og Mulligan (1997) hevder at rusmiddelbruke-
re har en høyere tidspreferanserate enn andre.8 Ved å investe-
re i skolegang kan som nevnt tidspreferanseraten reduseres,
da individene kan bedre sin evne til å forestille seg framtida,
og det vil være optimalt å redusere forbruket av det avheng-
ighetsskapende godet. En rimelig tolkning av høyere utdan-
ning og mindre røykekonsum kan derfor være at tidsprefe-
ransen blir redusert som i Figur 5. Både aktiv og passiv to-
bakksrøyking er skadelig for helsa, noe som kan modelleres
som at helseinvesteringene er mindre effektive, eller at hel-
sedepresieringen er høyere, se f.eks. Carbone mfl. (2002). Vi
kan derfor få tilsvarende virkninger som illustrert ved
Figurene 4 og 6. Alt i alt vil derfor redusert tobakksrøyking
innenfor vår modell, føre til at eldre mennesker i framtiden
vil ha en høyere etterspørsel etter forebyggende helsetjenes-
ter, og en lavere etterspørsel etter kurative tjenester sammen-
lignet med i dag.

4.4 Teknologiendringer

Behandlingsmetodene i helsevesenet er mer effektive i dag
enn for noen tiår siden, og nye behandlingsmetoder kommer
til, bl.a. som følge av utstrakt forskning og utvikling. Dette
vil påvirke etterspørselen etter helsetjenester som følge av
nye muligheter (tilbudet genererer sin egen etterspørsel),
samtidig som det kan påvirke folks insentiver til å ta vare på
sin egen helse. Teknologiforbedringer kan i vår modell spe-
sifiseres som at både forebyggende og kurative helse-
tjenester blir mer effektive enn før. Effektivitetsforbedringer
av forebyggende helsetjenester er allerede diskutert i tilknyt-
ning til Figur 4.

En tolkning av en effektivitetsforbedring av kurative hel-
setjenester kan være at sannsynligheten for å redde liv eller
for å opprettholde livet til pasienter med dårlig helsetilstand
øker. I modellen er dette lagt inn som en eksogen reduksjon i
dødssannsynligheten med 10 % fra et år til et annet for en
gitt helsetilstand. Figur 7 viser hvordan dette slår ut for etter-
spørselen etter forebyggende tjenester. En redusert døds-
sannsynlighet reduserer motivet til å etterspørre helsetjenes-
ter for å forlenge livet, noe som i vår modell reduserer etter-
spørselen for individer under 60 år. På den annen side, vil det
øke insentivet til å etterspørre forebyggende helsetjenester
for eldre individer, da helseinvesteringene vil være mer ef-
fektive; man forventer å lever lenger. Dette forklarer økt et-
terspørsel etter fylte 60 år. I modellen vil den forventede le-
vetiden øke fra 73,9 til 75,0 år.

Virkningen på kurative helsetjenester reflekteres av effek-
ten på helsebeholdningen. Redusert dødssannsynlighet gir
små endringer i helsetilstanden, men mine simuleringer gir
en litt lavere helsetilstand opp til 90 år, og en litt høyere hel-

setilstand etter dette. I motsetning til de andre skiftanalysene
jeg har utført, vil derfor dette kunne øke etterspørselen etter
kurative tjenester.

5. Konklusjoner

Befolkningsframskrivninger viser at andelen av den norske
befolkning som er over 67 år vil øke drastisk om 20-30 år,
noe som vil påvirke utgiftssiden i offentlige budsjetter. Jeg
har i denne artikkelen sett på hva empiri sier om eldres etter-
spørsel etter helsetjenester, og hva økonomisk teori kan si
om utviklingen i helsetjenesteetterspørselen framover. Det
siste er illustrert ved hjelp av en numerisk simuleringsmo-
dell. En vridning i alderssammensetningenmot en mer al-
drende befolkning vil partielt kunne gi en økning i etterspør-
selen etter kurative helsetjenester, og en nedgang i etterspør-
selen etter forebyggende. Da det er de kurative tjenestene
som i størst grad belaster offentlige budsjetter, vil dette støt-
te Finansdepartementets bekymring uttrykt i Langtids-
programmet. Men framtidige endringer i inntekt, utdanning,
risikofaktorerog teknologivil isolert kunne gi en nedgang i
etterspørselen etter kurative helsetjenester. Den eneste fakto-
ren som trekker i retning av økt etterspørsel etter slike tje-
nester, er effektivitetsforbedringer eller nyvinninger på be-
handlingssiden. Mye trekker derfor i retning av en bedring i
den generelle helsetilstanden blant eldre, og belastningen på
offentlige budsjetter kan bli mindre enn fryktet.

En effekt av alle de framtidige endringene jeg har studert i
denne artikkelen, er at forventet levealder vil øke. Selv om
morgendagens eldre blir sprekere enn dagens, vil de være
gamle lenger. Dette vil kunne gi en etterspørselsøkning etter
kurative helsetjenester. På den annen side, viser empiri at en
stor del av helseetterspørselen er knyttet til siste leveår, noe
som kan føre til at mye av helsetjenesteforbruket på individ-
nivå bare utsettes. En viktig konklusjon på dette arbeidet er

8 Bretteville-Jensen (1999) viser at tidspreferanseraten til sprøytemis-
brukere var vesentlig høyere enn for ikke-misbrukere og for tidligere
sprøytemisbrukere. Lurås (2001) har imidlertid ikke kommet til noen
signifikante konklusjoner når det gjelder røykere.

Figur 7: Etterspørselen etter forebyggende helsetjenester
ved redusert dødssannsynlighet.
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uansett at framtidens eldre antagelig vil ha bedre helse enn
dagens eldre. Helse er i stor grad avgjørende for trivsel og
livskvalitet, se f.eks. Gerdtham og Johanneson (2001).
Kanskje vi kan se alderdommen lyst i møte?
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5. Oppsummering 

Den statsfinansielle kostnaden ved å flytte Konkurranse-
tilsynet i løpet av 2004-2006 er anslått til 193 millioner kro-
ner, regnet som nåverdi pr 1.7.2003 (Tabell 7) 

Den samfunnsøkonomiske kostnaden er større, anslagsvis
440 millioner kroner, og vesentlig mer usikker. Et særlig
stort usikkerhetsmoment er hvilket samfunnsøkonomisk tap
som oppstår ved at tilsynet i en periode opererer med redu-
sert effektivitet. Dette tapet kan meget vel være betydelig
større enn lagt til grunn i beregningen.

På grunn av økte tidskostnader i tilknytning til reiser vil
tilsynet også få et varig effektivitetstap, svarende til anslags-
vis to årsverk pr år. Mesteparten av dette vedrører etterforsk-
ningsvirksomheten.

Ved neddiskontering av framtidige kostnader har vi lagt til
grunn en risikofri rente på 4 % pr år. Dersom en i stedet for-
utsetter middels høy risiko, og en rente på 6 % pr år, blir nå-
verdiene av de statsfinansielle og samfunnsøkonomiske

kostnadene 40 og 98 mill kroner mindre, henholdsvis. 
Flyttekostnaden må veies opp mot hensyn som eventuelt

søkes ivaretatt ved en flytting av tilsynet og som ikke er
eksplisitt trukket inn i analysen. Et slikt hensyn kan være
ønsket om en annen fordeling mellom Oslo og resten av
landet. Dersom en endring i denne fordelingen vurderes å
være verd mer enn 440 millioner kroner, vil det kunne være
riktig å gjennomføre flyttingen.

Enhver kost-nytte- eller kostnadsvirkningsanalyse har
mening kun i sammenlikning med et alternativ. Ovenstående
analyse har fortsatt lokalisering i Oslo som implisitt alterna-
tiv.

Referanser:
NOU 1997:27: Nytte-kostnadsanalyser. Prinsipper for lønnsomhetsvurde-

ringer i offentlig sektor.
NOU 1998:16: Nytte-kostnadsanalyser. Veiledning i bruk av lønnsomhets-

vurderinger i offentlig sektor.
Sunnevåg K J og Ekerhovd N A (2002): Flytting av en statsinstitusjon – er-

faringsbakgrunn og kriterier for lokalisering. SNF-rapport 17/02,

➥ Forts. fra side 48
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Regjeringen har varslet at hovedkontorene for åtte
tilsyn skal legges til andre byer enn Oslo.
Konkurransetilsynet skal lokaliseres til Bergen.

De statsfinansielle kostnadene ved å flytte Konkur-
ransetilsynet fra Oslo til Bergen i løpet av 2004-2006 kan
anslås til 193 millioner 2003-kroner, regnet som nåverdi
pr 1.7.2003. De samfunnsøkonomiske kostnadene har en
anslått nåverdi på 440 millioner kroner. Tallet er be-
heftet med usikkerhet, særlig oppover. Artikkelen er en
forkortet versjon av en analyse utarbeidet av fire med-
arbeidere i Konkurransetilsynet i november 2002. Etter
forslag fra redaksjonen er det gjort enkelte mindre til-
pasninger i framstillingen.

1. Innledning

En rekke av de fordeler og ulemper som knytter seg til en
omlokalisering vil være svært vanskelig å kvantifisere. Ikke
minst gjelder dette nyttesiden. Men også store deler av de
samfunnsøkonomiske kostnadene vil være gjenstand for stor

usikkerhet. Vi vil likevel så langt mulig søke å kvantifisere
de kostnader det kan være snakk om, eller eventuelt – ved
hjelp av plausible regneeksempler – antyde noen mulige
eller sannsynlige variasjonsintervall. 

De statsfinansielle (budsjettmessige) kostnadene knyttet
til flytting vil være vesentlig enklere å anslå enn de sam-
funnsøkonomiske, selv om det også her vil være betydelig
usikkerhet. Vi vil gjennomføre analysen ut fra begge
perspektiv, ved å drøfte så vel de samfunnsøkonomiske som
de statsfinansielle implikasjonene av flytting. 

2. Prinsipielt om analysemodellen 

Drøftingene er gjort med utgangspunkt i den teorimodell for
kost-nytte analyser som benyttes ved vurdering av ulike til-
tak og prosjekter innenfor offentlig sektor, jf. NOU 1997:27
og NOU 1998:16. I en fullstendig kost-nytte-analyse skal
relevante alternativer beskrives, herunder virkninger for alle
grupper som blir berørt av de tiltak som foreslås. Felles for
kost-nytte-analyser er en systematisering av informasjon om
kostnadene og nyttevirkningene som er forbundet med det
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aktuelle tiltak og tiltakets alternativer. Det finnes følgende
metoder for å gjennomføre slike systematiske analyser:

- Fullstendig kost-nytte-analysekjennetegnes ved at alle
virkninger kan verdsettes i kroner eller en annen felles
måleenhet.

- Kostnads-effektivitets-analysebrukes når nyttesiden er
vanskelig å verdsette, og tiltakene gir de samme nyttevirk-
ningene. Denne metoden gjennomføres ved at man finner
det tiltaket som minimerer kostnadene ved å oppnå et gitt
mål.

- Kostnads-virknings-analysebenyttes når nyttesiden er
vanskelig å verdsette, og ulike tiltak gir ulike nyttevirk-
ninger. Metoden gjennomføres ved at beregningene av til-
takenes kostnadsside suppleres med beskrivelse av de
ulike nyttevirkningene. 

NOU 1998:16 omtaler en sjekkliste i forbindelse med slike
samfunnsøkonomiske analyser, herunder spesifisering av
virkningene, som innebærer en kvalitativ og kvantitativ
beskrivelse av fordeler og ulemper, samt en redegjørelse for
og vurdering av de datakilder, forutsetninger og metoder
som har vært benyttet for identifisering av virkninger. Den
samlede usikkerhet som er knyttet til tiltaket må dokumen-
teres. For hvert tiltak må den samfunnsøkonomiske lønn-
somhet, eller kostnadene (kostnads-reduksjonen) beregnes.
De virkningene som ikke kan måles i en felles måleenhet
skal beskrives. Det skal redegjøres for fordelingsvirkningene
og interessekonflikter av de ulike tiltak. 

Nyttesiden av å flytte Konkurransetilsynet er svært
vanskelig å tallfeste. Våre kvantitative beregninger omfatter
derfor kun kostnadssiden. Vi har med andre ord utarbeidet en
kostnads-virknings-analyse. Ulike nytte-elementer kan
bakes inn i analysen når slike er nærmere utredet. 

Kostnader som påløper på ulike tidspunkt, sammenfattes
ved hjelp av nåverdimetoden. En kostnad som påløper t år
fram i tid, reduseres til nåverdi ved at en dividerer beløpet t
ganger med (1 + k), der k er den såkalte diskonteringsrenten.
Netto nåverdi framkommer ved at en legger sammen alle
neddiskonterte inntekter og trekker fra alle neddiskonterte
kostnader. 

I NOU 1997:27 er statens risikofrie diskonteringsrente
satt til 3,5% reelt pr år. I situasjoner med lav risiko legges
0,5% risikopremie på, slik at kalkulasjonsrenten blir 4%. For
tiltak med mellomstor og stor risiko legges det til en risiko-
premie på henholdsvis 2,5% og 4,5%, slik at kalkulasjons-
renten blir henholdsvis 6% og 8%. 

Vi legger til grunn at avkastningen av å flytte
Konkurransetilsynet i liten grad vil samvariere med avkast-
ningen av nasjonalformuen, og at det derfor er riktig å an-
vende laveste risikopremie, hvilket innebærer en diskonte-
ringsrate på 4 prosent. 

På usikkert grunnlag tilrår utvalget bak NOU 1997:27 at
velferdstapet ved skattefinansiering i sin alminnelighet settes
til 20 øre pr krone. Dette må anses å være et forsiktig anslag.
Det innebærer at den samfunnsøkonomiske verdien av 1 kro-
ne offentlig inntekt eller utgift er kr 1,20. 

I beregningene vil vi for enkelhets skyld forutsette at
Bergens-kontoret åpner den 1.1.2004, og at Oslo-kontoret
nedlegges tre år senere, dvs 31.12.2006. Vi vil benevne

årene 2004-2006 som «år 1», «år 2» og «år 3», henholdsvis.
Nåverdiberegningene vil være henført til 1.7.2003, dvs til
midten av «år 0», som svarer omtrent til det tidspunkt da en
beslutning kan antas å bli truffet. Alle kostnader vil for
enkelhets skyld forutsettes å forfalle midt i året, dvs. nøyak-
tig 1, 2, 3, osv. kalenderår etter pr-datoen for nåverdibereg-
ningen. Beregningene gjøres i faste 2003-kroner. I den grad
beregningene bygger på erfaringstall, ser vi for enkelhets
skyld bort fra pris- og lønnsstigning fra 2001-2002 til 2003. 

Beregningene vil gjennomgående være basert på forsik-
tige anslag over de aktuelle kostnader. Særlig gjelder dette
der kostnadenes størrelse åpenbart er usikker. Kostnads-
virknings-analysen kan derfor tolkes som et minimums-
anslag over de kostnader som kan forventes å påløpe ved en
flytting av Konkurransetilsynet.  

3. Samfunnsøkonomiske og statsfinansielle kostnader 

Det kan være hensiktsmessig å skille mellom tre hovedtyper
av statsfinansielle kostnader. Hver av disse svarer til en ut-
giftspost på ett eller flere års statsbudsjett. 

For det første påløper det engangskostnaderknyttet til
etablering av en Bergens-administrasjon og avvikling av
Oslo-administrasjonen. Vi legger til grunn at disse engangs-
kostnadene vil fordele seg på de tre første regnskapsår. 

For det annet påløper det langvarige kostnader, som kan
henføres til et bestemt antall regnskapsår utover de to første.
Disse kostnadene knytter seg i første rekke til ventelønn og
til ressurstapet knyttet til at noen personer ikke utnytter sin
arbeidskraft fullt ut. 

For det tredje vil det oppstå visse varige kostnader, som
forutsettes å påløpe i all framtid fra starten på omstillingen.
Disse kostnadene begynner å påløpe allerede i år 1 og slår inn
med full tyngde etter at flytteprosessen er fullt gjennomført.

3.1 Engangskostnader
3.1.1 Kostnader på statens hånd

En flytting medfører behov for nye lokaler, ny teknisk infra-
struktur og utstyr og løs innredning. Det vil være lite hen-
siktsmessig å ta med seg utstyr og løs innredning fra Oslo.
En flytting av Konkurransetilsynet til Bergen vil derfor inne-
bære full reinvestering i teknisk infrastruktur, utstyr og løs
innredning mv. En del av det gamle utstyret kan trolig sel-
ges, men realisasjonsverdien vil være forholdsvis beskjeden.
Vårt beste anslag for hvilke engangsutgifter som vil påløpe
er oppsummert i Tabell 1.

Beløpene er basert på erfaringstall fra tilsynets investe-
ringer. De forutsettes i sin helhet belastet statsbudsjettet. De
er med andre ord statsfinansielle kostnader. 

Kostnadene er vurdert til markedspriser. Vi legger til
grunn at disse gjenspeiler produktenes verdi i beste alternati-
ve anvendelse. Anslag over de tilsvarende samfunnsøkono-
miske kostnadene finnes derfor ganske enkelt ved å legge til
skattefinansieringskostnaden, dvs ved å multiplisere hvert av
tallene med 1,2, jf NOU 1998:16. 

Statsråden har uttalt at beslutningen om flytting skal ta
kort tid og at gjennomføringen av beslutningen skal ta lang
tid. Dette er begrunnet i hensynet til kontinuitet. Det er rime-
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lig å anta at et relokalisert tilsyn ikke er tilnærmet fullt be-
mannet før tidligst etter to-tre år. I denne overgangsperioden
vil det påløpe en del ekstra utgifter. Disse kan sammenfattes
som i Tabell 2.

Erfaring fra tidligere utflyttinger av liknende institusjoner
tilsier at ikke mer enn ca 10 prosent av de ansatte flytter med
(SNF-rapport 17/02). Vi legger til grunn at dette vil være et
forholdsvis realistisk anslag også i Konkurransetilsynets til-
felle. Det innebærer at det forutsettes rekruttert 90 personer,
tilsvarende 90 prosent av tilsynets nåværende bemanning på
100 årsverk. 

Det første kalenderåret forutsettes bemanningen i Oslo å
synke fra 100 til 80, det andre året til 30 og det tredje året til
null. Gjennomsnittbemanningen i Oslo i de tre årene blir
dermed 90, 55 og 15 personer på full tid, henholdsvis. 

Det vil være viktig at den nye administrasjonen i Bergen
etableres raskest mulig. Selv om alle ledige stillinger blir
lyst ut samtidig, vil det sannsynligvis ikke være mulig å få til
et større årsverkstilfang enn 25 det første driftsåret der.
Neste år blir årsverksomfanget forutsetningsvis 70, og det
tredje året 95. Det innebærer at Bergens-kontoret bemannes
opp med 50 personer det første året, med ytterligere 40 (til
90) det neste året, og til 100 i løpet av det tredje året. 

Samlet sett for begge kontor innebærer dette en dobbelbe-
manning på 15, 25 og 10 årsverk, henholdsvis, i de tre første
årene. En slik grad av dobbelbemanning er trolig et mini-
mumskrav dersom en skal få til den grad av kontinuitet og
kompetanseoverføring som vil være nødvendig for at tilsy-
net skal fungere tilfredsstillende under og etter omlokalise-
ringen. Massiv utskifting av personalet vil gjøre det nødven-
dig å overføre store deler av den kompetanse som finnes
blant tilsynets nåværende ansatte til de nyansatte.

Det kan ikke utelukkes at en, når beslutningen om flytting
er tatt, vil se en betydelig raskere avskalling fra personalet i
Oslo enn forutsatt i beregningene. Dette vil selvsagt påvirke
produksjonen, jf avsnitt 3.1.2 nedenfor. Det betyr også i og
for seg at en vil kunne oppnå visse besparelser på lønnsbud-
sjettet. Imidlertid vil tilsynet, for å veie opp et slikt tap av
kapasitet, trolig måtte øke bruken av overtid betraktelig. Vi
har derfor ikke lagt inn i våre beregninger noen innsparing
på lønnsbudsjettet.

I tillegg til at det vil bli behov for overlappende beman-
ning av hensyn til kompetanseoverføringen, vil nyrekrutte-
ring i det omfang som er forutsatt gjøre det nødvendig å mid-
lertidig styrke Administrasjonsavdelingen i tilsynet med i
størrelsesorden 5 årsverk i år 1 og 2. 

Vi har i beregningene lagt til grunn at kompetanseover-
føringen skjer ved at erfarne medarbeidere ved Oslo-kontoret
tilbringer betydelig tid i Bergen, anslagsvis at 10 med-
arbeidere hver avlegger 20 til 30 besøk à 3 dager gjennom
hvert av de to første år. Reiseutgiften t/r er satt til kr 3 400 pr
besøk og oppholdsutgiften til kr 1 500 pr døgn.

Det vil påløpe henimot dobbel husleie i overgangsperio-
den på tre år. Vi har lagt til grunn at nåværende husleie i Oslo
løper fram til det tidspunkt Oslo-kontoret blir stengt.
Tilsynet har pr i dag en svært gunstig husleieavtale, med
opsjon på fornyelse fram til 2014. Vi har derfor ikke lagt til
grunn noen varig innsparing i husleiekostnader ved flytting
til Bergen.  

Lønn og variable utgifter er beregnet til kr 550 000 per
årsverk. Kostnadsanslagene er gjort på grunnlag av om-
stillingsutgiftene i forbindelse nedleggingen av regionkonto-
rene i Konkurransetilsynet. 

Tabell 1: Investeringer ved flytting til Bergen. 2003-Kroner 

Maskinvare IKT - servere og back-up . . . . . . 8 000 000
Maskinvare IKT, PCer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950 000
Maskinvare IKT, telefonsystem . . . . . . . . . . . 800 000
Programvarelisenser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 000
Kabling og installering IKT  . . . . . . . . . . . . . 1 500 000
Kopimaskiner og lignende . . . . . . . . . . . . . . . 900 000
Kontormøbler kontorarbeidsplasser  . . . . . . . 3 000 000
Kontormøbler fellesarealer  . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000
Arkivinnredning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000
Utsmykning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000
Søking etter nye lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 000
Flytting av arkiv og bibliotek  . . . . . . . . . . . . 300 000

Sum infrastruktur i Bergen  . . . . . . . . . . . . 25 050 000

Tabell 2: Statsfinansielle engangsutgifter 

År 1 År 2 År 3

Ekstra årsverkforbruk i kroner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 250 000 13 750 000 5 500 000
Reiseutgifter - kompetanseoverføring til nytt personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 000 1 020 000
Oppholdsutgifter - kompetanseoverføring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 1 350 000
Utgifter leie og drift lokaler Oslo flyttefase  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 100 000 6 100 000 5 700 000
Sluttpakker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 000 1 750 000
Konsulentbistand overtallige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
Kvalifisering overtallige  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 1 000 000
Variable tillegg nøkkelpersonell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 1 200 000
Ansettelser nytt personell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 750 000 1 400 000
Flyttegodtgjørelse medarbeidere som flytter til Bergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 440 000
Ny infrastruktur Bergen (fra Tabell 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 050 000

Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 930 000 29 320 000 16 390 000
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Andre omstillingsutgifter knytter seg til sluttpakker, kvali-
fisering av overtallige, konsulentbistand, utgifter knyttet til
nyansettelser, samt ekstraordinære tillegg for å beholde nøk-
kelpersonell i kompetanseoverføringsfasen. I tillegg kommer
ventelønn, som er omtalt i avsnitt 3.2 nedenfor.  

Det er kalkulert med 10 sluttpakker i år 2, og 5 i år 3. Hver
sluttpakke er anslått å koste kr 350 000. Nyansettelser er an-
tatt å koste kr 35 000 pr person (annonser, utvelgelses-
bistand, m v). 

Det vil trolig være nødvendig å gi ekstraordinære lønnstil-
legg til et antall medarbeidere – anslagsvis til 10 personer à
kr 120 000 gjennom hvert av de første to år – for å forhindre
at disse slutter før den nødvendige kontinuitet og kompetan-
seoverføring er ivaretatt.

For de medarbeiderne som velger å følge med til Bergen,
vil det ventelig påløpe flyttegodtgjørelse anslått til kr 144 000
pr person.  

Samlede statsfinansielle engangsutgifter blir ut fra dette
som i Tabell 2. De tilsvarende samfunnsøkonomiske kost-
nadene framkommer ved å multiplisere med 1,2.

3.1.2 Kostnader for samfunnet for øvrig

En beslutning om å omlokalisere Konkurransetilsynet vil
innebære uro blant tilsynets medarbeidere og en delvis de-
stabilisert drift. Mange ansatte vil raskt begynne å se seg om
etter ny jobb i Oslo-området. Til tross for de tiltak som blir
satt inn for å ivareta kontinuitet og kompetanseoverføring, er
det sannsynlig at en del av de mest produktive medarbeid-
erne vil forlate tilsynet først. Blant de gjenværende vil en
betydelig del av energien rette seg mot omstillingsprosessen
snarere enn mot Konkurransetilsynets kjerneoppgaver. 

Faktisk vil dette problemet melde seg allerede en god
stund før flyttebeslutningen treffes og i tiden mellom beslut-
ningen og starten på gjennomføringen, m a o allerede i år 0.
Til en viss grad har det allerede meldt seg. 

Det innebærer at en, til tross for den grad av dobbel-
bemanning som er nevnt ovenfor, må påregne en til dels
sterkt nedsatt effektivitet i tilsynet i den tiden omstillingen
pågår. Mange medarbeidere må som nevnt påregnes å finne
seg nye jobber allerede i løpet av år 0. Vi antar at det er
realistisk å innregne 20 prosents nedsatt effektivitet i år 0,
deretter 30, 30 og 10 prosents effektivitetstap i år 1, 2 og 3.
Disse forutsetningene er lagt til grunn i beregningene. 

Det er grunn til å anta at tapet kan bli særlig stort i år 2, da
den gamle organisasjonen i Oslo bygges ned til 30 prosent
av tidligere kapasitet, mens Bergens-kontoret i all hovedsak
vil bestå av personer som har begrenset mengde relevant
erfaring. Vi forutsetter imidlertid at dette problemet vil bli
avdempet gjennom den ovenfor nevnte dobbelbemanning på
25 prosent.  

Det er vanskelig å kvantifisere den samfunnsøkonomiske
verdien av dette effektivitetstapet. Vi vil likevel skissere et
regneeksempel.

Konkurransetilsynets årsbudsjett er på ca 65 mill kroner.
Siden tilsynet er skattefinansiert, er den samfunnsøko-
nomiske kostnaden 1,2 ganger 65 mill kroner = 78 mill
kroner. Vi legger til grunn at tilsynets bidrag til verdiskap-
ningen i Norge iallfall ikke er mindre enn dette. I motsatt fall

tilsier en kostnads-nytte-analyse at tilsynet nedlegges heller
enn flyttes. 

En 30 prosents nedsatt effektivitet i Konkurransetilsynet
innebærer etter dette et samfunnsøkonomisk tap på drøyt 23
mill kroner. Samlet effektivitetstap over fire år kan anslås til
67 mill kroner, omregnet til nåverdi pr 1.7.2003. 

En kan innvende at dette regnestykket ville være korrekt
bare dersom en ser for seg at tilsynet blir permanent svekket
eller nedlagt. I så fall vil alle aktører vite at det ikke vil bli
reagert (like effektivt), verken mot ulovlig pris- og anbuds-
samarbeid, mot misbruk av markedsmakt eller mot konkur-
ransebegrensende fusjoner. I et slikt tilfelle er det relevant å
regne som om hele tilsynets eksistensverdi, dvs hele den all-
mennpreventive virkningen av Konkurransetilsynet, går tapt
ved nedleggelse. Et 30 prosent mindre effektivt tilsyn vil til-
svarende innebære at 30 prosent av eksistensverdien går tapt. 

En kortsiktig svekkelse av Konkurransetilsynet vil være
mindre dramatisk. Markedsaktørene vil ta hensyn til at til-
synet vil kunne reagere så snart driftssituasjonen er blitt
normalisert. Dermed er det ikke korrekt å forutsette at
30 prosent kortsiktig nedsatt effektivitet gir et tap tilsvarende
30 prosent av eksistensverdien. Det innebærer at dersom
Konkurransetilsynet i utgangspunktet bare så vidt er sam-
funnsøkonomisk lønnsomt, så vil vi gjennom ovenstående
regnestykke ha overvurdert effektivitetstapet. 

Dersom på den annen side Konkurransetilsynets bidrag til
verdiskapningen i Norge er større enn ressursbruken, noe det
kan være god grunn til å anta, så representerer regnestykket
neppe noen overdrivelse. Bruttonasjonalproduktet i år 2001
var 1 511 mrd kroner. Dersom en, som et plausibelt regne-
eksempel, antar at verdiskapningen på lang sikt ville synke
med 1 prosent i fravær av Konkurransetilsynet og en aktiv
konkurransepolitikk, og at den kortsiktige effekten utgjør
10 prosent av dette, så innebærer 30 prosents effektivitets-
svikt gjennom ett enkelt år et samfunnsøkonomisk tap på
hele 450 mill kroner (0,3 promille av BNP). Usikkerheten
knyttet til det beregnede effektivitetstapet er med andre ord
størst oppover. 

3.2 Langvarige kostnader

Langvarige interne utgifter i forbindelse med en flytting vil i
det alt vesentlige være knyttet til ventelønn til overtallige. En
kan forvente at ventelønnsandelen ved en slik omstilling vil
være betydelig lavere enn det som var tilfelle ved nedleg-
gingen av regionapparatet. Medarbeiderne i Oslo har betyde-
lig bedre muligheter til å skaffe seg nytt arbeid. I tillegg er
ventelønnsreglene endret slik at antall mulige år på vente-
lønn er blitt færre. Det vil ikke være relevant å regne med
ventelønn for Oslo-administrasjonen før den er lagt ned.
Dette vil med våre forutsetninger inntreffe i år 3. Dersom en
går ut fra at det vil være 10 som får ventelønn i år 4 og at
ventelønn utbetales til og med år 9 med en reduksjon på ven-
telønnsberettigede på 1-2 per år, vil utgiftene til ventelønn
basert på en gjennomsnittlig årslønn på kr 280 000 bli som
angitt i Tabell 3.

Ventelønnen er en statsfinansiell utgift. Men siden vente-
lønnen ikke er betaling for et ressursforbruk, men kun en
overføring mellom personer, er det kun skattefinansierings-
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kostnaden på 20 prosent som utgjør en samfunnsøkonomisk
kostnad. 

Det er likevel relevant å anta et visst ressurstap. Ventelønn
utbetales med 66 prosent av tidligere lønn, til personer som
ikke har annet arbeid. Mer presist avkortes ventelønnen der-
som summen av ventelønn og arbeidsinntekt ellers ville
overstige 85 prosent av arbeidstakerens lønnsnivå i hennes
tidligere stilling. Med andre ord vil en person på ventelønn i
beste fall kunne tilby arbeidskraft verd 19 prosent av ved-
kommendes lønnsrate før omstillingen. Minst 81 prosent av
arbeidskraftressursen vil ha gått tapt.

Når en legger til 20 prosent skattefinansieringskostnad for
ventelønnen, blir derfor det samfunnsøkonomiske tapet
knyttet til en person på ventelønn i beste fall 66 x 0,2 + 81 =
ca 94 prosent av lønnskostnaden. I verste fall er personer på
ventelønn helt uten inntektsgivende arbeid. Da utgjør det
samfunnsøkonomiske tapet ca 113 prosent av tidligere
lønnsinntekt. Vi har derfor lagt til grunn at dette tapet i gjen-
nomsnitt svarer til 100 prosent av lønnsraten før omstilling,
dvs omtrent halvannen ganger så meget (= ca 100/66) som
ventelønnsutgiften, eller om lag 11,7 mill kroner summert
(men ikke neddiskontert) over de aktuelle år. 

3.3 Varige kostnader
3.3.1 Etterforskning

Økningen i Konkurransetilsynets utgifter er i vesentlig grad
knyttet til etterforskningsvirksomheten. Hoveddelen av
denne virksomheten vil være rettet mot ervervsvirksomhet
på Østlandet, særlig i Oslo-området.

Konkurransetilsynets nye organisasjon skal gi høy priori-
tet til avdekking, etterforskning og oppfølging av alvorlige
brudd på forbudsbestemmelsene. Den sentralt plasserte et-
terforskningsavdelingen har vesentlig bedre kapasitet enn
det tidligere Kontrollkontoret (KK) til å behandle de store
sakene, også når det tas hensyn til den bistanden KK fikk fra
tilsynets regionkontorer. Etterforskningsavdelingen vil, med
en bemanning på 12 – 14 medarbeidere og med 2 – 3 årsverk
i bistand fra andre enheter i tilsynet, ventelig behandle føl-
gende sakstyper i løpet av et normalår:
• 2 større, bransjeomfattende saker
• 2 mellomstore saker
• 4 mindre saker/saker hvor det ytes bistand til andre enheter
• 8 saker hvor det foretas sonderinger
• 3 saker hvor det ytes bistand til påtalemyndigheten

Basert på tidligere erfaring fra tilsvarende saker er øk-
ningen i reiseutgifter (transport, kost og opphold) knyttet til
denne virksomheten anslått som i Tabell 4.

I tillegg kommer utfordringer av mer praktisk art, som lo-
kal transport samt sikring, transport, tilbakelevering av do-
kumentbevis og av datalagret materiale. Dette gir ekstrakost-

nader som ikke er kalkulert inn her. 
Dessuten vil det økte reiseomfanget i Etterforsknings-

avdelingen medføre et tidsforbruk tilsvarende nærmere to
årsverk pr år. Vi legger til grunn at dette er å regne som en
samfunnsøkonomisk kostnad i form av redusert kapasitet og
effektivitet. 

De største bedriftene og stort sett samtlige foreninger og
organisasjoner av betydning er lokalisert i Oslo-området.
Selv om det skulle settes av midler til å ivareta de anslåtte
ekstrautgiftene, er det sannsynlig at en plassering av tilsynet
og etterforskningsenheten i Bergen eller et annet tettsted
utenfor Oslo, vil redusere slagkraften i etterforskningen.
Mulighetene for å avdekke de store sakene vil bli mindre.
Det skapes avstand til de sentrale markedsaktørene og
enkeltpersoner. Et sentralt element i avdekkingen av kartell-
sakene de siste årene har vært fortløpende, rask og personlig
oppfølging av sentrale kontakter og informanter. Tilsynet har
også kunnet være meget fleksibel m h t tilbakelevering av
originaldokumenter. En flytting av etterforskningsenheten til
Bergen har klare sammenligningstrekk med det å flytte
Økokrim fra det nærområdet hvor et stort flertall av sakene
har vært og fortsatt vil være.

Alderssammensetningen blant medarbeiderne i Etter-
forskningsavdelingen er slik at dette sannsynligvis vil være
den avdelingen som er vanskeligst å flytte. Vi legger derfor
til grunn at utgiftene ikke vil slå ut i full styrke før mot ut-
gangen av år 3. 

3.3.2 Andre interne reisekostnader

Den øvrige virksomheten vil også måtte påregne større reise-
og oppholdsutgifter ved flytting. Konkurransetilsynet har
jevnlig kontakt med andre statsetater og eget departement. I
dag befinner disse seg i Oslo. Flytting til Bergen vil derfor øke
reiseutgiftene for å opprettholde kontakt og kommuniksajon.
Tilsynet gjør reiser til andre norske byer, deriblant Bergen.
For besøk i Bergen og andre vestlandsbyer, vil reiseutgiftene
ventelig gå ned. Når det gjelder besøk til byer i andre regioner
vil reisene i stor grad forventes å gå via Gardermoen og såle-
des vil besøk til disse destinasjonene gi økte reiseutgifter. 

Tilsynet bidrar også til å møte Norges internasjonale for-
pliktelser (EØS-avtalen, OECD-samarbeidet, nordisk og eu-
ropeisk samarbeid på konkurranseområdet, m v). Dette inne-

Tabell 3: Ventelønn. 2003-kroner

År 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 100 000
År 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 680 000
År 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 470 000
År 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 050 000
År 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 000
År 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 000

Samlede løpende ventelønnsutgifter . . . . . 7 770 000

Tabell 4: Varig økte utgifter til etterforskning. 2003-kroner
pr år.

2 store bransjeomfattende saker . . . . . . . . . . . . 1 700 000
2 mellomstore saker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
4 mindre saker/saker med bistand til 

andre enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000
3 saker hvor det ytes bistand til 

påtalemyndigheten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000

Varig økte utgifter i alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000
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bærer et betydelig antall utenlandsreiser for tilsynets medar-
beidere. Gardermoen er nasjonalt utreisepunkt for de fleste
utenlandsforbindelser. Flesland har også direkte utenlands-
avganger, men disse utgjør kun et fåtall og avgangsfrekven-
sen er såpass lav at det i mange tilfeller vil være rasjonelt å
fly via Gardermoen. 

Vi har foretatt en analyse av samtlige flyreiser i to ettårs-
perioder, 1.1.01-1.1.02 og 1.4.01-1.4.02. Av disse periodene
er nok den siste perioden mest representativ ettersom de fles-
te reiser i forbindelse med regionapparatet ble foretatt før
1.4.01. 

Vi har gjort en simulering av reiseutgiftene ved å endre ut-
reisepunkt fra Gardermoen til Flesland. Vi har i tillegg lagt
inn 100 personreiser per år fra Bergen til Oslo. (Det endrede

reisemønsteret til Etterforskningsavdelingen er holdt uten-
for.) Dette kan virke som et beskjedent antall reiser sett i for-
hold til dagens kontaktmønster. En flytting til Bergen vil
imidlertid fremtvinge en strengere prioritering under reise-
budsjettet. For de fleste destinasjoner vil flytting til Bergen
føre til økte utgifter til kost og opphold. Det er sannsynlig at
Konkurransetilsynet i en slik situasjon (høyere reisekostna-
der) vil finne det rasjonelt å reise noe mindre enn før.
Nyttetapet knyttet til dette er ikke tatt hensyn til i beregning-
ene. 

Setter vi disse faktorene sammen blir effekten av å flytte
til Bergen på reiseutgifter anslagsvis som vist i Tabell 5.
Tallene utgjør statsfinansielle utgifter. Disse er regnet til
markedspris. Vi legger derfor til grunn at den samfunnsøko-
nomiske kostnaden er lik den statsfinansielle, med tillegg av
20 prosent skattefinansieringskostnad. 

I tillegg vil det, også utenfor Etterforskningsavdelingen
(EA), påløpe et samfunnsøkonomisk effektivitetstap på
grunn av tidskostnad knyttet til reisevirksomheten. Dette kan
antas å tilsvare om lag et tredjedels årsverk i sum for alle
avdelinger utenom EA. Årsverkkapasiteten må økes til-
svarende dersom en skal kunne opprettholde samme produk-
sjon. 

3.3.3 Lønn

En overveiende del av Konkurransetilsynets kostnader er
lønninger. Dersom lønnsnivået for kvalifisert personell
skulle være lavere i Bergen enn i Oslo, vil dette kunne gi bil-
ligere drift enn i Oslo, eller eventuelt høyere kvalifisert per-
sonale til samme kostnad. Det kan derfor i utgangspunktet

ikke utelukkes at en kan spare noen kostnader ved lokalise-
ring i Bergen. 

Vi har på grunnlag av tilgjengelig lønnsstatistikk fra
Statens sentrale tjenestemannsregister forsøkt å sammen-
likne lønnsnivået blant enkelte sammenliknbare statsinstitu-
sjoner lokalisert i Bergen og Oslo. Sammenlikningene viser
at det ikke er åpenbart at lønnsnivået er lavere i Bergen.

Ved vurderingen av denne kostnadsposten må en også ta i
betraktning at markedet for akademisk arbeidskraft trolig er
tynnere i Bergen enn i Oslo. Siste gang det ble utlyst en øko-
nomstilling i Oslo, fikk tilsynet 196 søkere, mange svært
godt kvalifiserte. Det gir tilsynet en ytterst sterk forhand-
lingsposisjon og bidrar til at personale kan rekrutteres på
forholdsvis nøkterne lønnsnivå. Det er lite trolig at en i
Bergen vil kunne velge personale blant en like stor søker-
masse.

Når arbeidsmarkedet i Bergen er tynnere, kan dette tenkes
å føre til en lavere turnover blant de ansatte, rett og slett for-
di tilsynet har færre konkurrenter i arbeidsmarkedet. I en no-
enlunde dynamisk organisasjon bør likevel ikke turnoveren
bli altfor lav. Pr i dag har tilsynet en turnover på 10-11 pro-
sent pr år. Vi har derfor ikke lagt til grunn noen innsparing på
lønnsbudsjettet knyttet til omlokalisering til Bergen. 

3.3.4 Kostnader for tilsynsobjekter og andre private aktører

Konkurransetilsynet er ofte avhengig av tett kontakt med til-
synsobjektene – de ervervsdrivende. Det følger av forvalt-
ningsloven at disse har rett til møter med tilsynet. 

Ut fra tilgjengelig statistikk er det ikke mer enn 10-15 pro-
sent av norsk ervervsvirksomhet som har Vestlandet som sin
region og Bergen som sitt regionsenter. En stor del av norsk
ervervsvirksomhet er lokalisert på Østlandet. I følge tilsy-
nets møteprotokoller er det rundt 100 besøkende per måned i
forbindelse med saksbehandling, noe lavere i sommermåne-
dene. 90 prosent av disse er ervervsdrivende og deres advo-
kater. Resten er norske og utenlandske myndighetsorganer,
internasjonale myndighetsorganer, forskningsinstitusjoner
etc. 

Vi legger derfor til grunn et årlig besøkstall på 1 100,
hvorav 85 prosent (= 935 besøk) forutsettes å ikke komme
fra Vestlandet. De økte kontaktkostnadene knyttet til flytting
er anslått i Tabell 6. Vi har regnet 1950 timer og kr 550 000
pr årsverk.

Det er sannsynlig at en viss del av disse reisene vil bli er-
stattet av rimeligere kontaktformer. I mange tilfeller vil fore-
takene trolig også velge å nøye seg med færre deltakere på
det enkelte møte. Dette kan bidra til å redusere kostnadene
noe, sammenliknet med tallene i tabellen. 

Tabell 5: Varig økte utgifter i tilsynet utenom etterforskning.
2003-kroner pr år

Ekstra netto reiseutgifter 
fly Bergen-Oslo-Bergen  . . . . . . . . . . . . . . . . 280 000

Ekstra netto kostgodtgjørelse 
Bergen-Oslo-Bergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000

Ekstraovernatting Oslo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000

Varige økte reiseutgifter 
utenom etterforskning i alt  . . . . . . . . . . . . 440 000

Tabell 6: Varig økte kontaktkostnader for tilsynsobjekt m v.
2003-kroner pr år

Tidskostnad [(935 reiser * 
6 timer pr reise/1950 timer)*
550 000 kr pr årsverk]  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 000

Reiseutgift fly (935 reiser á 3400 kr)  . . . . . . . 3 200 000

Økte kontaktkostnader i alt  . . . . . . . . . . . . . 4 800 000
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Ved at det påløper en (høyere) kostnad knyttet til kontakt-
virksomheten, oppstår det ventelig et samfunnsøkonomisk
tap. Dette vil gjelde med mindre det i utgangspunktet skulle
ha vært et overforbruk av ressurser til møtevirksomhet, dvs
et større forbruk enn det som er samfunnsøkonomisk opti-
malt. Et slikt tilfelle kan ikke utelukkes, all den stund mar-
kedsaktørenes privatøkonomiske interesser (f eks av å ha
høyest mulig markedsandel) ikke nødvendigvis sammenfal-
ler med samfunnets. 

På den annen side tar tallene ikke hensyn til at partene ofte
møter med sine advokater, hvis tid har en vesentlig høyere
verdi pr time enn den som er lagt til grunn i regnestykket (kr
282). 

Alt i alt vil den samfunnsøkonomiske kostnaden neppe
være mindre enn anslått overfor. Vi har for enkelhets skyld
antatt at det ikke påløper andre utgifter for staten enn
Konkurransetilsynets.   

4. Nytte

Nyttesiden av flytting er svært vanskelig å beregne. 
Det konkurranseøkonomiske miljøet ved Norges Handels-

høyskole/SNF vil i betydelig grad kunne bidra til utvikling
av kompetanse i tilsynet, dersom dette blir lokalisert i sam-
me by. Det hører likevel med i dette bildet at Konkur-
ransetilsynet allerede i dagens situasjon har et betydelig
samarbeid med NHH/SNF-miljøet, i form av ulike utred-
ningsoppdrag og seminarer. I tillegg nyter tilsynet godt av en

bred kontakt med de akademiske miljøer i Oslo-området,
både de juridiske og de økonomiske miljøer. 

Vi har derfor ikke funnet grunnlag for å anta at et konkur-
ransetilsyn lokalisert i Bergen vil være merkbart mer effek-
tivt enn et tilsyn som fortsatt er lokalisert i Oslo. 

Ved en flytting av Konkurransetilsynet vil det kunne opp-
stå gunstige synergier og ringvirkninger i Bergens-området i
relasjon til annen offentlig virksomhet så vel som til privat
næringsvirksomhet. 

Dette må likevel balanseres mot de negative velferdsvirk-
ninger som vil oppstå i tilknytning til tilsynets nåværende lo-
kalisering, og som i særlig grad vil berøre tilsynets medar-
beidere og deres familier.  

Utlokalisering fra Oslo vil kunne bidra til å dempe etter-
spørselspresset i Oslo-regionen og stimulere utvikling i til-
flyttingsområdet. Vi har ikke funnet grunnlag for å kvantifi-
sere verdien av dette. 

Heller ikke har vi hatt grunnlag for å anslå den selvsten-
dige verdien av en annen fordeling av arbeidsplasser, kom-
petanseutvikling og verdiskapning mellom Oslo og Bergen.
Den regionalpolitiske vurdering av utflyttingsspørsmålet
hører etter vårt skjønn hjemme på den politiske arena. 

De beregnede kostnadene ved utflytting må derfor vur-
deres opp mot den antatte verdien av å endre etterspørsels-
presset i de to områdene og fordelingen av arbeidsplasser,
kompetanse og verdiskapning mellom dem over tid.

Tabell 7: Nåverdi av kostnadene ved å flytte Konkurransetilsynet til Bergen, pr 1.7.2003. Millioner 2003-kroner

Virkninger Samfunns-
for økonomiske

statskassen virkninger

Kostnader i alt (A+B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 440

A Direkte kostnader ved å flytte Konkurransetilsynet (A.1+A.2+A.3) . . . . . . . . . . . 193 258

A.1 Engangskostnader:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 101
- Ny infrastruktur i Bergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 29
- Kostnader, oppbygning av ny organisasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11
- Dobbel husleie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 20
- Høyere total bemanning i 3 år  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 31
- Andre omstillingskostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10

A.2 Langvarige kostnader  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9

A.3 Varige kostnader  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 148

- Økte kostnader til etterforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 112
- Økte reise- og tidskostnader Bergen-Oslo-Bergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 36

B Andre kostnader (B.1+B.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

B.1 Reisekostnader eksterne; flyreise og reisetid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
B.2 Midlertidig svekket Konkurransetilsyn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

➥ Forts. side 41
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Postboks 8872 Youngstorget
0028 OSLO

Navn: ................................................................................. Ab.nr./medl.nr ...........................

Ny adresse: ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Vi vet ikke om våre abonnenter flytter mer enn andre,

men det virker slik. Hver måned får vi tidsskrifter i

retur fordi adressaten har flyttet. Spar oss for ekstra

porto og deg selv for forsinkelser. Meld flytting per

telefon 22 31 79 90, telefax 22 31 79 91, 

e-post: sekretariatet@samfunnsokonomene.no 

eller skriv til oss.

FFLLYYTTTTEETT??
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Det 25. nasjonale forskermøte ble av-
holdt ved Universitetet i Bergen den
7. og 8. januar. Vi ble ønsket velkom-
men av dekanus ved det samfunns-
vitenskapelige fakultet Alf Erling Risa.
Risa gratulerte Samfunnsøkonomenes
forening med sine lange tradisjoner og
presiserte at foreningen faktisk kan
feire 120-års jubileum i år hvis vi
regner tilbake til oppstarten av statsø-
konomenes forening i 1883. Med
humoristiske hentydninger til dagens
debatt om bruk av oljeinntekter, be-
nyttet han også anledningen til å minne
om Johan Vogts påstand om at uansett
rikdom og velstand vil det alltid være
saker å bekymre seg over. 

I år var det 94 deltakere på møtet,
hvorav 75 bidro med innlegg. Disse
fordelte seg på 3 plenumssesjoner og
23 parallelle sesjoner. Temaene omfat-
tet blant annet næringsøkonomi, ar-
beidsmarked og lønnsdannelse, offen-
tlig økonomi og miljø- og ressurs-
økonomi. Sistnevnte var tema for hele
4 sesjoner. 

I den først plenumssesjon holdt
Astrid Grasdal ved Universitetet i
Bergen et foredrag om sosial ulikhet og
ulikhet i helse. Til å begynne med
diskuterte hun hvordan initiale for-
skjeller mellom individer akkumulerer
og bidrar til både sosiale og helsemes-
sige forskjeller senere i livet. Fra et
økonomisk ståsted er det sentrale
spørsmålet hvordan økonomisk poli-
tikk kan hindre en økning i forskjellene
gjennom inntektsfordeling, utdan-
nings- og helsepolitikk. Grasdal disku-
terte også ulike måter å måle helse på,
nemlig mål av faktisk helse – som leve-
alder og faktisk sykdom – og selvrap-
portert helse. Data viser konsistens
mellom selvrapportert og faktisk helse.
Hovedpoenget i foredraget var å vise at
det er klare sammenhenger mellom
økonomiske ressurser og ulikheter i
helse. Grasdal understreket at vi ikke
kan si noe om kausaliteten, men data
fra SSB’s levekårsundersøkelse viser at
inntekt og andre mål på sosial status
har betydning for helse også innen
ulike aldersgrupper.  

Man kan ikke unngå å bemerke at
Universitetet i Oslo kun var represen-
tert med en deltaker ved årets forsker-
møte. Til gjengjeld kunne Geir B.
Asheim i tirsdagens andre plenumsse-
sjon gi et veldig bra foredrag om
Nobelprisvinnerne i økonomi 2002,
Daniel Kahneman og Vernon L. Smith.
Asheim diskuterte først hvordan tradi-
sjonell økonomisk teori behandler indi-
viders beslutninger under usikkerhet,
over tid og i sosiale situasjoner. Der-
etter gjorde han rede for Kahnemans
(og Tversky) kritikk mot forventet
nytteteori. I tillegg diskuterte han
hyperbolsk diskontering og preferanser
for relativt konsum i sosiale sammen-
henger. Til slutt vendte Asheim opp-
merksomheten mot Smith og betyd-
ningen av innsikt fra psykologi i at-
ferdsøkonomi. Ved bruk av eksperi-
menter fra doble auksjoner viser Smith
at økonomisk teori likevel har gyldig-
het. Til tross for begrenset informasjon
viser eksperimentene at realiserte
priser og kvantum er i overensstem-
melse med hva som predikeres fra fri
konkurranse med full informasjon.

Etter lunsj fortsatte forskermøtet
med to parallelle sesjoner, hver med
seks ulike temaer med to til fire innlegg
innen hvert tema. Som Agnar Sandmo
kommenterte i sin festtale samme
kveld, bør det ikke bli så mange se-
sjoner at de mangler tilhørere utover
bidragsyterne. På den annen side kan
det være grunn til å oppfordre til del-
takelse på forskermøte selv uten egen
presentasjon. Her kan særlig etablerte
forskere spille en viktig rolle som for-
melle eller uformelle kommentatorer. 

Årets festmiddag ble holdt ved
Radisson SAS hotell på Bryggen.
Kveldens los gjennom middagen var
Øivind Anti Nilsen ved Universitetet i
Bergen. De som ikke deltok på årets
møte gikk glipp av en nydelig middag
med ørret, strutsemedaljong og creme
brouille. Som avslutning på det hele
kunne vi nyte toner fra spill på harding-
fele. Etter middagen samlet deltakerne
seg i baren og alt i alt må det sies at
dette var et vellykket festarrangement.

Onsdagens program åpnet med et
plenumsforedrag av Gaute Torsvik ved
Universitetet i Bergen, som foredro om
incentiver på arbeidsplassen. Torsvik
diskuterte prestasjonslønn i bedrifter
og hvorvidt økonomisk teori kan for-
klare effekten av ulike lønnskontrakter.
I tillegg gikk han inn på hvorfor be-
drifter velger ulike lønnskontrakter.
I principal-agent modellen blir presta-
sjonslønn knyttet til arbeidernes inn-
sats og ferdigheter. Torsvik viste så at
prediksjonen fra økonomisk teori av
prestasjonslønn er høyere produktivitet
og større innsats blant nåværende
arbeidere i bedriften. I tillegg vil
arbeidere med større ferdigheter søke
seg til bedriften. Begge effekter tilsier
at prestasjonslønn øker innsatsen og
produktiviteten. Deretter diskuterte
Torsvik fordeler og ulemper ved ulike
kontrakter, som gruppebonus, kvartals-
bonus og konvekse/konkave lønns-
kurver. Til slutt viste han til flere
studier med eksperimenter på bedrifts-
nivå, blant annet egne data fra VESTA,
som underbygger den økonomiske
teorien og tyder på at prestasjonslønn
øker produktiviteten. 

Onsdagen fortsatte med to parallelle
sesjoner med i alt 11 sesjoner og 33
innlegg. 

For de som ikke var til stede vil jeg
også nevne at årets artikkelpris gikk
til Anne Line Bretteville-Jensen ved
Statens institutt for rusmiddelforsk-
ning. Hun fikk prisen for sin artikkel
om økonomisk teori og etterspørselen
etter avhengighetsgoder i Norsk
Økonomisk Tidsskrift nr 2, 2001.

På vegne av alle deltakerne vil jeg
rette en stor takk til programkomiteen
som bestod av Jan-Erik Askildsen ved
Universitetet i Bergen, Kåre Johansen
ved NTNU, Kai Leitemo ved Handels-
høyskolen BI og Øivind Anti Nilsen
ved Universitetet i Bergen. I tillegg
fortjener Mona Skjold takk for admi-
nistrativ støtte. Vi ser frem til neste for-
skermøte som arrangeres ved NTNU i
Trondheim i 2004.

Anne B. Johannesen

Årets forskermøte
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Artikkelprisen ble etablert i 1989 med
formål «å stimulere yngre forskere til å
produsere artikler til Økonomisk
Forum og Norsk Økonomisk Tids-
skrift». Det skal legges vekt på både
faglig innhold og presentasjonsform.
Prisen sponses av «De eldre herrers
fond» og omfatter en sjekk på 10.000
kroner og et grafisk blad med tittel
«For lenge siden» av H.M. Buflod.
Årets pristildeling innebærer for øvrig
at foreningens beholdning av dette gra-
fiske bladet er uttømt, og vi kan se i
spenning frem til de tiltak foreningen
setter i verk i sakens anledning frem
mot neste års pristildeling.

Komitéen som er satt til å finne frem
til en prisvinner, har i år gjennomgått
en fornyelse. Etter mange års innsats
har nå Victor D. Norman og Jørn
Rattsø funnet andre gjøremål. Nye
medlemmer er Eilev S. Jansen fra
Norges Bank og Tore Nilssen fra
Universitetet i Oslo, som sammen med
Jan Tore Klovland fra Norges Handels-
høyskole utgjør komitéen. Bak årets
pristildeling ligger en vurdering av de
siste nummer av begge tidsskrifter i
2001 og alle numre bortsett fra det sis-
te i 2002.

Det er gledelig å kunne konstatere at
så mange meningsfulle bidrag kommer
på trykk i de to tidsskriftene i løpet av
et år, og det er hardt å måtte velge kun
ett av dem. Siden komitéen er så en-
sidig sammensatt med hensyn til
kjønn, vil sikkert noen bli forbauset
over å høre at vår «short-list» av pris-
vinnerkandidater denne gangen hadde
en klar overvekt av kvinnelig kandi-
dater til tross for at flertallet av
artikkelforfatterne er menn.

Vinneren av artikkelprisen 2002 har
skrevet en artikkel som er avhengig-
hetsskapende. Vi slenger gjerne ut en
advarsel: Begynner du først å lese
denne artikkelen, kan det være du ikke

klarer å legge den fra deg før du er fer-
dig. 

Vi retter i år oppmerksomheten mot
en artikkel med flere suverene egenska-
per. Problemstillingene som reises, er
av både empirisk og teoretisk art. Vi
snakker om konsumentatferd i en grup-
pe markeder med flere særtrekk som
gir utfordringer for en økonom. For det
første henger konsum på ulike tids-
punkter sammen på en eller annen
måte. Spørsmålet er hvordan de henger
sammen, og hvor sofistikerte vi bør
anta konsumentene er i vurderingen av
denne sammenhengen over tid. For det
andre er det sånn, som med mye annen
mikroøkonomisk empiri, at data ikke
finnes tilgjengelig i nærmeste statistis-
ke årbok. I dette tilfellet er noen av
markedene av en slik karakter at vi fak-
tisk håper at våre kolleger ikke har
noen inngående kjennskap til hva som
foregår der.

Prisvinneren har skrevet en oversikt
over sitt forskningstema som er til-
nærmet mønstergyldig: Begynn med
det enkle. Forklar hvorfor dette noen

ganger bringer deg langt, mens det
andre ganger skaper behov for mer
sofistikerte analyser. I tilfellet avhen-
gighetsskapende goder er det enkle en
helt vanlig modell for intertemporale
konsumvalg, som om det gjaldt forde-
ling av eplehøsten utover vinterens
matpakker. Et første skritt videre er
modeller som inkorporerer tidligere
konsum som forklaring på nåtidig kon-
sum. Men da står vi straks ved kjernen
av en av konsumentteoriens store kon-
troverser: Drar vi konsumenter direkte
nytte av hva vi konsumerer, eller er
konsumet vårt av ulike varer bare en
produksjon av noen fundamentale go-
der som vi så har nytte av? Denne an-
grepsvinkelen er vel etablert i økono-
misk teori og er særlig knyttet til
bidrag fra Gary Becker og Kelvin
Lancaster, som hevder at tidligere kon-
sum ikke påvirker preferansene for
nåtidig konsum, men bare endrer «tek-
nologien» for produksjon av funda-
mentale goder. Dette bringer prisvinne-
ren videre til et senere bidrag fra Gary
Becker (i samarbeid med Kevin M.
Murphy): teorien for rasjonell avheng-
ighet. Prisvinneren gir oss en balansert
og grundig fremstilling av denne teori-
en, og vi skjønner blant annet at de av-
hengige som teorien beskriver, kanskje
ikke er så rasjonelle likevel.

Artikkelen sto i Norsk Økonomisk
Tidsskrift nr 2/2001 og bærer tittelen
«Kan økonomisk teori forklare etter-
spørselen etter avhengighetsgoder?».
Prisvinneren jobber ved Statens insti-
tutt for rusmiddelforskning, og hun
heter Anne Line Bretteville-Jensen. Vi
gratulerer!              

Eilev S. Jansen

Jan Tore Klovland

Tore Nilssen

Artikkelprisen 2002

Anne Line Bretteville-Jensen



UUttmmeerrkkeellsseerr

53

Ø
K

O
N

O
M

IS
K

F
O

R
U

M
N

R. 1
  2

0
03

Norges forskningsråds Pris for frem-
ragende forskning 2002 – årets Møbius
– er tildelt professor i samfunnsøkono-
mi Agnar Sandmo, Norges Handels-
høyskole. Redaksjonen og Samfunns-
økonomenes forening ønsker med dette
å gratulere Sandmo!

På sine hjemmesider begrunner
forskningsrådet prisen på følgende
måte (se http://www.forskningsradet.
no/nyheter/pressestoff/pressemeld/pres
semelding.html/86): «Sandmo får
prisen for sin mangeårige forskning på
muligheter og begrensninger ved øko-
nomisk politikk i velferdsstaten, med
særlig utgangspunkt i skattespørsmål.
Sandmo betraktes som en av Norges
mest fremtredende økonomer, med en
unik internasjonal posisjon. Han er en
sentral kraft og inspirator i det fagøko-
nomiske miljøet i Norge, og han har en
betydelig internasjonal kontaktflate.
Etter mer enn tretti år som forsker på
den internasjonale arena, er han fortsatt
meget aktiv, med en rekke vitenskape-
lige artikler under publisering i 2002.

Agnar Sandmos forskning tar ut-
gangspunkt i at vi lever i en verden der

vi må handle under usikkerhet, og der
vi har begrensede handlingsmuligheter.
Markeder og sosiale institusjoner
fungerer langt fra ideelt. Derfor må vi
ikke bare godta, men også ha innsikt i
kompromisser og nest-beste løsninger.

Hans viktigste problemstilllinger har
vært knyttet til ulikhet, omfordeling,

trygdeordninger og skattesystemer. Fra
rent teoretiske arbeider på 1970-tallet
går det en linje frem til dagens politis-
ke konflikter, både når det gjelder inn-
tektsfordeling, miljøproblemer og
grønne skatter. Mange av disse kompli-
serte spørsmålene er sammenfattet i
hans nyeste bok The Public Economics
of the Environment(2000). I tillegg
til sine fremragende vitenskapelige
prestasjoner, er Agnar Sandmo en
populær og høyt verdsatt foreleser.
Hans betydelige pedagogiske evner
gjør ham til en populær foreleser og en
dyktig formidler av sitt forskningsfelt,
fordi han klarer å fremstille dyp faglig
innsikt i elegante og enkle formule-
ringer.»

Redaksjonen ønsker å hedre norske
samfunnsøkonomer som mottar ut-
merkelser, og tar derfor gjerne imot
tips om dette.

Norges forskningsråds 
Pris for fremragende forskning 2002
til Agnar Sandmo



54

Ø
K

O
N

O
M

IS
K

F
O

R
U

M
N

R
. 

1
  
2

0
03

William J. Baumol:
THE FREE MARKET
INNOVATION MACHINE
Princeton University Press,
2002, 318 sider.

I sin siste bok tar William J. Baumol
utgangspunkt i det faktum at det kapi-
talistiske, markedsøkonomiske system
har vist seg alle andre alternative sam-
funnssystemer fullstendig overlegent
mht å skape økonomisk vekst. At dette
er et faktum, og at de fleste med innsikt
vil akseptere at det er et faktum, drøftes
ikke direkte, men Baumol viser til flere
historiske og økonomiske undersøkel-
ser som underbygger påstanden.
Baumols hovedanliggende er å drøfte
hvorfor det er slik, hvilke egenskaper
ved det frie markedsøkonomiske,
kapitalistiske system er det som fører
til at det frembringer denne vedvarende
sterke vekst. I innledningen til for-
ordet, der han presiserer problemstil-
lingen, siterer han The Economist
(7.oktober 2000):

«If the past century of economic
policymaking has taught us anything, it
is that achieving strong long-term
growth often has less to do with macro-
economic policy than with good micro-
economics, including fostering com-
petitive markets that reward innovation
and restricting government to only a
limited role». 

Og Baumol spør: Hva er det i
det mikroøkonomiske opplegget som
virker så vekstbefordrende? Hans svar
er at det kan ikke være at det kapitalis-
tiske, frie markedsøkonomiske system
frembringer store oppfinnelser eller
oppdagelser. Selv om det kan være rik-
tig nok, er oppfinnelser ikke noe sær-
trekk for kapitalismen. Baumol viser til
at mange store oppdagelser eller opp-
finnelser ble gjort i Romerriket eller
enda tidligere i Kina, uten at det førte
til vedvarende økonomisk vekst. Det

kan heller ikke være den sterke sats-
ning på utdannelse eller økt produk-
sjonskapasitet som er den avgjørende
årsak til den vedvarende vekst i de frie
kapitalistiske markeder. Baumol viser
til Sovjetunionen og land med liknende
økonomiske systemer, som på samme
måte som de kapitalistiske land satset
stort både på undervisning og på inves-
teringer i mer produksjonsutstyr, uten å
få de samme resultatene, og Baumol
avviser derfor at det er denne priori-
tering som har ført til veksten i de kapi-
talistiske land. Uten å drøfte inngående
andre tenkelige forklaringer på den
vekstprosess som har preget de kapita-
listiske land siden den industrielle
revolusjons begynnelse, presenterer
Baumol tidlig i boken sin tese: Det er
de kapitalistiske markedsøkonomiers
institusjonelle rammer som har lagt
forholdene til rette for å utnytte oppfin-
nelsene (the inventions). Det er spesielt
de stadige forbedringene (the innovati-
ons) i lønnsom produksjon som er ho-
vedårsaken til den økonomiske vekst
de har oppnådd. Den vesentligste driv-
kraft i så måte er den rivalisering som
stadig pågår mellom oligopolene i de
markedsøkonomiske land. 

Baumol neglisjerer ikke den produk-
tutvikling som kan finne sted hos mo-
nopolene, som har den finansielle evne
til å satse på FoU. Han er tilbøyelig til
å tillegge den priskonkurranse som
skjer mellom atomistene liten vekt som
forklaring av den vekst som har funnet
sted. Det som etter hans oppfatning er
av størst betydning for den vedvarende
og sterke økonomiske vekst i de kapita-
listiske land, er at oligopolene blir
presset av konkurransen til stadig å
innovere. Det er innovasjonene som i
sum betyr langt mer enn de sensasjo-
nelle banebrytende oppfinnelser. Det er
ikke bare det at konkurransen tvinger
selskapene til å innovere, men også at
innovasjonsprosessen er blitt en del av
oligopolenes rutiner. Forbedringer
kommer ikke «overraskende», men
som et forventet resultat av investering-
er i forbedringsprosessen. I tillegg til
dette kommer at selskapene i sine egne
interesser ønsker å dra maksimal nytte
av sine forbedringer, delvis gjennom
egen produksjon, delvis ved lisensar-
rangementer og liknende. Forbed-
ringene kommer derved raskt ut i øko-
nomien og resulterer i økt produktivitet

og høyere inntekter ikke bare for det
innoverende selskapet, men for alle.

Baumol drøfter ganske inngående
spørsmålet om «spillovers» eller gra-
tispassasjerers rolle. I økonomisk teori
er det tradisjonelt antatt at eksistensen
av slike fenomener, som bidrar til at
innovasjonsinnsats får en karakter av å
være et offentlig gode, vil føre til un-
deroptimal innsats i FoU. Baumols ser
det annerledes. Han påpeker at i prak-
sis vil spilloverelementet være ganske
stort. En bedrifts innovasjon vil selv-
sagt være fordelaktig for bedriften selv,
men det meste av den vekst innovasjo-
nen alt i alt resulterer i, vil tilfalle
andre, i første rekke forbrukerne.
Baumol hevder at dette er ikke bare
noe den innoverende bedrift aksepterer,
men at den langt på vei vil være inter-
essert i en slik spredning, fordi den
samfunnsøkonomiske vekst i seg selv
er grunnlaget for bedriftenes fortsatte
eksistens og overlevelse. Han viser i
denne forbindelse til at mange innove-
rende bedrifter ikke bare er interessert i
å lisensiere retten til å nytte sine paten-
ter til andre, herunder til sine argeste
konkurrenter, men at de selv uten
patentrettigheter og eventuelle lisen-
sinntekter, ofte frivillig stiller sine inn-
ovasjoner til rådighet for andre, selv
om dette kan skje etter en eksplisitt
eller implisitt forutsetning om selv å få
del av de andre selskapers innova-
sjoner. Han advarer konkurransemyn-
dighetene mot å være for raske på lab-
ben mht å gripe inn overfor denne form
for samarbeid. Det kan være at slikt
samarbeid har samfunnsøkonomisk po-
sitive virkninger.

I tillegg til å begrunne sin tese,
drøfter Baumol også hvordan hans
teori, hvor spesielt bedriftenes innova-
sjonssatsning må oppfattes som en
handlingsvariabel for å maksimere
profitten, kan inkorporeres i tradi-
sjonell økonomisk mikroteori. Innova-
sjon er ikke et addendum, men bør be-
handles på samme måte som prisset-
ting. Han drøfter også mer inngående
hva som er «riktig» pris på lisenser.
Baumol drøfter også hvilke forhold
som eventuelt kan føre til at innova-
sjonsprosessen dempes og at vekstrate-
ne etter hvert vil synke. Begrunnelsen
for en slik utvikling vil kunne være
dels at innovasjonsinvesteringene grad-
vis vil kaste mindre av seg og at de
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TTeennkkeerr  dduu  ppåå  åå  mmeellddee  ddeegg  iinnnn  ii  
SSaammffuunnnnssøøkkoonnoommeenneess  FFoorreenniinngg??

BBee  oomm  iinnffoorrmmaassjjoonn  ii  
sseekkrreettaarriiaatteett,,

tteelleeffoonn  

2222  33117799 9900

tteelleeffaaxx  

2222  33117799 9911

hhjjeemmmmeessiiddee  

wwwwww..ssaammffuunnnnssookkoonnoommeennee..nnoo

gradvis vil koste mer. Baumol hevder
imidlertid at selv om man ikke kan ute-
lukke dette, så synes det for tiden ikke
å være noen tegn på at dette er i ferd
med å skje. Tvert om anfører han at
innovasjonsprosessen heller er i ferd
med å forsterke seg, dels på grunnlag
av de belønninger satsning på innova-
sjon hittil har oppnådd.

Det er en fryd å lese en forfatter som
drøfter et viktig økonomisk spørsmål,
selv om han vet at hans oppfatning ikke
kan «bevises» og som heller ikke gjør

noe forsøk på å føre bevis. Men på
samme måte som andre store øko-
nomer før ham, begrunner Baumol sin
oppfatning som best han kan. Og hans
evner i så måte er ikke ubetydelige.
Hans bok synes å være en ytterligere
illustrasjon på noe alle samfunns-
økonomer bør legge seg på hjertet, at
ett godt spørsmål er, selv om det ikke
kan besvares eksakt, mer verdt enn tall-
rike svar på trivielle spørsmål.

Egil Bakke
Senter for Medieøkonomi, BI.
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Fondsmidler  for  2003 vi l  b l i  fordelt  s l ik :
1. Stipend til økonomisk studieformål, fortrinnsvis til yngre forsker med avlagt  dr.grad., eller som er i ferd

med å avslutte et dr.gradsstudium. Det kan også gis bidrag til trykking av forskningsrapport.

2. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandsk forsker til Statistisk sentralbyrå etter forslag fra enhet
eller ansatt i Statistisk sentralbyrå, eventuelt i samarbeid med andre økonomiske forskningsmiljø.

Søknad om fondsmidler med begrunnelse og budsjett sendes senest 14. mars 2003 til

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond
Statistisk sentralbyrå
Forskningsavdelingen
Postboks 8131 Dep
0033 OSLO
Statutter og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 
Forskningsavdelingen, tlf. 21 09 49 12. 
E.post: ogv@ssb.no

I n g e g e r d o g A r n e S k a u g s F o r s k n i n g s f o n d
Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Arne Skaug, og hans hustru, Ingegerd Skaug, har gitt en testamentarisk gave i
form av et forskningsfond tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Ifølge statuttene har fondet til formål å fremme økonomisk
forskning.


