


Ledige engasjementer
ved distriktshøyskoler

Ved Agder, Møre og Romsdal og Nordland distriktshøgskoler ønsker en så
snart som mulig å engasjere høgskolelektorer innen følgende fagområder.

AGDER DISTRIKTSHØGSKOLE (Kristiansand)

1 høgskolelektorat for sosialøkonom (det vil bli lagt særlig vekt på innsikt
i kvantitative metoder).

MØRE OG ROMSDAL DISTRIKTSHØGSKOLE

Volda: 1 høgskolelektorat for sosiolog. Den som blir engasjert vil bli an-
svarleg for sosiologi-emna, innan media/kommunikasjonsstudiet og stu-
diet for organisasjons- og velferdsarbeid.

Molde: I høgskolelektorat i økonomiske fag (fortrinnsvis markedsøkonomi
alternativt regnskapslære eller organisasjonslære).

1 høgskolelektorat for sivilingeniør med transportteknikk som fag, alter-
nativt kan lektoratet besettes av økonom med innsikt i transportorganisa-
sjon og logistikk.

NORDLAND DISTRIKTSHØGSKOLE (Bodø)

2 høgskolelektorat i økonomiske fag for sosial-/siviløkonom. Aktuelle
emneområder er: bedrifts-økonomi, regnskap, markedsøkonomi, sam-
funnsøkonomi, systemerings- og databehandlingsfag, operasjonsanalyse,
lokaliserings- og regionalproblematikk, bedrifts- og samfunnsøkonomisk
analysemetoder.

Høgskolelektoratene er plassert i lønnsklasse 20-22 avhengig av ansien-
nitet (kr. 52 090.00-59 240.00). Fra lønnen går lovfestet innskudd til Sta-
tens pensjonskasse.

Søknader med vitnemål, attester og publikasjoner sendes i 3 eksemplarer til

KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET,
Seksjon for distriktshøgskoler,
Oslo-Dep., Oslo 1,

innen 23. oktober 1971.
(Se for øvrig Norsk lysingsblad nr. 227 for 2. oktober d.å.)
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TRULS GLESNE
in memoriam

Truls Glesne døde 29. september, bare 55 år gammel. Han ble rammet
av en alvorlig sykdom allerede for 3 år siden, men tross tung operasjon
og svære påkjenninger var han inntil en drøy uke før han døde på plass i
Finansdepartementet.

Med Truls Glesne har landet mistet en av sine dyktigste og mest sam-
vittighetsfulle embetsmenn. Han tjenestegjorde i flere departementer, men
det var i første rekke gjennom sine mange år i Finansdepartementet han
fikk vist hva som bodde i ham. Han var i flere år sjef for departementets
Økonomiavdeling, der han ledet arbeidet med bl.a. nasjonalbudsjettene.
Senere gikk han over til å bli sjef for Finansavdelingen der han hadde
ansvaret for statsbudsjettet. Han var den første sosialøkonom som ledet
denne avdelingen, og han tok aktivt del i arbeidet med å forbedre og mo-
dernisere budsjetteringsmetodene med sikte på , å gjøre budsjettet til et
bedre hjelpemiddel for regjering og storting. ` Glesne fungerte også i 2 åro
som finansråd.

I disse sentrale stillingene kom Truls Glesne i kontakt med et meget
stort antall mennesker i alle departementene og ellers. Overalt vant han
stor respekt for sin dyktighet, grundighet og gode dømmekraft. Over-
alt fikk han venner, enda han ofte måtte forfekte upopulære standpunkter.

Vi som ble kjent med ham allerede i studietiden var ikke overrasket
over hans innsats og flotte karriere. Vi kjente hans egenskaper, og vi
hadde i ham en trofast og fin venn.

Truls Glesne var i studietiden en av dem som satte sitt gode preg på
miljøet i gamle Frederiks gate 3. Han var blant annet meget aktiv i So-
sialØkonomisk Samfund. Han var også som ferdig kandidat aktivt med i
foreningen.

Vi har alle mye å takke Truls Glesne for. I sine viktige stillinger tjente
han sitt land på en fremragende måte. Men  mest å takke for har alle vi
som var så heldige å ha ham som nær venn. Vi vil alltid huske ham som
den hedersmann han var.

Når Truls nå er borte, går våre tanker til hans kjære Ami, hans barn
og familien ellers. Vi føler med dem og uttrykker vår dypeste sympati.

,

Eivind Erichsen

Truls Glesne var født 4/8 1916 i Herøy.
Han tok eksamen artium i 1934 og avla
sosialøkonomisk embetseksamen i 1940.
Etter å ha vært sekretær i Forsynings-
departementet (1941-42) , sekretær hos
G. C. Rieber & Co. A/S, Bergen, (1942-
45), konsulent i Prisdirektoratet (1945-
46 ), konsulent i Justisdepartementet
(1946-48) og konsulent i Handelsde-
partementet (1948-52), ble han utnevnt
til byråsjef i Finansdepartementet i 1952,
hvor han siden 1956 har vært ekspedi-
sjonssjef. Inntil 1961 var han sjef for
økonomiavdelingen, hvoretter han inntil
1967 var sjef for finansavdelingen. Fra
1967 til 1269 var han konstituert depar

-tementsråd, og skulle deretter ha tiltrådt
som direktør for Folketrygdens sekr.-e-

tariat om han ikke var blitt rammet av
sykdom.

Truls Glesne har vært medlem av en
rekke komitéer og utvalg. Blant annet
var han formann for Nasjonalbudsjett-
utvalget, medlem av Rådet for interna-
sjonalt økonomisk samarbeid, medlem av
Utvalget for det europeiske frihandels-
område, medlem av Kraftforfondets sty-
re og formann i komitéen for planleg-
gings- og budsjettorganer i Staten, som
for ikke lang tid siden avga sin innstilling.

Truls Glesne har videre vært medlem
av styrene for Sosialøkonomisk Samfunn
og Norsk Statistisk Forening og var
medlem av Norske Sisialøkonomers
Forening og, inntil han for  kort tid siden
måtte trekke seg av helbredsgrunner,
stormester i NSF's Kroneorden.



Industrireisingen
på Mongstad

Norsk Hydro planlegger nå en
betydelig industriutbygging på
Mongstad i Hordaland. Her tenkes
reist et stort kjemisk industrikom-
pleks, og det alt vesentlige av
Norsk Hydros ekspansjon i de
nærmeste 20-30 år vil trolig skje
her. Det planlegges ett ol jera f f ine-
ri som kan utnytte de nye funnene
i Nordsjøen, og i tilknytning til
dette kan det bli bygget ut en om-
fattende petrokjemisk industri. Sel-
skapet har også uttrykt ønske om å
etablere et aluminiumsverk eller an-
nen kraftkrevende industri i tilknyt-
ning til disse anleggene.

En industriutbygging av så stort
omfang krever vurdering av våre
politiske organer. Før utbyggingen
settes i gang, er det behov for å
vurdere så vel de distriktspolitik
som de industripolitiske sider ved
prosjektet. Det er naturlig åspørse
hva utbygging av slik indu , tri in-
nebærer og hvilke konsekvenser den
foreslåtte lokalisering vil ha. Indu-
stridepartementet har da  også nå
lagt fram en stortingsmelding om
industrireisingen på Mon gstad .

I denne meldingen pekes det på
at etablering av industriell virksom-
het på Mongstad vil få  betydelige
virkninger for Nordhordland gene-
relt og for de deler av Sogn og
Fjordane fylke som kommunika-
sjonsmessig er knyttet til Nordhord-
land. Det sies også at prosjektet må
sees som et viktig ledd i industri-

utbyggingen for Vestlandet.  Imid-
lertid trekkes ingen spesielle
distriktspolitiske konsekvenser av
den nære avstand til Bergen som
Mongstad har.

Mongstad ligger allerede i dag
innenfor pendlingsavstanden til
Bergen. Riktignok skiller en verge-
t orbindelse, men en større industri-
utbygging på Mongstad kan fare
til at det her bygges bro. Avstanden
til Bergen langs veien vil da bare
være noen tå  mil, ` og Mongstad ana
åpenbart sees som en del av Ber-
gensområdet

En industrireising her kan ikke
tolkes som distriktsutbygging i sne-
ver forstand. Konsekvensen av
Mongstadutb yggingen vil ikke være
at befolkningen opprettholdes i
spredt bebygde distrikter. Tvert om
vil utbyggingen kunne gi impulser
til en meget betydelig innflytting i
Bergensområdet. Andre distrikter
på Vestlandet vil trolig bli tilsva-
rende uttynnet. Derved vil utbyg-
gingen på Mongstad gi ytterligere
konsentrasjon av landets befolkning
i byregioner.

Ved valget av Mongstad er loka-
liseringen bestemt for en stor del
av den omfordelte og eventuelt nye
industrisysselsetting i årene frem-
over. Dette er en nødvendig kon-
sekvens av de store dimensjoner
industrianlegget vil få. Det er ikke
grunnlag for etablering av mange
slike sentra i Norge. Men etable-

ring av et petrokjemisk industrian-
legg på Vestlandet kan være en for-
utsetning  for at ikke landsdelens
andel av bosettingen skal synke. I
deene sammenheng er trolig lokali-
seringen utenfor Bergen meget for-
delaktig,  sammenlignet med mer av-
sideliggende plasseringer. Herved
blir Bergensregionen styrket i for-
hold  til Østlandsområdet.

Ved oppretting av petrokjemisk
industri er det en viktig forut-
setning  at denne samles på noen få
sentrale industristeder. Sterke øko-
nomiske mekanismer krever at pe-
trokjemiske anlegg gis ganske andre
dimensjoner enn de mer tradisjo-
nelle industrier. Samtidig utfyller
de petrokjemiske industrianleggene
hverandre. I tilknytning til et olje-
raffineriineri er det således meget store
økonomiske fordeler ved å etablere
annen industri, som direkte kan
overta de ulike produkter uten at
store transportkostnader påløper.
Dette kan også være en forutset-
ning for lønnsom_ drift av raffine-
riet. På denne bakgrunn Ønsker
Norsk Hydro d bygge ut et samlet
zndustrikomplkks, som totalt vil bli
meget stort.

Det er ' i dag for tidlig å si hvil-
ke industrielle virksomheter som
vil bli etablert i Norge på grunn-
lag av oljefunnene i Nordsjøen.
Trolig vil det bli opprettet en for-
holdsvis  omfattende petrokjemisk
industri, med Norsk Hydro som et
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dominerende konsern. Selskapet ser
ikke ut til å ha tatt endelig stand-
punkt til hvilke petrokjemiske an-
legg som skal legges til Mongstad.
Men når nå denne lokaliseringen er
valgt for et større kjemisk industri-
kompleks, kan etter alt å dømme
Mongstad bli hovedanlegget for
petrokjemisk industri i Norge.
Eventuelle andre prosjekter vil først
komme atskillige år senere.

Til sine anlegg på Mongstad vil
Norsk Hydro trenge en bemanning
som umiddelbart gar opp i mot et
minimum på 2 000 mann. Med vi-
dere utbygging av petrokjemisk
industri vil det lett kunne bli 3
4 000 arbeidsplasser, og på lengre
sikt betydelig mer. Som et åpenbart
minimum vil dette gi et industri-
samfunn på rundt regnet 10 000
mennesker, og etter videre utbyg-
ging kan denne befolkningen fler-
dobles.  Trolig vil det etter hvert
vise seg lønnsomt å la videre ut-
bygging av norsk petrokjemisk in-
dustri skje i tilknytning til Mang-
stad-anlegget. Bergensområdet får
derved en betydelig større andel
av landets industri enn det i dag
har.

Anleggene på Mongstad vil bli
meget kapitalintensive. En konse-
kvens av dette er at betydelig indu-
striinvensteringer vil kreves, og at
det kan bli beskjedne kapitalmeng-
der tilgjengelig for andre og kan-
skje mer distriktspolitisk begrunne-
de investeringer. Med begrenset til-
gang på investeringsmidler, må det
bli en reell innskrenkning i hva
som kan disponeres til andre formdl.
En slik totalramme for industriinve-
steringene må da også virke til en
konsentrasjon av befolkningen i de
sentra som bygges ut.

Tilsynelatende kan det se ut til
at vi er på vei tilbake til 1950-
årenes vekstpolitikk med høy pri-
oritering av investering i storind:r.-
strielle anlegg. Det kan da pekes

på at grunnlaget for slik utbygging
ikke er det samme som den gang.

Vi har ikke lenger store arbeids-
kraftreserver i jordbruket som det
kan trekkes på, og det kan ikke
regnes med videre vekst i den to-
tale industrisysselsettingen. Utbyg-
ging av petrokjemisk industri vil
trolig føre til at annen industri går
tilbake, slik at det skjer en om-
gruppering av industriproduksjon
og sysselsetting. Dette kan sees corn
en overgang til mer differensiert
industriell virksomhet, men denne
omstillingen vil ikke bremse veks-
ten i tjenesteytende næringer.

En slik utbygging av mer avan-
sert industri passer godt med det
stadig økende utdanningsnivå blant
arbeidstakerne. De arbeidsoppgaver
som en rekke industribransjer kan
by, harmonerer dårlig med ønsker
om mer stimulerende og bedre be-
tait sysselsetting. I noen grad tar vi
konsekvensen av dette ved å bygge
ut nye og mer krevende næringer.
Petrokjemisk industri vil trolig bru-
ke en større andel av fagutdannet
personell enn de mer tradisjonelle
industrivirksomheter. Samtidig er
utbyggingen av nye næringer en
forutsetning for å opprettholde rask
økonomisk vekst. Produktiviteten
er her høyere enn i de næringer
som går tilbake, og omleggingen
gir en direkte gevinst, som dels er
grunnlag for vår velstandsøking.

En av de forpliktelser som staten
vil påta seg ved industriutbyggin-
gen på Mongstad, er levering av
elektrisk kraft. Det viser seg her
at Norsk Hydro ønsker langt større
leveringer enn det er realistisk å
regne med kan skaffes fra vann-
kraftkildertkilder til bruk i Mongstadan-
legget. Andre industriselskap har
også bedt om store leveringer. Med
de hensyn som trolig vil bli tatt til
naturvern, er det meget begrensede
kraftkilder som gjenstår for utbyg-
ging. Men Norsk Hydros krav om
levering kan her være et forsøk på
å oppnå størst mulig andel i den
avsluttende kraftutbyggingen.

I stortingsmeldingen er det fore-

tatt en betydelig nedskjæring i for-
hold  til Norsk Hydros ønsker om
kraftlevering. Med den mer begren-
sede levering av elektrisk energi
som selskapet vil få,  blir det trolig
ikke bygget noe aluminiumsverk på
Mongstad. Utbygging av et alumi-
niumsverk ville for øvrig neppe
vært aktuelt dersom Norsk Hydro
skulle betalt mer markedsorienterte
priser for elektrisk kraft. Store leve-
ringer av elektrisk energi ser ikke
ut til å være noen avgjørende for-
utsetning  for etablering av et indu-
striområde hvor oljeraffinering og
petrokjemisk industri skal va.'re de
viktigste virksomheter.

Det hevdes av Norsk Hydro at
Mongstad er en ugunstig beliggen-
het for en rekke av de virksomhe-
ter som tenkes etablert. På grunn-
lag av en kapitalisering av ekstra
transportutgifter for levering av
oljeprodukter til Østlandet,  fore-
slås  i stortingsmeldingen at staten
skal gi refusjon av investeringsav-
gift for opptil 85 mill. kroner.
Etter alt å dømme er dette et meget
gunstig forhandlingsresultat for
Norsk Hydro. En betydelig del av
de produkter som tenkes fremstilt
i industrikomplekset på Mongstad,
vil bli eksportert. Ved videre ut-
bygging av anleggene, vil en for-
holdsvis  mindre del bli solgt i Nor-
ge. Avstanden til et sentralt mrked
på Østlandet er da mindre vesent-
lig. For øvrig kan den korte avstan-
den til oljefelter i Nordsjøen opp-
veie slike transportkostnader.

Det kan vise seg at Mongstad i
alle tilfelle vil være det økonomisk
gunstigste sted i Norge for anlegg
av et nytt oljeraffineri. Ved nye
oljefunn og videre utbygging av an-
leggene, er det neppe grunnlag for
den refusjonen som nå foreslås.
Men beløpet tenkes utbetalt uten
slike forbehold, idet refusjonen
knyttes til første trinn i utbyggin-
gen. Først senere vil det vise seg om
Norsk Hydro får denne utbetalin-
gen som ren gevinst.
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Prognoser i
samfunnsmessig
sammenheng
AV
PROFESSOR DR. PHILOS. LEIF JOHANSEN.

Forfatteren behandler spesielle typer av usikkerhet og effekter som opptrer i
forbindelse med prognoser for samfunnsmessige fenomener. Det slås fast at f o r
enkle prognosemetoder enten kan føre til at vi mister styringsmuligheter, eller at
vi skaper en uberettiget forestilling om determinerthet i utviklingen og dermed
låser oss fast i en ikke ønsket utvikling der hvor noe bedre er mulig. Videre på-
vises det gjennom eksempler hvor nødvendig det er å ta i betrakning virkningen
av prognoser på utviklingen av de fenomener prognosene angår. Dette kan skape
ekstra usikkerhet, og det gjør at prognosene ikke blir nøytrale, med virkende
faktorer i utviklingsforløpet enten vi ønsker det eller ikke. Til sist diskuteres
problemer i et system hvor vi har flere desisjonsenheter som lager prognoser
for hverandre, og treffer beslutninger på basis av disse. Det antydes at «inter-
nalisering» av effekter på ulike måter kan få et slikt system til å funksjonere
bedre.

Det lar seg neppe gjøre å si mye interessant om
prognoser generelt. Jeg vil i dette innledningsfore-
draget konsentrere meg om noen av de spesielle ty-.
per av usikkerhet og effekter som opptrer i forbin-
delse med prognoser for samfunnsmessige fenome-
ner. Det særpregede her er at en har med bevisst
handlende objekter å gjøre og at prognosene ofte
inngår i en større sammenheng, som bakgrunn for
planlegging og beslutninger.

Prognoser for samfunnsmessige fenomener er
ofte mer usikre enn prognoser på andre områder.
Jeg vil derfor først kort diskutere en side ved
status pr. i dag når det gjelder sikkerheten eller
nøyakitigheten ved slike prognoser.

Prognoser utarbeides nå — i alle fall på det so-
sialokonomiske området — ofte ved ganske raffi-
nerte metoder. Raffinementene består for det fors-
te i at man ser mange fenomener eller variable stor-
relser i sammenheng og utarbeider prognosene på
basis av et helhetssystem — en «modell» — hvor
disse gjensidige avhengigheter tas i betraktning.
Det kan dreie seg om systemer uttrykt ved flere
hundre matematiske ligninger som knytter sammen
et tilsvarende antall variable som det skal utarbei-
des prognoser for, og som samtidig knytter disse
variable til visse «uavhengige» variable — dvs.

variable som man antar er bestemt av årsaker som
ligger utenfor dette systemet, men som altså har
virkninger for de størrelser en vil lage prognoser
for. For det andre er prognosene ofte raffinerte på
den måte at man bruker meget avanserte metoder
for å bearbeide observasjoner fra fortiden når en
vil tallfeste de sammenhenger jeg nettopp nevnte
og foreta beregninger for fremtiden.

Når en går til så store investeringer i progno-
sene som utarbeidelse av slike systemer innebærer,
venter en selvfølgelig å få en avkastning i form av
bedre prognoser enn man ville kunne få ved enk-
lere metoder. En har derfor i de siste 10-20 år
ofte foretatt jamføringer mellom prognoser utar-
beid et ved de mer avanserte metoder og ved enkle-.
re metoder — i litteraturen ofte kalt «naive prog-
noser». Disse enklere metoder består gjerne i at
man føyer en trendkurve til observasjonene for
hver variabel isolert og forlenger denne inn i frem-
tiden, at man antar at visse komponenter i en hel-
het utgjør konstante andeler av totalen, at utvik-
lingen i 'et land vil følge utviklingen i land som alle-
rede har nådd et høyere inntektsnivå, eller liknende.

Om en på en unyansert måte skal prøve å opp-
summere inntrykket av slike jamføringer, er det
at de avanserte metoder stort sett faller noe bedre
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ut enn de enkle metoder, men ikke med en så over-
bevisende margin som man kanskje skulle ønske ;
unøyaktigheten er ofte av samme størrelsesorden,
og økonomer har vennet seg til å være fornøyd med
sine modeller når de bare virker noe bedre enn de
såkalte naive prognoser.

Hvilke konklusjoner kan en trekke — eller ikke
trekke -- av dette ? Det er det spørsmål jeg først
vil diskutere.

Hovedpoenget her er at fordelene ved de avan-
serte metoder delvis må søkes i andre forhold enn
en mekanisk jamføring av sikkerhet eller nøyaktig-
het.

En fordel ved de mer avanserte prognoser, hvor
en sposielt ser flere fenomener i sammenheng, er at
de gir en bedre innsikt og forståelse. Selv om de
ikke alltid gir så mye bedre resultater i form av
nøyaktighet ved prognosene, kan de gi en større
forståelse av hvorfor tingene utvikler seg omtrent
som de gjør.

I tillegg til dette er det viktig at de mer avanser-
te prognosene kan brukes til å eksperimentere med
alternative forutsetninger idet de jo knytter sam-
menhengen mellom de fenomener vi er interessert i
å lage prognoser for og «uavhengige variable». En
del av disse uavhengige variable vil vanligvis re-
presentere ting som er under myndighetenes kon-
troll — altså virkemidler for myndighetene. Vi kan
da regne ut alternative prognoser svarende til al-
ternative måter å disponere virkemidlene på, og
dermed bringe eksplisitt frem prognosenes betin-
gede karakter. Dette kan brukes som grunnlag for
planlegging og beslutninger. Dermed opphører
prognosene å være rene prognoser, idet vi til en
viss grad selv planlegger utviklingen av tingene.
Men prognoseelementet er fortsatt tilstede fordi
utviklingen vanligvis ikke vil være entydig fastlagt
ved disponeringen av disse virkemidlene ; det vil
som regel råde usikkerhet av forskjellig slag, del-
vis knyttet til uavhengige variable som ikke er
under myndighetenes kontroll. Plan eller beslutning
og prognose inngår da i en uadskillelig enhet.

Prognoser utarbeidet ved enkle metoder kan ikke
benyttes på denne måten. De kan iselvfølgelig i noen
tilfeller benyttes til isolerte prognoser for noen av
systemets uavhengige variable, men de kan ikke på,
en logisk tilfredsstillende måte benyttes til prog-
noser for de fenomener som inngår i systemet på
en slik måte at de delvis påvirkes av våre egne be-
slutninger i tillegg til at de påvirkes av andre uav-
hengige variable. Og dette er vel den typiske situa-
sjon i forbindelse med samfunnsmessige fenome-
ner.

Hvis dette er tilfelle, og hvis den innsikt som
vinnes og de resultater som oppnås ved slike alter-
native betingede prognoser faktisk brukes til å ta
beslutninger, vil denslags sammenligninger som
jeg nevnte ovenfor mellom nøyaktigheten ved
avanserte prognoser og ved enkle prognoser kunne
være helt irrelevante eller villedende. Faktisk kan
det da være slik at de enkle prognoser krediteres
for det som egentlig er de avanserte prognosenes
fortjeneste. Jeg vil belyse dette ved å sette saken
på spissen ; det er gjort i forbindelse med fig. la.

Tiden

Figur la

Tiden

Figur lb

Langs den horisontale akse angis her tiden, og
langs den vertikale akse en størrelse som vi er in-
teressert i prognoser for. Til det tidspunkt som er
markert med den stiplede vertikale linje, har ut-
viklingen av denne størrelsen gått ukontrollert og
dermed uregelmessig. For denne perioden ville enkle
prognoser ofte kommet dårlig ut. Anta nå at vi ved
mer avanserte metoder hvor denne størrelsen ses i
sammenheng med andre størrelser, har klarlagt
den mekanisme som bestemmer utviklingen av den-
ne størrelsen og andre som den henger sammen
med, og at denne innsikt tas i bruk for å styre ut-
viklingen videre. Vi vil gjerne ønske å få til en for-
holdsvis jevn utvikling. Den faktiske utvikling kan
da bli slik som til høyre for den stiplede vertikale
linjen i diagrammet. I denne fasen kan en forsker
eller institusjon åpenbart med stort hell komme inn
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med enkle prognosemetoder ; disse enkle progno-
sene vil lett kunne få en grad av nøyaktighet som
kan konkurrere med de anslag som utarbeides ved
de avanserte metodene. Men — og dette er hoved-
konklusjonen her -- det vil være en stor misfor-
ståelse å trekke den slutning at de enkle metoder
kan erstatte de avanserte metoder ; det er jo nett-
opp fordi de avanserte metoder er tatt i bruk og
utnyttes til planlegging og styring at utviklingen
blir slik at de enkle prognoser kan slå til ganske
godt.

I praksis vil selvfølgelig dette fenomenet av man-
ge grunner (mange beslutningstakere, hvor ingen
har full oversikt over helheten, skiftende organisa-
sjonsformer, skiftende bemanning og mange tilfel-
dige innslag) ikke gjøre seg gjeldende så klart og
oversiktlig som det er skissert i diagrammet ; men
nettopp derfor tror jeg det er viktig å være opp-
merksom på fenomenet slik at en ikke lar seg lure
til CA falle tilbake på for enkle metoder i prognose-
arbeidet.

Også hvis utviklingen uten styring går jevnt og
glatt slik at enkle prognoser slår godt til, kan vi
lure oss selv ved bruk av slike prognoser. Dette er
illustrert i fig. lb. Her har utviklingen gått fra A
til B, og en enkel trendforlengelse til C kan virke
overbevisende. Om en slik prognose legges frem, vil
mange beslutninger som tas delvis på grunnlag av
denne prognosen, bidra til å understøtte denne ut-
viklingen og låse oss fast til den. Vi får for så vidt
etterpå bekreftet prognosen og vil se med tilfreds-
het på de beslutninger som ble tatt. Hadde vi imid-
lertid bygget opp en mer avansert prognosemodell
hvor utviklingen av størrelsen i fig. lb var sett i
sammenheng med andre ting, hvorav noen er på-
virkelige ved politikk, kunne vi ha klarlagt alter-
native utviklingsforløp og kanskje valgt et annet,
som BC', som ikke representerer en automatisk
trendforlengelse.

Både i tilknytning til fig. la og lb kan vi altså
konkludere med at det faktum at enkle prognoser
kan slå godt til ikke er en tilstrekkelig begrunnelse
for å benytte dem fremfor mer avanserte metoder.

Disse betraktningene henger sammen med det
forh old at prognoser for samfunnsmessige fenome-
ner ofte danner grunnlag for beslutninger eller
styringsaktivitet. La meg nå se litt nærmere på spe-
sielle typer av usikkerhet som oppstår i forbindelse
med prognoser for samfunnsmessige fenomener.

Vi kan skille mellom to typer av usikkerhet : Na-
turgitt usikkerhet, og systemskapt usikkerhet.

Den første type av usikkerhet henger sammen
med faktorer som er utenfor menneskelig kon-
troll ; det er slik usikkerhet som har med for eksem-
pel værforhold å gjøre. Fra et enkelt lands side kan
en kanskje også delvis oppfatte utviklingen på
det såkalte verdensmarkedet som beheftet med slik
naturgitt usikkerhet fordi utviklingen der ikke er
kontrollerbar fra det enkelte lands side. Denne type
av usikkerhet er felles for prognoser i samfunns-
messig sammenheng og andre slags prognoser.

Den systemskapte usikkerhet har med det for-
hold å gjøre at et samfunn er et system av mange

desisjonstakere i gjensidig avhengighet av hver-.
andre slik at utfallet av én desisjonstakers beslut-
ninger er avhengig av hvilke desisjoner andre en-
heter tar, samtidig som disse enhetene ikke har ko-
ordinert sine beslutninger fullt ut. Prinsippielt kan
vi si at vi har en spillsituasjon. Utfallet for hver
enhet avhenger av de trekk vedkommende selv gjør
og av de trekk andre enheter foretar ; «spillerne»
har delvis sammenfallende og delvis motstridende
interesser ; de er ikke underlagt en fullkommen ko-
ordinering, og de liar ofte mangelfull informasjon.

I et slikt ,system reiser det seg mange interes-
sante spørsmål om arten av usikkerhet som prog-
nosene kan bli beheftet med og de virkninger prog-
noser kan ha.

For det første er det klart — som allerede berørt
i tilknytning til fig. lb -- at en prognose som kunn-
gjøres i et slikt system, vil kunne påvirke adferden
til de enheter som utgjør systemet. Objektene for
prognosen kan altså påvirkes av prognosen selv.
Denne påvirkning kan tenkes å være slik at den
øker prognosens sikkerhet ; vi kan altså ha en slags
selvoppfyllende effekt av prognosen. Et eksempel
hvor dette til en viss grad kan gjøre seg gjeldende
er prognoser for prisutviklingen; hvis det spas at
prisene vil stige raskt, vil dette i seg selv være en
prisstignings-fremkallende faktor fordi spådommen
vil anspore folk til a. kjøpe realgoder nå fremfor å
utsette kjøpene, og den økte etterspørsel bidrar til
å drive prisene opp. Spådommer om endring i en
valutakurs kan på velkjent måte sette i gang ka-
pitalbevegelser som bidrar til a , fremkalle den for-
utsagte valutakursendring. Men motsatte effekter.
kan også tenkes. Sett for eksempel at vi har et geo-
grafisk område som, om utviklingen får gå ukon-
trollert og uforstyrret, vil bli et utpreget pressom-
råde med vanskelige kommunikasjonsforhold. Hvis
en prognose om dette kunngjøres, vil den bidra til
at utviklingen ikke tar denne retning. På grunn
av prognosen vil altså virkeligheten bli en annen
enn det prognosen sier. Men vi kan selvfølgelig ikke
i stedet lage en annen prognose som sier at det
likevel blir ganske bra i dette området ; da kan
strømmen påvirkes slik at heller ikke denne prog-
nosen vil bli riktig.

Slike betraktninger viser at prognoser i et sy-
stem av bevisst handlende enheter får en ekstra
usikkerhetsfaktor som følge av at prognosene kan
påvirke enhetenes handlinger. Kanskje kan denne
effekt gå så langt at den ikke bare skaper en spe-
siell type av usikkerhet ved prognosene, men til og
med gjør det systematisk umulig å få til riktige
prognoser (dersom prognosene altså ikke hemme-
ligholdes).

Når en prognose påvirker det fenomen som den
gjelder for, er det i alle fall klart at en vanligvis vil
få systematisk gale prognoser dersom en går
frem på den enkle måte at en ikke tar hensyn til
prognosens effekt når en utarbeider denne. For å
få mest mulig riktige prognoser bør en altså utar-
beide prognosene under hensyntagen til samspillet
mellom prognosen og den faktiske utvikling. La
meg illustrere dette noe nærmere ved et stilisert
eksempel -- se fig. 2.
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Vi tenker oss her at vi skal utarbeide en prog-
nose for utflyttingen fra et distrikt. I diagrammet
avsettes prognosetallet for utflytting langs den ho-
risontale aksen og den faktiske utflytting langs den
vertikale. En korrekt prognose vil da svare til et
punkt på 45-graders linjen fra origo.

Prognose for
utflytting

u*

Figur 2.

Anta at den beste prognose vi kan lage hvis prog-
nosen skal holdes hemmelig slik at den ikke får på-
virke den faktiske utvikling, er at utflyttingen blir
som svarende til størrelsen U i diagrammet.

La oss så anta at prognosen offentliggjøres og
får virkninger for folks adferd. Vi kan da som et
tankeeksperiment tenke oss alternative offentlig-.
gjorte prognoser for utflytting. Selv om det motsat-
te vel kan tenkes er det rimeligst å tro at jo høyere
prognosetallet for utflyttingen er jo høyere blir
den faktiske utflytting. Vi kan da tenke oss en sti-
gende kurve i diagrammet som f.eks. kurven AB
som representerer den utflyttingen som vil finne
sted svarende til ethvert offentliggjort prognosetall
for utflyttingen. Vi ser her at offentliggjørelsen
av en prognose kan være et instrument til å påvir-
ke den faktiske flytting. Vi kunne da velge et
prognosetall ut fra hvilke ønsker vi eventuelt har
om å påvirke utviklingen. Generelt ville imidlertid
en prognose fastlagt på denne måten bli skjev. Skal
vår prognose utelukkende ha som formål å bli rik-
tig, må vi velge tallet U* som vår prognose, dvs. et
prognosetall som er høyere enn det vi trodde ville
bli realisert om vi ikke offentliggjorde noen prog-
nose. Som et biprodukt har vi ved prognosen øket
den faktiske flytting med størrelsen U*-U.

Kan det tenkes tilfelle hvor det prognosetall U*
som vi offentliggjør, skal settes lik det tall for ut-
flyttingen som vi ville tro på dersom prognosen ikke
ble offentliggjort ? Vi ser at det ville skje dersom

kurven AB hadde ligget noe lavere slik at den gikk
gjennom punktet P med koordinater U,U. Dette er
antydet ved den prikkede kurven A'B'. Vi kan an-
takelig si at dette ville inntreffe dersom systemet
på forhånd var i en slags informasjonsmessig li-
kevekt; dvs. at folk stort sett på forhånd tror at
utflyttingen blir U og at beslutningene om flyt-
ting eller ikke flytting for hver enkelt enhet blir
tatt under hensyntagen til denne oppfatning av si-
tuasjonen. En prognose om at utflyttingen vil bli
U vil i så fall ikke forandre på situasjonen ; den
vil bare bekrefte det folk i alle fall trodde, og der-
for ikke endre deres adferd. Vi kan derfor si at pro-
blemet med virkningen av en prognose på det fe-
nomen som prognosen gjelder for oppstår når prog-
nosen bidrar til å forandre folks antagelser om den
fremtidige utvikling. Men det er jo først og fremst
i slike tilfelle at prognosene er interessante. (Det
kan tenkes at kunngjøringen av en prognose ikke
forandrer folks gjennomsnittsforventninger om.
fremtiden, men at den reduserer den grad av usik-
kerhet som folks forventninger er beheftet med. I
så fall kan denne reduksjon av usikkerheten i seg
selv komme til å påvirke adferden. Dette momentet
skal jeg ikke forfølge videre her.)

Fra prognosemakerens synspunkt kan det at
prognosen kunngjøres bidra til å gjøre den mer
usikker enn den ellers ville ha vært. I fig. 2 kan det
for eksempel være slik at han er nokså sikker på at
utflyttingen vil bli U dersom han ikke påvirker ut-
viklingens gang ved å offentliggjøre en prognose.
Hvis prognosen offentliggjøres, kommer imidlertid
spørsmålet om virkningen av prognosen på adfer-
den inn som et nytt moment som i seg selv bidrar
til å øke usikkerheten. (Ser vi på systemet som hel-
het har vi ved å offentliggjøre en prognose brakt
inn en ny variabel i systemet, og den inngår med.
meget usikre koeffisienter svarende til at plasse-
ringen av kurven AB er meget usikker).

I dette eksemplet har vi sett for oss en institu-
sjon eller myndighet som utarbeider prognosen,
stilt overfor et system hvor desisjonsenhetene til-
passer seg under hensyntagen til denne prognosen.
La meg nå gå over til å se mer eksplisitt på det
spillmessige i en situasjon hvor vi tenker oss at vi
har et system med flere desisjonsenheter som er
klare over at det resultat hver enkelt oppnår er
avhengig ikke bare av hans egne desisjoner, men
også av de andres. Vi kunne behandle slike situa-
sjoner ved kompliserte spillteoretiske metoder;
disse leder imidlertid foreløpig ikke til entydige
konklusjoner bortsett fra i helt spesielle tilfelle. Jeg
vil derfor heller se på noe enklere som kan være
en naturlig utviklingsgang i et slikt system, nemlig
at hver desisjonsenhet lager prognoser om de andre
enheters desisjoner, og så velger sin egen desisjon
i lys av dette. Den særegne form for usikkerhet som
her gjelder består i at alle parter er bevisste «spil-
lere» som gjør seg overveielser om sine egne
«trekk» under hensyntagen til hva de tror om de
andres «trekk». Hver part må da tenke gjennom.
hva de andre parter har som mål for sine bestrebel-
ser, og hvordan de oppfatter situasjonen. Vil vi, i
et slikt system hvor alle lager prognoser om hver-

Faktisk
utflytting
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andre, kunne få en form for likevekt slik at f.eks.
alle parter får sine prognoser om de andre bekref-
tet ? Og vil denne likevekten eventuelt danne seg i
en situasjon som er tilfredsstillende, eller vil syste-
met stanse opp i en situasjon som er langt fra
det beste en kunne oppnå dersom en hadde bedre
informasjon og koordinering ?

La meg illustrere problemene her med et tenkt
eksempel. Jeg forestiller meg en økonomisk region
hvor det er tale om gjennomføring av to typer av

investeringer. (Det er bare for fremstillingens
skyld jeg holder meg til to typer ; tankegangen er
mer aktuell ved noe flere typer.) Disse to typene
av investeringer gjennomføres av separate beslut

-ningsenheter. Det foreligger imidlertid en avhen-
gighet slik at det økonomiske resultat som opp-
nås ved den ene typen av investering er avhengig
av omfanget av den annen type av investering. Sli-
ke sammenhenger finner en uten tvil ofte i f or-
bindelse med regionale utviklingsproblemer.

I nvestering
av annen

type

. A

A1
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C^ Investering
av første

type



Resonnementet kan for øvrig like godt gjelde in-
vesteringer i to nærliggende regioner som to for-
skjellige slags investeringer i samme region.

I fig. 3 angis omfanget av første type av investe-
ring (eller investering i første region) langs den
horisontale akse og annen type av investering (el-
ler investering i annen region) langs den vertikale
aks,-). Den fullt opptrukne kurveskare i diagrammet
angir nivålinjer for det økonomiske resultat som
tilflyter investors i første gruppe. Vi behøver ikke
gå nærmere inn på målingen av resultatet, poenget
er bare at punkter på samme kurve i skaren vurde-
res som like gode av første beslutningstaker. Re-
s Altatene er bedre og bedre i retning mot punktet

som representerer det best mulige alternativ fra
første beslutningstakers synspunkt. Kurven Al-M1

forbinder de punkter hvor nivålinjene er horison-
talc. Dette er de punkter som angir det best mulige
investeringsnivå for investering av første type for
hvert gitt nivå av investering av annen type. På
tilsvarende måte angir skaren av prikkede kurver
nivålinjer for den avkastning som tilflyter investors
i annen gruppe, og kurven A2-M2 angir de punkter
hvor en for enhver gitt størrelse på investeringene
av første type har den optimale investering av an-
nen type.

Innenfor det området som er avgrenset av Al-P-
A2 er det nå slik at det for hver part er bedre jo
mer vedkommende selv investerer og jo mer den
annen part investerer. Nord-øst for punktet P for-
holder det seg annerledes. Isolert sett vil hver part
her tape på å øke sine egne investeringer, men
(opptil en viss grense) tjene på at den annen part
øker sine. (Områdene ovenfor A2-P-M1 og neden-
for A1-P-M2 er det mindre aktuelt å diskutere).

Jeg skal ikke gi meg inn i konkrete tolkinger her,
men det er neppe vanskelig å tenke seg en rekke
konkrete situasjoner hvor slike former for avheng-
ighet som jeg her har illustrert skjematisk, vil
opptre.

Hvis de investeringer det er tale om er udelelige
engangsinvesteringer, er det nesten umulig å si
noe om hva som vil bli resultatet i den struktur vi
her har. Hvis hver part har den enkle «prognose»
om den annen part at vedkommende ikke vil inve-
stere noe, vil de to parter realisere de investeringer
som svarer til punktene A1 og A2, dvs. de investe-
ringer som for hver part fortoner seg mest lønn-
somme gitt at den annen part ikke investerer noe.
Det faktisk realiserte resultat blir da det som sva-
rer til punkt i diagrammet. Her vil hver part et-
ter at beslutningene er gjennomført observere at
disse enkle «prognosene» var feilaktige, og begge
parter vil erkjenne at de dimensjonerte sine inve-
steringer for beskjedent. Nå kan selvfølgelig begge
parter på forhånd i tankene gjennomgå dette som.
vi her har sett, og ta hensyn til det i sin investe-
ringsbeslutning (dersom de kjenner hverandres
kurveskarer). Da kunne part nr. 1 gå ut fra som
en prognose at part nr. 2 investerer svarende til
punktet A2. Under denne prognose vil part nr. 1
investere svarende til punktet B1 ; og om også den
annen part er like raffinert i sin tankegang vil han
investere svarende til punkt B2. Da vil punktet

Q2 bli realisert. Selv denne tankegangen var imid-
lertid ikke raffinert nok, og begge parter vil også
nå finne at de har dimensjonert sine investeringer
for beskjedent. I diagrammet er det ett punkt som
skiller seg ut som det punkt hvor begge parter et-
terpå, vil være tilfreds med sine beslutninger, nem-
lig punktet P. Dette punktet har den egenskap at
hvis hver part har en prognose om den annen parts
investeringer som svarer til verdien i dette punktet,
og så velger sine egne investeringer best mulig på
basis av dette, da vil begge parter etterpå finne at
prognosene var riktige, og de vil forsåvidt være
tilfreds med 'de beslutninger de 'selv har truffet.
Dette er altså et slags likevektspunkt i den for-
stand jeg nevnte for en stund siden.

Ved slike udelelige engangsinvesteringer som jeg
hittil har tenkt meg, er det vel lite rimelig å tro at
en ved isolerte beslutninger skulle greie å treffe
dette punktet. Bortsett fra at dette forutsetter at
hver part kjenner den annen parts avkastnings-
struktur i tillegg til sin egen, forutsetter det at
hver part går ut fra at den annen part er like raffi-
nert i sin tankegang som han selv er. (Det er kan-
skje litt kunstig å tenke seg at de to parter her ikke
tar kontakt og koordinerer sine beslutninger; nøy-
aktig samme tankegang som jeg her har gjennom-
ført, kan imidlertid gjøres gjeldende når det er
flere enn to parter, og da blir kontakt og koordi-
nering ikke uten videre så nærliggende.) Hvis in-
vesteringene teknisk sett er av en slik type at de
kan bygges opp gradvis, er sjansene for å nå punk-
tet P større. Da kan vi tenke oss at partene star-
ter med å gjennomføre investeringer svarende til
A1 og A2, observerer at man deretter befinner seg
i punktet Qi, så finner det lønnsomt å legge noe til
investeringene, og så videre. En ville da få en
gradvis bevegelse inn mot punktet P. Her vil da
hver part finne at det ikke er lønnsomt å utvide
sine egne investeringer videre, gitt at den annen
part forblir på sitt nivå.

Vi kan altså konkludere at det er logisk mulig
for partene å nå opp til investeringer svarende til
punktet P uten annen form for koordinering enn
at hver part lager prognoser om den annen parts
investeringer, og så tilpasser sine egne investerin-
ger best mulig under hensyntagen til disse progno-
sene. I praksis er det kanskje sannsynlig at man
ikke vil tørre å ta sjansen på slike prognoser som
fører en helt opp til punktet P, men at det hele vil
stanse opp på et mer beskjedent nivå.

Med mer raffinerte antakelser enn det jeg til
nå har tenkt meg, er det mulig å nå enda et stykke
videre utover. Hvis part nr. 1 kjenner hele struk-
turen i det diagrammet jeg har skissert, kunne
han oppfatte kurven A2-M2 som en reaksjonskurve
for 'den andre parten, dvs. en kurve som for hvert
gitt nivå for første investors investering angir hvor
stor investering den andre vil velge. Under denne
antagelsen vil investor nr. 1 velge en investering
som svarer til punktet Ci i diagrammet og vente
at investor nr. 2 da investerer svarende til punktet
C2. Dette er det beste resultat part nr. 1 kan oppnå,
hvis den annen part «etterlever» sin reaksjonskur-
ve. Om det hadde vært flere parter med i bildet,
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kunne vi si at part nr. 1 valgte sin investering un-
der hensyntagen til en prognose for de «ringvirk-
ninger» hans egne investeringer vil få med de for-
delaktige tilbakevirkninger disse har for ham selv.
Denne tankegangen kan kanskje være aktuell hvis
vi enten har slike investeringer som gradvis kan
bygges ut, eller engangsinvesteringer hvor første
investor treffer sin beslutning før annen investor,
og sistnevnte blir kjent med denne beslutning og
kan ta hensyn til den i sin avgjørelse.

Hvis ikke den ene part må treffe sin beslutning
for den annen og gjøre den kjent, er det imidlertid
svært vanskelig å si hva som vil skje i det området
vi nå betrakter. En kunne nå frem til et resultat
som C1, C2 hvis part nr. 1 oppfatter seg som den
aktive eller førende, og part nr. 2 oppfatter seg som
den mer passive, og hver part vet at den andre opp-
fatter seg som her sagt. Men ofte er det vel ingen
grunn til at slike oppfatninger skal feste seg. Stort
sett vil jo hver part kunne tjene på å la den andre
ha initiativet, og så selv tilpasse seg til det den an-
dre gjør. En vil kunne få en balansegang mellom
på den ene side det strategiske ønske om å treffe
sin beslutning etter at den annen part har truffet
sin, og på den annen side ønsket om å unngå at den
annen part skal tro at en selv ikke vil foreta noen
investeringer ; det siste vil jo føre til at den annen
part investerer mindre enn ønskelig også fra først-
nevnte parts synspunkt. Vi ser altså at mens for-
holdsvis enkle antakelser om at hver part lager
prognoser om den annen part kunne føre en opp til
investeringsbeslutninger i retning av punktet P,
vil mulighetene for å komme videre forbi punktet
P være avhengig av et mye mer komplisert spill
med mer kompliserte strategiske overveielser.
Grunnen til dette er at samtidig som begge parter
kan tjene på at de begge to øker sine investerin-
ger, vil hver part i dette området isolert sett ha
et motiv for å begrense sine egne investeringer
dersom bare ikke den andre parten også gjør det.

Ideelt sett burde en nå opp til et punkt på den
kurven som forbinder punktene M1 og M2. Denne
linjen går gjennom tangeringspunkter mellom de
to skarer av nivålinjer som angir de to parters
resultater. Så sant vi ikke har nådd opp til et punkt
på denne kurven, vil det være mulighet for å for-
bedre resultatet for begge parter ved en samtidig
øking av investeringene fra begge parters side. Par-
tene har imidlertid motstridende interesser med
hensyn til hvor på kurven M1 -M2 en bør havne.

Ved slike strategiske overveielser som jeg har
forsøkt å skissere, vil en neppe kunne nå frem til
beslutninger som svarer til punkter på kurven
M1-M2. Det måtte i tilfelle være ved at hver part
tror at den andre er «kooperativ» og erkjenner fel-
lesinteressen i å nå opp 'til et punkt på denne kur-
ven og at begge parter er villige til `A , dele gevinsten
rimelig i en eller annen forstand. Hver part må
stole på at den andre tenker på samme måte. De
kunne da finne et punkt på kurven M1-M2 som det
«rimelige» blant disse punktene, og stile mot det
ved sine egne beslutninger. Logisk sett er dette
selvfølgelig mulig, men det bygger på nokså usann-
synlige antagelser om at hver part er villig til å

satse på et temmelig hypotetisk grunnlag. Hver
part kunne jo tjene på å oppføre seg annerledes
enn her skissert hvis han bare visste at den andre
parten holdt seg til denne kooperative tankegan-
gen — og dette vet også hver part. Foruten at det
frister til selv ikke å være «kooperativ», svekker
det altså også troen på at den andre vil være det.

Den type av organisasjonssystem som jeg her
har diskutert, en ordning hvor partene baserer sine
avgjørelser på antagelser om hva de andre partene
vil gjøre, kan sies å ligge mellom to andre velkjente
standardtyper av organisasjon : den rene markeds-
mekanisme med frikonkurranse, og den helt sen-
traldirigerte organisasjonsform.

I et frikonkurransesystem vil eksplisitte progno-
ser om andre parters adferd bli erstattet med re-
gistrering av markedspriser, og egen tilpasning til
disse prisene. Et slikt system kan funksjonere
når det er tilstrekkelig mange aktører i systemet til
at hver part har en neglisjerbar innflytelse på hel-
heten, og når det er tilstrekkelig av 'muligheter til
øyeblikkelig tilpasning til rådende priser. Videre er
det en forutsetning for at frikonkurransesystemets
prismekanisme skal funksjonere tilfredsstillende at
ingen vesentlige effekter av de enkeltes aksjoner
går utenom det so m er markedstransaksjoner, dvs.
at ethvert gode en frembringer skal en betales for,
og enhver ulempe en pådrar an dre skal registreres
som en kostnad.

I forbindelse med regionalutvikling er det åpen-
bart at disse forutsetningene i liten grad slår til.
Ofte vil hovedtrekk i utviklingen bli bestemt av et
begrenset antall hovedaktører : et nokså lite antall
private bedrifter pluss en del offentlige instanser.
En del av de beslutninger som skal tas er beslut-
ninger som gjelder investeringer i fast utstyr, som
når det en gang er etablert vil være spesifikt for
den type av produksjon eller annen virksomhet
som det er planlagt for, slik at beslutningene må
tas ut fra prognoser om fremtiden og ikke bare på
basis av de rådende priskonstellasjoner i marke-
dene. Endelig har vi her svært ofte å gjøre med
indirekte effekter (positive eller negative) som er
av en slik art at de ikke registreres i form av be-
taling for ytelser eller regnskapsmessige kostnader.
Forurensningsproblemer, overkonsentrasjon med
press av forskjellig slag eller underbefolkning slik
at grunnlaget for fellesaktiviteter av forskjellig slag
faller bort, den be tydning flytting har for de gjen-
værendes miljø osv., er eksempler nok.

På den annen side kunne man tenke seg en streng
sentraldirigering fra en overordnet myndighets
side. Den ville i prinsippet kunne overvinne en del
av de vanskeligheter som markedsmekanismen ikke
kan overvinne. Den kunne ta hensyn til de forskjel-
lige typer av indirekte virkninger som ikke regi-
streres i vanlige inntekts- og kostnadskalkyler, og
den ville kunne overvinne den type av «system-
skapt» usikkerhet og spillmessige effekter som jeg
diskuterte i tilknytning til fig. 3 hvor forskjellige
parter baserte sine aksjoner på 'prognoser om de
andre parters aksjoner.

Det er imidlertid bare i prinsippet at en kan tenke
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seg en sentral myndighet som løser «alle» proble-
mer på denne måten. I praksis ville en slik ordning
fore til et enormt informasjons-, beregnings- og
administrasjonsarbeid, så enormt at det uten tvil
vil kjøre seg fast eller lede til mange uheldige dis-
posisjoner.

Jeg tror derfor at vi i praksis vil måtte avfinne
oss med et system hvor vi har forskjellige beslut-
ningstakere som inngår i en form for spillsituasjon
og som må basere sine avgjørelser på antagelser

«prognoser» -- om de andre parters aksjoner.
Dette er imidlertid ikke det samme som å si at

akkurat den struktur vi nå har, med en viss blan-
ding av sentralisering og desentralisering og et
visst system av forskjellige offentlige beslutnings-
myndigheter, er det best mulige. Selv om en ikke
går til ytterlighetene med en ren markedsmeka-
nisme eller en fullstendig sentraldirigering, tror
jeg ofte mye kan vinnes ved en omstrukturering
av organisasjonssystemet. Hovedsiktepunktet må
da være å ordne systemet slik at effekter «interna-
liseres», dvs. at effektene av en beslutning reflek-
teres «internt» for en beslutningstaker slik at han
tar hensyn til dem ved valget av beslutning. Dette
kan noen ganger oppnås ved å slå sammen enheter
som det råder utpreget gjensidig avhengighet mel-
lom, som for eksempel de to enheter i fig. 3. Som vi
så i tilknytning til diagrammet var det særlig vans-
kelig å komme frem til noe som kunne kalles opti-
male beslutninger der hvor hver parts resultat av-
hang vel så sterkt av den andre parts aksjoner som.
av vedkommendes egne aksjoner, og hvor det gjor-
de seg gjeldende interessemotsetninger. Videre kan
effekter internaliseres ved endringer i prissyste-
met eller ved avgifts- og subsidieordninger slik at
en beslutningstaker i større grad blir belønnet for
de heldige effekter hans beslutninger har, belastes
for uheldige effekter hans beslutninger har, og
kompenseres for uheldige effekter av beslutninger
som andre parter tar. I tilknytning til fig. 3 vil det-
te virke slik at nivålinjene for de enkelte beslut-
ningstakeres resultater blir endret på en slik måte
at det resultat hver part oppnår avhenger i mindre

grad av den annen parts disposisjoner behovet for
prognoser for den annen parts disposisjoner blir
da redusert, og det spillmessige i situasjonen blir
mindre komplisert. Den handlingslammelse som
usikkerheten ved prognoser og spillstrategi kan
medføre, skulle da også bli mindre.

Som oppsummering kan jeg si at jeg har:
1. Pekt på forhold som kunne friste oss til å bru-

ke enkle prognosemetoder, men advart mot det.
For enkle metoder kunne enten fore til at vi mistet
styringsmuligheter eller at vi skapte en uberetti-
get forestilling om determinerthet i utviklingen og
dermed låste oss fast i en egentlig ikke ønsket ut-
vikling der hvor noe bedre var mulig.

2. Pekt på nødvendigheten av å ta i betraktning
virkningen av prognoser på utviklingen av de
fenomener prognosene angår, dette kan skape
ekstra usikkerhet, og det gjør at prognosene ikke
blir nøytrale, men virkende faktorer i utviklings-
forløpet enten vi ønsker det eller ikke.

3. Diskutert problemer i et system hvor vi har
flere desisjonsenheter som lager prognoser om
hverandre og treffer beslutninger på basis av disse,
og antydet bl.a. at «internalisering» av effekter på
forskjellige måter kan få et slikt system til å funk-
sjonere bedre.

Ved første øyekast kan kanskje en del av de tin-
gene jeg her har trukket frem, fortone seg som b-
giske spissfindigheter i forbindelse med prognoser.
Generelt vil de nok ofte kunne være det, men spe-
sielt i forbindelse med prognosenes rolle i by- og
regionplanlegging tror jeg ikke det er tilfellet. Jeg
skulle anta at de som arbeider med slike prognoser
og planlegging, ofte står overfor slike problemer
som jeg her har trukket frem, selv om de kanskje
ikke har formulert dem på samme måte. Bevisst-
het om disse problemene tror jeg kan være nyttig
for struktureringen av prognose, planleggings- og
beslutningssystemene omkring by- og regionplan-
leggingen. Mer spesifikke konklusjoner er det vel
(heldigvis) ikke min oppgave å trekke i denne inn-
ledningen.
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„Bedriften Norge”
i utenriksøkonomisk
sammenheng
AV
KONTORSJEF JON PETTER HOLTER,
NORGES BANK

Siden siste verdenskrig har Norge hatt et samlet driftsunderskudd overfor
utlandet på 1.4 milliarder kroner. Likevel regnes den norske krone som en
«sterk valuta». Det skyldes etter forfatterens mening at Norge har hatt en meget
høy sparerate. Når det likevel har oppstått driftsunderskudd henger det sam-
men med vår raske utbygging av realkapitalen. Motstykket til driftsunderskud-
dene er således realkapital som representerer fremtidig inntektsevne. En bereg-
net status for Norge pr. utgangen av 1970 viser en realkapital på 165 milliarder
kroner og en egenkapital på 156 milliarder kroner. Det gir en egenkapitalan-
del på hele 95%.

Fra tid til annen blir Norges utenriksøkonomiske
stilling tatt opp til debatt. Et stort driftsunder-
skudd overfor utlandet blir 'gjerne oppfattet som
et dårlig resultat for Norge, og motsatt. En vi]
her søke å knytte vurderingen av utenriksøkono-
mien til de makrostørrelser som påvirker drifts-
regnskapet.

Siden siste verdenskrig har Norge hatt et ku-
mulert driftsunderskudd overfor utlandet på nær
14 milliarder kroner (årene 1946-70). Likevel reg-
nes den norske krone for å stå sterkt. Det må bety
at driftsunderskudd i seg selv ikke er et tilstrek-
kelig kriterium for vurdering av kronens «styrke».

Hvilke faktorer bør så tillegges vekt ? Nasjonal-
regnskapsmessig har en følgende sammenheng:

R: Disponibel inntekt for Norge.
= C: Innenlandsk forbruk.
+ I : Innenlandske nettorealinvesteringer.

D: Driftsoverskudd overfor utlandet.
Eller :

—D = I (R—C)

Det vil si at et driftsunderskudd fremkommer
dersom de innenlandske nettorealinvesteringer er
større enn innenlandsk sparing (R—C). Et «stort»
driftsunderskudd må , således skyldes «høye» in-
vesteringer ,og/eller «lav» sparing. I en situasjon
med full kapasitetsutnytting vil lav sparing være
ensbetydende med høyt forbruk.

Hvorvidt et driftsunderskudd har sin årsak i
høye realinvesteringer eller høyt forbruk må være

av sentral betydning for en «kvalitetsvurdering»
av utenriksregnskapet. Hvis en kan forutsette at
realinvesteringene i gjennomsnitt er rentable i den
forstand at den fremtidige avkastning er stor nok
til å dekke renter og kapitalslit, vil vår utenriks-
økonomiske belastning — ut fra en ren okonomisk
betraktning — bli et spørsmål om valutalikviditet.

Hvor «solid» er så bedriften Norge i dag ? Drifts-
underskuddene i etterkrigstiden har for en stor
del vært et resultat av en bevisst økonomisk poli-
tikk med sikte på en rask utbygging av landets
realkapital. De kumulerte netto realinvesteringer
beløp seg til hele 149 milliarder kroner i årene
1946-70. Den kumulerte sparing utgjorde 135
milliarder kroner i samme periode og drifts-
underskuddet følgelig 14 milliarder kroner. Det gir
en gjennomsnittlig investeringsrate på 19,6 % og
sparerate på 17,8%.

Ved utgangen av 1970 hadde Norge en realkapi-
tal på rundt 165 milliarder kroner. 1 ) Fordringene
på og gjelden til utlandet utgjorde henholdsvis 19
og 28 milliarder kroner.2) Siden interne fordrin-
ger svarer til intern gjeld (summen av innenland-
ske nettofordringer er lik 0), kan en sette opp føl-
gende status for 4bedriften Norge».

i) Regnet til «anskaffelsesverdi», beregnet ved å
summere nettoreaiinvesteringene i løpende priser fra
1865 til og med 1970.

2) Bygger på finanstellingen pr. 31/12-69 med an-
slag for endringer i 1970.

Sosialøkonomen nr. 8 1971.	 13



Status for Norge pr. utgangen av 1970.

Milliarder kroner.
Fordringer på utlandet 	  19
Realkapital   165

Sum   184

Gjeld til utlandet   28
Egenkapital (kumulert sparing) 	  156

Sum   184

En ser at Norge har en beregnet egenkapital på
rundt 156 milliarder kroner. Det svarer til en egen-
kapitalprosent ;på 85. Bak realkapitalen alene stod
en egenkapitaiprosent på hele 95.

Vurdering av driftsregnskapene etter siste verdens-
krig.

En vil så søke å foreta en nærmere vurdering
av driftsregnskapene i gårene etter krigen. En nevn-
te foran at det måtte være av sentral betydning
hvorvidt et driftsunderskudd har sin årsak i høye
realinvesteringer eller lav sparing. Spørsmålet om
hva som er høyt/lavt vil en avgjøre ved å sammen-
likne med gjennomsnittlig sparerate i OECD-lande-
ne.

I årene 1966-68 utgjorde Norges netto spare-
rate (nettosparing i % av nettonasjonalproduktet),
18,3%. Tilsvarende sparerate i OECD er bereg-
net til 14,5%. En faktisk sparing i Norge som er
større enn 14,5% av nettonasjonalproduktet, vil
en regne som høyere enn «normal». Tilsvarende
vil en regne at nettorealinvesteringene er høyere
enn «normalt» dersom de overstiger hva som kan
dekkes ved «normal» sparing. I figur 1 er resulta-
tene fremstilt grafisk.

En ser at bortsett fra årene 1946 og 1947 —
har Norge i hele etterkrigstiden hatt en relativt
høyere sparing enn gjennomsnittet i OECD (slik
det er beregnet foran) . Den relativt høye sparing
i Norge synes å ha forsterket seg i de senere år.
Sparingen hadde markerte «høydepunkter» ii gårene
1950, 1951 og 1952 (Koreakrigen) i årene 1956
og 1957 (første Suez-krise) i året 1961 i åre-
ne 1965, 1966, 1967 og 1968 (omfatter annen Suez-
krise) og endelig i året 1970. Markerte «lavpunk-
ter» (etter norske forhold) hadde en i årene 1946
og 1947 i året 1953 i årene 1958, 1959 og
1960 i 1962 og i 1969.

Om sparenivået har vært høyt i Norge har in-
vesteringsnivået vært enda høyere. Følgelig har en
i de fleste etterkrigsår hatt underskudd på drifts-
regnskapet overfor utlandet. I 1970 f.eks. hadde
Norge en rekordmessig høy sparing. Investeringe-
ne var imidlertid enda høyere slik at det oppstod
et driftsunderskudd. Den relativt høye og stigende
sparing i Norge 'i de senere år må tas som et kri-
terium på en solid utenriksøkonomi. Dersom en
ønsker å begrense driftsunderskuddene bør det skje
ved en direkte eller indirekte påvirkning av etter-

spørselen, f.eks. ved finans- eller kredittpolitiske
tiltak. Det kan neppe være riktig a endre valuta-
pariteten dersom årsaken til et høyt driftsunder-
skudd er høye realinvesteringer. En paritetsendring
i et slikt tilfelle vil kunne bidra til en uoptimal
internasjonal arbeidsdeling. En vil således tro at
en devaluering fortrinnsvis bør anvendes hvis spa-
ringen skulle vise en betydelig svekkelse.

På grunn av sin eksterne karakter kan det være
av interesse å skille ut sjøfartssektoren og se på
Norge eksklusive denne sektor.

Sjøfartens andel av nettonasjonalproduktet og
nettorealinvesteringene er gitt i Byråets nasjonal-
regnskap. For å beregne sjøfartens disponible inn-
tekt trenger en oppgaver over sektorens rente-
og stønadsunderskudd overfor utlandet (nettopro-
dukt = rente- og stønadsunderskudd = disponibel
inntekt) . Fullstendige oppgaver foreligger ikke, men
Byrået har oppgitt nettorenter til utlandet knyttet
til skipslån.

Ved beregning av sjøfartens bidrag til landets
sparing må en også ta hensyn til konsumvirknin-
gene ved sektorens sysselsetting. Hvis en ikke gjør
det vil hele konsumet bli belastet det øvrige Norge.

For enkelthets skyld har en antatt at sjøfartens
andel av landets konsum svarer til sektorens andel
av sysselsettingen. Lønn til utenlandske sjøfolk
regnes som import av innsatsvarer og slår ikke ut
i konsumet. Ved at utenlandske sjøfolk ikke er med
i Byråets sysselsettingstall kan en således direkte
anvende sjøfartens andel av samlet sysselsetting.

Når «sjøfartens konsum» eranslått kan en be-
regne sektorens bidrag til sparingen (disponibel
inntekt -= konsum) iog dens «driftsoverskudd» (spa-
ring = inettorealinvesteringer) . Med «driftsover

-skudd» forstår en her egentlig sjøfartens netto for-
dringsøkning overfor alle andre sektorer inklu-
sive innenlandske. I den utstrekning sjøfarten har
driftsoverskudd overfor innenlandske sektorer, vil
det si at sjøfarten har stilt ressurser til dispo-
sisjon for disse. Denne tilførsel av ressurser bidrar
tila avlaste de andre sektorers behov for ressurser
fra utlandet. Indirekte vil således et driftsoverskudd
overfor innenlandske sektorer gi et positivt bidrag
til Norges drifthoverskudd overfor utlandet. Det
skulle derfor ha god mening A si at det beregnede
driftsoverskudd i sjøfart utgjør en del av landets
driftsoverskudd.

Ved å trekke de beregnede tall for sjøfarten fra
de samlede tall for Norge får en oppgave over sek-
toren «Norge eksklusive sjøfart». En har så på
nytt beregnet faktisk sparing og faktiske nettoreal-
investeringer i forhold til en «normal» sparerate
i OECD. Resultatene er fremstilt grafisk i figur 2.

En ser at i etterkrigstiden bortsett fra årene
1946, 1947 iog 1953 har Norge, eksklusive sjø-
fart, hatt en relativt høyere sparing enn gjennom-
snittet i OECD. Fordelingsmønstret er noenlunde
det samme som for landet totalt. Investeringene
har også i dette tilfellet i de fleste etterkrigsår
vært større enn sparingen slik at det har fremkom-
met driftsunderskudd. Til tross for rekordmessig
høy sparing i 1970 første investeringene til et be-
tydelig driftsunderskudd i dette året.

14	 Sosialøkonomen nr. 8 1971.



IA1vES.TERINGER 	 UTovER „NORMAL" SPARING►
----- S P A R t N G 	 I oE:C D ( * oat l:.K o).

Hal. kr.

Dikt FT SU LADER St<uDD

1>R1 FT SoVERSK UDO

300o

2oo0

I o00

--

J 	 ^^

^ ♦
I

 :5.7 • r "18 -41q -5o -5l -52 -53 -54-55 -56 	 -58 -54
O

- (7o -tol -62, -63 -64 -65 -bro -67 -68 -69 -70

! oo o ,.

4000

3000

2000

:boo

o

INVtSTER1IJ&ER 1
SP Pt

DR1 FTS U tJoER S t/..ul'Dz

DR( FT SON/ ERSKUDD

L3 T d d E R N 0 R MALL S P A R t N G

1 cn E C D 	 a:t-t t:^k O)s

/

/
/
/
^

NORGE 1 ALT

Figur 1.

NORGE 	 S..18rART

Mal. k r.

1 - 54 -55 -5(, - 57 -58 -59 -(6o -6( -(2 -(03 -b4 -65 -b6, -1.7 -(8 -bq - o

Figur 2.

I
/

- 46 -4q - o -51 - 52

Sos ialØkonomen nr. 8 1971.
I5



SOSIALDEPARTEMENTET

Førstesekretær
(vikar)

til Budsjett- og økonomikontoret. Den som ansettes må ha sosial-
økonomisk, juridisk eller annen høyere utdanning. Interesse for budsjett-
og regnskapsarbeid er ønskelig. Nærmere opplysninger om stillingen i
tlf. 11 8514.

Lønnsklasse 171 .

Begynnerlønn kr. 39 470,—.

Eventuell ansiennitet fra tidligere stilling kan godskrives.

Søknader innen 23. oktober til

SOSIALDEPARTEMENTET,
Personal- og organisasjonskontoret,
Oslo-Dep., Oslo 1.

Konsulent
Ved Utbyggingsavdelingen i Hedmark er det ledig fylkeskommunal stilling
for person med utdannelse som økonom fra universitet, høyskole eller til-
svarende utdannelsesinstitutt.
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte behandling av saker under
Distriktenes utbyggingsfond, men også andre saker av statistisk-økonomisk
veiledning i samband med konkrete tiltakssaker.
Det legges vekt på praksis, spesielt i sektoren bedriftsøkonomi. Kjennskap
til næringslivet i fylket er en fordel.
Stillingen lønnes etter satsene i det offentlige lønnsregulativ med lønns-
klasse 19-20 etter kvalifikasjoner. Lønnsklasse 19, grunnlønn kr. 43 430,
topplønn kr. 52 090.— pr. år, lønnsklasse 20, grunnlønn kr. 52 090,—, topp-
lønn kr. 55 650,— pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
Stillingen er innlemmet i offentlig pensjonsordning. Det må på forlan-
gende kunne fremlegges tilfredsstillende legeattest.
Tiltredelse snarest.

Søknad med bekreftede avskrifter av vitnemål og attester sendes:

FYLKESMANNEN I HEDMARK,
Utbyggingsavdelingen
Fylkeshuset
2301 Hamar,

innen 25. oktober 1971.
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Tjenesteytingssamfunnet *)

AV
EKSPEDISJONSSJEF KJELL EIDE,
KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

Mange av spådommene om det postindustrielle tjenesteytingssamfunnet regner
bare med en gjentagelse av fortiden i mye større målestokk. Mål for produktivi-
tet og effektivitet slik disse er utviklet for vareproduksjon tenkes overført til
hele tjenesteytingsfeltet. De tradisjonelle autoritetsformene sees som grunnlag
for styring også i framtidssamfunnet.
I stedet kan effektivitetsbegrepet bygges  på reell tjenesteyting, hvor klienten
gis mulighet for aktiv deltakelse i beslutninger om tjenesteytende virksomhet.
Demokrati vil det være at verken presedens, personlighet eller kunnskap skal gi
noe spesielt privilgium i kampen om stillingsautoritet. For å nå et reellt tjenes-
teytingssamfunn må vi fri oss fra den verdistruktur som industrisamfunnene har
forsøkt å pådytte oss.

Det postindustrielle samfunn.
Det foreligger en rekke teorier om at alle sam-

funn i utvikling følger gitte mønstre for utviklin-
gen hvor det ene stadium nødvendigvis følger etter
det andre, og hvor det bare er graden av utvikling
som bestemmer hvilket stadium et bestemt samfunn
befinner seg på. De fleste av disse teoriene bygger
på en form for determinisme som det er all grunn
til å stille seg skeptisk overfor. Ikke bare viser
historiske data at tilsynelatende likheter i utvik-
lingsforløpet i ulike samfunn dekker over vesent-
lige forskjeller, men det er også et spørsmål om
ikke de reelle valgmuligheter for hovedlinjer i sam-
funnsutviklingen er betydelig større enn de et hi-
storisk materiale hittil har vist. Den «determinis-
me» som postuleres, kan rett og slett være et re-
sultat av en internasjonal maktdominanse som pre-
ger en bestemt historisk epoke.

På et område kjenner vi imidlertid ingen histo-
riske avvik fra et bestemt monster. Det gjelder den
gradvise forskyvning av økonomisk aktivitet fra det
vi kaller primærnæringer — jordbruk, fiske og
fangst — til sekundærnæringer industriell vare-
produksjon, og derfra videre til tertiærnæringer —
yting av alle former for tjenester. Stabiliteten i
dette mønsteret skyldes kanskje at det her dreier
seg om fundamentale menneskelige behov, og sy-
stematiske endringer i behovspreferansene i en ut-
vikling mot økende materielle ressurser. En grad-

*) Foredrag på Rogaland Distriktshogskoles seminar
om «Samfunn for -70 og -80-årene.»

vis metting av primærbehov som føde og beskyt-
telse mot klimaets innvirkning, bringer behov knyt-
tet til materiell levestandard i forgrunnen, og disse
må igjen gradvis vike for behov som fundamentalt
sett har å gjøre med mellommenneskelige relasjoner.

Også dette «behovs-hierarki» kan trekkes i tvil,
også det er kanskje mer et kulturprodukt enn noe
som er bygget inn i mennesket som biologisk ve-
sen. Mange religiose og filosofiske retninger har
f.eks. insistert på at det vi kan kalle tertiærbeho-
vene, bør rangere foran sekund2erbehovene i en ut-
viklingsprosess. Forholdene menneskene imellom
skulle altså stå sentralt allerede på et meget tidlig
stadium i en utvikling mot større materiell vel-
stand. Det finnes atskillig sosialantropologisk ma-
teriale som kan stotte opp under slike påstander,
men først og fremst dreier deg seg her om et nor-
mativt spørsmål, et spørsmål om verdier.

Likevel viser historisk materiale en såvidt stor
regularitet når det gjelder utviklingen av økono-
misk virksomhet at vi med en viss rett må kunne
bygge på dette også i spådommer om framtiden.
Blant framtidsforskere synes det også å være stor
enighet om at vå re såkalte utviklede, industrielle
samfunn går mot en samfunnsform som gjerne
kalles den post-industrielle. Den er karakterisert
ved at primærnæringene, som allerede i det indu-
strielle samfunn sysselsetter et mindretall av be-
folkningen, vil beskjeftige bare en brøkdel. Sekun-
dærneeringene som stadig har økt sin andel av den
økonomiske virksomheten i industrielle samfunn,
vil relativt sett stagnere og antakelig også gå til-
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bake i det postindustrielle samfunn. Tjenesteyten-
de næringer, som i det utviklede industrisamfunn
viser en stadig sterkere vekst, vil i det post-indu-
strielle samfunn bli den dominerende økonomis-
ke virksomhet, som vil sysselsette dept store flertal-
let av mennesker.

Når vi derfor bruker betegnelsen «det post-in-
dustrielle samfunn», er det vel nærmest et uttrykk
for vår mangel på fantasi og evne til å rive oss løs
fra det vi kjenner. Istedenfor å gi framtiden navn
i forhold til det som var, burde navngiingen ta som
utgangspunkt det karakteristiske ved det framtids-
samfunn vi venter å få oppleve. Vi burde kalle det
« ij enesteytingssamfunnet» .

Forestillinger om det post-industrielle samfunn.
De første biler som ble laget, minnet mistenkelig

om hestekjøretøyer uten hest, og de første forsøk
på A, lage flymaskiner ligner sterkt på fugler. Det
er vel naturlig at vi fører inn i framtiden trekk
som vi kjenner, men som i virkeligheten hører
hjemme i en fortid som er passert. Det er vel dette
som går igjen i de framtidsspådommer som i reali-
teten bare regner med at vi vil få en gjentakelse
av fortiden i mye større målestokk. Det er mye let-
tere å tenke i form av trendforlengelse for enkelt-
faktorer, enn i form av totalstrukturer med en lo-
gisk indre sammenheng.

Industrialiseringsprosessen har vært karakteri-
sert ved overgang til masseproduksjon av identiske
enheter, basert på en stadig økende spesialisering
i arbeidsfunksjoner og kunnskapsområder. Samspil-
let i produksjonsprosessen har krevet en hierarkisk
organisasjonsform med vertikale kommandolinjer
og klar avgrensing av ansvarsforholdene innenfor
hver enkelt del av organisasjonsstrukturen. Den
sentrale kontroll innenfor slike organisasjonssyste-
mer har først og fremst siktet mot maksimal kon-
sistens i atferden innenfor organisasjonen som
helhet, og maksimal prediktabilitet for slik atferd.
Prestasjonskriterier defineres meget nøyaktig, og
vanligvis gis det detaljert utformede regler for
«riktig» atferd i alle de situasjoner som kan tenkes
å forekomme innenfor organisasjonssystemet. Det-
te er prinsipper som er tatt i arv fra tradisjonell
militær organisasjon, og som er perfeksjonert ytter-
ligere i forbindelse med utviklingen av industriell
masseproduksjon.

De framtidsspådommer vi vanligvis finner i dag,
enten de er utarbeidet i USA, Japan, Vest-Europa
eller Øst-Europa, tar i forbløffende grad det som
gitt at veksten i tjenesteytende virksomhet grad-
vis vil måtte baseres på liknende prinsipper. Øken-
de behov for tjenesteyting kan, etter manges me-
ning, bare møtes ved at virksomheten organiseres
etter de retningslinjer som tilsynelatende har gitt
en enorm suksess for industriell virksomhet.

Bare på denne måten hevdes det, vil transport,
handel, utdanning, sosial- og helsetjenester osv.
kunne være i stand til å møte en stadig mer om-
fattende etterspørsel. Hvordan dette kan gjøres,
skisseres i atskillig detalj, og det vises til at det

på alle disse områder allerede foreligger tydelige
tendenser i retning av en slik utvikling.

Samtidig skjer det en ytterligere raffinering av
industrisamfunnets organisasjons- og planleggings-
metodikk. Systemanalyse og kybernetiske modeller
gir ytterligere styringsmuligheter, og kan også ta
hensyn til behovet for vekst og endring i på for-
hånd definerte retninger. Intrikate kontroll-syste-
mer utstyres med et stadig mer omfattende sett
av virkemidler. Ikke minst fortoner det seg for
mange som en vinning at produksjonenikke len-
ger fullt ut er avhengig av eksisterende behov. Be-
hov kan skapes og orienteres mot den produksjon
man ønsker å foreta.

Den tankegang som preger slike organisasjons-
og styringsmodeller, kaller vi instrumentell. Det
betyr at for dem som behersker styringsmidlene,
fortoner alle faktorer som innvirker på en bestemt
målsetting seg som instrumenter, og det gjelder å
få mest mulig kontroll over disse instrumentene,
slik at målsettingen kan realiseres maksimalt. Hva
som er instrumentelt, vil selvsagt avhenge av den
målsetting en går ut fra. Det ligger imidlertid i in-
dustrisamfunnets karakter at hver enkelt virk-
somhet drives ut fra snevert definerte, «operasjo-
nelle» målsettinger. Enhver har sin definerte funk-
sjon å passe, og må ikke la seg distrahere av «uten-
forliggende hensyn».

Legitimering av autoritet.
En side av det samfunnssystem vi har beskre-

vet, er så sentral at vi må gå litt nærmere inn på
den. Det gjelder fordelingen av autoritet i :samfun-
net, og særlig hva som antas å gi legitim rett til å
kreve såkalt «stillingsautoritet».

Stillingsautoritet karakteriseres ved retten til å
bruke belønninger og sanksjoner overfor andre for
å påvirke deres atferd. Det er slik autoritet som
gjør at vi regner enkelte stillinger som «overordne-
de». Men stillingsautoritet gir seg også utslag i den
maktposisjon en inntar i alle slags forhandlingssi

-tuasjoner. Har en legitim adgang til å nytte beløn-
ninger og straff overfor andre, kan en alltid sikre
seg en sterk forhandlingsposisjon.

Men det er også andre former for autoritet, i be-
tydningen evne til å innvirke på premissene for
andre menneskers beslutninger. Middelalderens
feudalsamfunn var preget av det vi kan kalle «pre-
sedensautoritet». Var en født med slik autoritet i
et feudalt standssamfunn, ga det i seg selv en mek-
tig innflytelse. I tillegg var det i feudalsamfunnet
selvsagt at bærerne av presedensautoritet også had-
de legitim rett til å inneha stillingsautoritet. Den
eneste anerkjente alternative legitimering for slik
autoritet lå i det å være utpekt ved Guds vilje, og
det religiøse hierarki kunne i en viss utstrekning
også hevde krav på stillingsautoritet. Men i stor ut-
strekning smeltet de to former for presedensautori-
ritet sammen, med den religiøse legitimering av
verdslig makt.

Renessansen og den første del av den industrielle
revolusjon karakteriseres ved at det vi kan kalle
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for «personlighetsautoritet» gradvis aksepteres som
legitim basis for krav om stillingsautoritet. Det tok
tid for oppkomlingsdynastier og «grundere» innen
handel og industri å få full aksept på sine krav, og
senere generasjoner tok gjerne til takke med litt
presedensautoritet i tillegg. Men gradvis fortren-
ges presedensautoriteten som legitimeringsgrunn-
lag, og betingelsene er til stede for en utvikling som
i én versjon gir liberalisme, og som i en annen mer
ekstrem versjon av personlighetsautoritetens do-
minans, gir fascisme- og fiihrer-prinsippet.

Det utviklede industrisamfunn viser imidlertid
også nye tendenser. Stadig mer blir såkalt «kunn-
skaps-autoritet» akseptert som legitimerings-
grunnlag for stillingsautoritet. At kunnskap gir
makt til å påvirke andre, har alltid vært anerkjent.
Men det er et forholdsvis nytt fenomen at kunn-
skap skal kunne legitimere særlige privilegier til
å styre andre. Enten vi kaller denne senere utvik-
lingen for en tendens i retning av teknokrati eller
meritokrati, er dens reelle innhold det samme : Pre-
sedensautoritet og personlighetsautoritet trenges
tilbake som ilegitimeringsgrunnlag for stillingsau-
toritet, til fordel for kunnskapsautoritet.

Svært mange spådommer om framtiden tar det
som gitt at denne utviklingen vil fortsette. Ikke
minst antakelsen om at vi går mot stadig mer raf-
finerte systemer for instrumentell styring, kombi-
neres med forestillingen om et kunnskapsbasert
eli :teskikt som må til for å beherske styringsappa-
ratet. Platons idéer om filosofenes regime ligger
ikke fjernt.

Nå hører mange av disse framtidsforskerne nett-
opp hjemme i det skiktet som eventuelt skulle bli
framtidens innehavere av stillingsautoritet. En kan
undres på om de ikke av og til undervurderer de
krefter i samfunnet som utnytter deres kunnskaps-
autoritet til å realisere målsettinger som ikke
springer ut av idéene til en slik intellektuell elite.
Ser vi på den spesialisering i vitenskapsgrener og
profesjonell fagkunnskap som har funnet sted, får
en mistanke om at den høge vurdering av kunn-
skapsautoriteten som vi finner i dagens samfunn,
har en viss sammenheng med at den er avgrenset
til områder som hver for seg er for snevre til å be-
røre sentrale problemer i samfunnet. Og forsk-
ningsverdenen er selv den første til å straffe dem
som måtte våge seg til å sprenge de faglige ram-
mene for å ta opp mer relevante problemer. Slik
kunnskapsautoriteten i dag er definert, faller i
virkeligheten autoritetsgrunnlaget sammen når
f.eks. forskningen blir tverrdisiplinær eller pro-
blemorientert.

Likevel er det et sentralt trekk i de spådommer
om det post-industrielle samfunn som er skissert
foran, at stillingsautoritet i stadig stigende grad
vil være basert på kunnskapsautoritet, eller kan-
skje riktigere på det å were utvalgt gjennom
utdanningssystemet. Det betyr igjen at en forestil-
ler seg et framtidssamfunn som ikke vil bli preget
av dominerende verdikonflikter, hvor jo kunnskaps-
autoriteten ikke strekker til. Det blir 'derfor om å
gjøre å framstille utviklingen framover som mest
mulig determinert, slik at ubehagelige verdibaserte

valg ikke forstyrrer bildet. «Den teknologiske ut-
vikling» eller mer generelle mekanistiske sam-
funnsmodeller, som antas å virke ved sin egen kraft,
løser verdivalgene for oss, og bare den kunnskaps-
baserte eliten er i stand til å lese ut av utviklingen
de nødvendige konsekvenser som må trekkes i
form av politiske vedtak.

Hva er tjenesteyting?
Det spørsmål vi her må stille, er om slike fram-

tidsperspektiver tar de fulle konsekvenser av de
grunnleggende forutsetninger som de bygger på,
om det kanskje kan foreligge en svikt i spåmen-
nenes fantasi, eller en systematisk skjevhet i de
verdistrukturer de representerer.

Det kan være nyttig i denne sammenheng å se
på enkelte særtrekk ved tjenesteyting, den økono-
miske virksomhet som vi tror blir dominerende i
framtidens samfunn.

Et felles-trekk ved praktisk talt all tjenesteyting
er at klienten («kunden», «pasienten», «passasje-
ren», «gjesten», «eleven» osv.) er med i selve pro-
duksjonsprosessen. Produksjonens resultat forut-
settes å være en endring i hans situasjon. Som et
resultat av prosessen befinner han seg i Trond-
heim istedenfor i Oslo, han er blitt frisk, han er
blitt utdannet, eller i det minste fått et eksamens-
papir, han er blitt mett eller har fått eiendomsret-
ten til varer som han ikke hadde før. Skal vi vur-
dere effektiviteten av en slik prosess, er det
imidlertid to sentrale forhold vi må ta med i be-
traktning:

For det første iskjer det ikke bare en forandring
med klienten. Han utsettes også for en rekke opp-
levelser i selve produksjonsprosessen, og kvaliteten
av disse prosessopplevelser er i virkeligheten en
sentral del av tjenesteytingens produkt. Det er
langt fra likegyldig om forflytning fra Oslo til
Trondheim er skjedd i en kuvogn eller med SAS,
det er ikke det samme å bli mett etter et måltid i
en luksusrestaurant eller ved bespisning for fatti-
ge, og begrepet <service» har etterhvert fått en
sentral plass i økonomiske resonnementer om en del
slike virksomheter. Og likevel er de eksemplene jeg
har nevnt, hentet fra nokså kortvarige produk-
sjonsprosesser. En skulle tro at i en form for tje-
nesteyting som f.eks. utdanning, hvor prosessen
kan vare i både ti og tolv år, vil prosessopplevel-
sene være en enda viktigere del av produksjonsre-
sultatet enn i de tilfellene som er nevnt. Det blir da
nokså meningsløst å måle prosessens resultat bare
ved de endringer som måtte være oppstått hos
klienten fra prosessens begynnelse til dens slutt.

Det er også i mange tilfelle en nær sammenheng
mellom kvaliteten av prosessopplevelser og endrin-
gene ved prosessens ayslutning. En undersøkelse
fra britiske sykehus viste at med samme helbre-
delsesprosent var liggetiden en fjerdedel kortere
ved de sykehus hv or pasientene hadde størst anled-
fling til å stille spørsmål til legen. Nå er vel ikke
spørsmålsfrekvensen det sentrale i denne sammen-
heng, annet enn som et symptom på vesentlig for-
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skjell i prosessopplevelsene ved denne siste grup-
pen av sykehus. Det kan også nevnes at liknende
undersøkelser i skoler viser at frekvensen av spørs-
mål fra elevene er en sentral indikator på arten av
den prosess som foregår.

En slik sammenheng mellom prosessopplevelse
og endring som følge av prosessen er for lengst re-
gistrert i populære oppfatninger. Men her er det
vel ofte slik at vi har vondt for å akseptere at
gunstige prosessopplevelser gir ønskelige endrin-
ger. En medisin skal smake vondt for å være effek-
tiv, man kan ikke leke seg til lærdom, fengselsopp-
hold skal være en straff som svir, og man må ikke
sy puter under armene på sosialklientellet. Her er
det moralske holdninger med dype røtter som går
igjen og farger vår oppfatning av virkeligheten.
Vi står overfor en predestinasjonsideologi som er
enda eldre enn kristendommen. Man er født som ni-
ding eller lykkemann, for å bruke Duun's termino-
logi, og det er ikke samfunnets oppgave å rette på
det,

Det andre aspektet ved tjenesteyting som vi må
feste oss ved, er uklarheten om målet for en slik
virksomhet. Forbløffende ofte blir tjenesteytingens
hensikt definert av ganske andre enn de som den
sier seg å tjene. Det er «samfunnet» som define-
rer hva sosialklientellet har godt av, legene er ube-
stridte autoriteter på spørsmålet om hva det vil si
å være frisk. Myndigheter, lærere eller foreldre de-
finerer hva som er ønskelige tjenester overfor ele-
ver og studenter, ja selv kommersiell tjenesteyting
følger bestemte regler som sterkt avgrenser kon-
sumentens valgmuligheter, og reduserer dem til
null når han først har gjort sitt valg. Og vil han
ikke velge det som tilbys, kan jo den nødvendige
tilpassing av konsumentens proferanser ordnes ved
hjelp av reklame. Det er tydeligvis ikke vanskelig
å få et halvt tusen flypassasjerer til å pakke seg
sammen i en supersonisk jetmaskin og tro at de
har opplevet en «finere» form for flyging enn an-
dre. Og selvrespekten er en ganske annen om man
bruker Mercedes-en til kontoret enn om man skulle
kjøre med en simpel buss.

Men sh', hender da det ubehagelige at klienten en
gang i blant forlanger at tjenesteytingen skal ta
hans ønsker i betraktning. Hvis det virkelig dreier
seg om tjenesteyting, skal ikke da tjenestens ytes
til klienten, passasjeren, pasienten, eleven ? Er det
ikke hans preferanser og interesser som skal be-
stemme hva som skjer med ham i en tjenesteytings-
prosess ?

Hvis ikke, så er jo klienten bare råstoff i en form
for vareproduksjon hvor råstoffet «foredles» et-
ter spesifikasjoner fra samfunn, fageksperter eller
foreldre.

Det er ikke tvil om at hvis vi ser på tjeneste-
ytingen slik den finner sted i dag, vil vi i mange
tilfelle oppdage vesentlige ulikheter mellom de mål-
settinger klientene ønsker at tjenesteytingen skal
bygge på, og de målsettinger den faktisk opererer
med. Dette har to konsekvenser. Dels kan det føre
til at klienten blir en ren passiv deltaker i tjeneste-
ytingsprosessen. Det potential han har for aktiv
deltakelse blir ikke brukt. Ofte kan det gå så langt

som til en direkte sabotasje fra klientens side —
kan han ikke påvirke prosessen slik at den tjener
det han selv synes har noen verdi, kan han i alle
fall hindre at den tjener andre interesser. Vi skal
ikke lete langt i våre tjenesteytingssystemer for å
finne eksempler også på , dette.

Vi ser altså at slike målsettingskonflikter som
kommer til uttrykk i panikkreaksjoner i sykehus,
i elevsabotasje, i protestreaksjoner blant sosial-
klientell osv. reduserer mulighetene for å oppnå en
effektiv tjenesteyting, uansett hvilke målsettinger
tjenesteytingen har. Og selv om det skulle lykkes
gjennom streng kontroll og stram styring å realise-
re en del av de målsettinger som er gitt utenifra,
gjenstår fortsatt spørsmålet om klienten er ytet ef-
fektive tjenester.

Effektivitet er et sleipt begrep, det har i virke-
ligheten ingen mening uten at en har definert den
målsetting en har valgt som utgangspunkt. Det er
derfor en politisk standpunkttagen når jeg påstår
at tjenesteyting skal ha til formål å yte tjenester.
Konsekvensene av et slikt standpunkt er meget
vidtrekkende.

Det betyr at enhver form for tjenesteyting må
skje ut fra klientens målsettingsstuktur. Det er
ikke rom for noen egen målsetting for ,den institu.-
sjon eller det individ som driver tjenesteytings-
virksomhet. Den eneste måten å sikre dette på, er
å gi klienten muligheter for aktiv deltakelse i be-
slutninger om tjenesteytende virksomhet. Det gjel-
der på både det sluttresultat prosessen sikter mot,
og de former den skal ta.

Noe fundamentalt nytt er det ikke i det jeg sier
her. Det betyr f.eks. at i skolen skal en elev oppleve
det som skjer med ham som meningsfylt og viktig.
Det betyr at vi gjør bruk av det overveldende ma-
teriale som foreligger med klar påvising av den
sentrale betydning av pasientens innsikt  i og akti-
ve medvirkning i ,helbredelsesprosessen. Det betyr
at vi ikke lenger kan skuffe sosialklientell unna,
slik at det ikke generer «oss andre». Og det betyr
at salg ikke kan oppfattes som identisk med for-
søk ph å påvirke kundens preferanser slik det pas-
ser selgeren.

Det har også vidtrekkende konsekvenser for or-
ganiseringen av organer for tjenesteyting. I dag
er situasjonen stort sett den at klienten bare kom-
mer direkte i kontakt med enkeltmennesker som
selv har svært liten mulighet for å påvirke noe i
prosessen. Flyvertinner kan smile pent, men en-
hver som har forsøkt påvirke noe som helst i et
flyselskaps disposisjoner, vil ha opplevet hvor håp-
lost det er å finne fram til noen som har myndighet
til å treffe en avgjørelse av betydning. Sykepleier-
sker kan hygge for en, men avgjørelser treffes bare
av legen, og hans visitt varer sjelden mer enn tred-
ve sekunder. Læreren kan du nok snakke med, men
han vil fort fortelle deg at praktisk talt alt han
gjør, er bestemt av rektor, skolestyret, •departe-
ment og Storting. Ekspeditrisen kan være vennlig,
men supermarkedets disposisjoner kan hun ikke
påvirke.

Som alle hierarkisk organiserte systemer er tje-
nesteytende institusjoner også utformet med en
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struktur som holder dem i balanse. De enkelte hjul
i maskineriet som vi kommer i kontakt med, har
riktignok ingen reell beslutningsmyndighet, men de
kan til gjengjeld framstå som representanter for
en enorm autoritet hvis kilde befinner seg et eller
annet utilgjengelig sted på toppen av hierarkiet.

Reell tjenesteyting innebærer derfor også fun-
damentale endringer innenfor de organer som dri-
ver slik virksomhet. Hierarkiske kommandosyste-
mer — med streng programmering — må erstattes
med åpne systemer hvor beslutningsmyndighet er
delegert nedover, hvor det er reell horisontal kon-
takt mellom ulike deler av organisasjonssystemet,
og hvor det er reell og allmenn deltakelse i beslut-
ningsprosessen.

Dette er jo ikke ukjente toner, og i realiteten
er det jo nettopp i mange tjenesteytende virksom-
heter at vi fremdeles finner slike holdninger til
klienten som de jeg har beskrevet, og organisa-
sjonssystemer som enda ikke har gitt etter for
presset om konsistens og prediktabilitet i all at-
ferd, ut fra målsettinger gitt utenfra. I skole, hel-
sestell iog sosialarbeid, ja også i enkelte former for
kommersiell tjenesteyting, finner vi ennå ofte en,
reell vilje til å hjelpe klienten på hans egne pre-
misser. Istedenfor å løse hans problemer for ham,
kan han her få en effektiv hjelp til selv å løse sine
problemer slik han ser dem.

Men hvis tjenesteyting defineres slik som jeg
nå har gjort det, vil vi også oppdage at andre næ
ringer, og ikke minst Industrien, også har et be-
tydelig innslag av tjenesteyting. En stor del av var
befolkning får i realiteten sine livsvilkår i vesent-
lig grad bestemt av de opplevelser de utsettes for
i vareproduserende prosesser. I noen grad har de
ved å organisere seg vært i stand til å ta vare på
sine interesser som klienter innenfor en slik pro-
sess. Men enda er det langt igjen før disse ele-
menter av tjenesteyting blir regnet med som pro-
dukter av industriell virksomhet, på linje med de
varer som produseres. Og selv om også her de sam-
me prinsipper som de jeg har skissert for tjenes-
teytingens organisasjon, begynner å gjøre seg gjel-
deride, står det mye igjen før reell deltaking i be-
slutningsprosessen i forbindelse med vareproduk-
sjon for alle som deltar i slik virksomhet, er blitt
en realitet.

Men prinsippene om bedriftsdemokrati, om de-
sentralisering og delvis selvstyrte grupper begyn-
ner å slå igjennom, ikke minst fordi de så åpen-
bart bidrar til 'å øke effektiviteten også målt med
tradisjonelle produksjonskriterier. Sammenhengen
mellom opplevelseskvaliteter i prosessen og slutt-
resultatene er også her ganske klare.

Alternativet til et teknokratisk framtidssamfunn.
Det vi har gjort her, er å skissere et alternativ

til det teknokratiske framtidssamfunn som skisse-
res i svært mange av de foreliggende spådommer
om det post-industrielle samfunn. Istedenfor å
overføre mål for produktivitet og effektivitet slik
de har vært utviklet innenfor vareproduksjonen til

å gjelde også for hele tjenesteytingsfeltet, tenker
vi oss effektivitetsbegrepet bygget på reell tjenes-
teyting som det dominerende ikke bare innenfor
'slik virksomhet, men også i stor utstrekning ved
organiseringen av vareproduksjon.

Vi har i virkeligheten skissert to samfunnssyste
mer som reflekterer fundamentalt forskjellige ver-
distrukturer. Vil en spå, er det ikke uten interesse
at de verdier som knytter seg til reell tjenesteyting,
har sitt rotfeste i slik økonomisk virksomhet som
vi tror blir dominerende i framtiden. Det er også
verd ettertanke at slik virksomhet i dag først og
fremst drives av kvinner. Betyr det at verdistruk-
turer som vi legger større vekt på å utvikle hos
pikene enn 'hos guttene, kommer til å slå sterkere
igjennom i et framtidig samfunn?

Likevel tror jeg man skal være forsiktig med
noen form for determinisme i 'tenkningen på dette
feltet. Fundamentalt sett er det her en politisk
kamp som foregår, og det er ingen grunn til å tro
at bestemte verdistrukturer vil komme til å domi-
nere uten videre, ved en slags automatisk utvik-
lingsprosess. Til det er meritokratitendensene i
vårt samfunn allerede altfor sterke, og den instru-
mentelle tenkning har allerede fått betydelig rot-
feste innenfor tjenesteytende virksomhet. Nesten
på alle felter henger vi igjen i en organisasjons-
struktur som er skapt for å realisere instrumentelle
verdier og tradisjonell effektivitetstenkning, og
vår planlegging på de aller fleste felter henger
igjen i det gamle. Vårt utdanningssystem trener
opp og indoktrinerer fagspesialister til å funksjo-
nere innenfor slike systemer som de vi kjenner fra
tidligere, og av og til er det å være profesjonell fag-.
mann nesten det samme som å stå fram som repre-
sentant for slike tenkemåter.

Kanskje går også dynamikken i kjønnsrollenes
utforming 'i retning av at kvinnene i større grad
aksepterer tradisjonelle mannsholdninger. En annen
mulighet, som vi :3 e r tydelige tegn til i dag, er at
etter hvert som tjenesteytende virksomhet blir
samfunnsmessig sentral, trenger menn inn i de le-
dende posisjoner og bestemmer målsettingen for
virksomheten. Ønsker man å unngå det teknokra-
tiske framtidssamfunnet, vil det kreve en veldig
og langvarig politisk kamp.

I virkeligheten er det politiske innholdet i denne
konflikten uhyre enkel. Den kanskje enkleste defi-
nisjon på demokrati — en definisjon som går klart
tilbake til gresk tenkning og praksis — er at ver-
ken presedens, personlighet eller kunnskap skal gi
noe spesielt privilegium i kampen om stillingsau-
toritet. Disse andre autoritetsformene vil i alle til-
felle sikre innflytelsesmuligheter for sine bærere.
Men denne innflytelsen må avgrenses til argumen-
tasjon og overtalelse, de gir ikke noe krav på i til-
legg å disponere midler til å utøve dirigerende au-
toritet.

Det er i virkeligheten dette jeg har diskutert i
det foregående. Onsker vi et samfunn uten privi-
legier legitimert ved de tradisjonelle autoritetsfor-
mene, må vi arbeide for et reelt tjenesteytings-
samfunn, og vi må fri oss fra den verdistruktur som
industrisamfunnene har forsøkt å pådytte oss.
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Norsk jordbruk i et
utvidet Europeisk Fellesskap
AV
SIVILAGRONOM JOHS HERBERG
OG SIVILAGRONOM ARNE HJULSTAD

I diskusjonen om norsk tilslutning til et utvidet Europeisk Fellesskap er den
vanskelige stilling som norsk jordbruk vil komme i et sentralt emne. I artikke-
len gis en oversikt over den samfunnsøkonomiske betydning jordbruket har i
Norge og i EF. Norsk jordbrukspolitikk sammenlignes med de tilsvarende ret-
ningslinjer som Fellesskapet til nå har lagt opp. Til slutt gis en vurdering av
hvilke virkninger norsk tilslutning til EF kan få for norsk jordbruk, dersom
man forutsetter som en ekstrem mulighet at EF's jordbrukspolitikk må aksep-
teres fullt ut uten særordninger.

Et gjennomgående trekk i diskusjonen om norsk
tilslutning tiel et utvidet Europeisk Fellesskap (EF)
er den vanskelige stilling norsk jordbruk vil komme
i. Regjeringen har tatt konsekvensen av dette og
har i Brussel presentert krav om varige særord-
ninger for norsk jordbruk. Hvilke former for sær-
ordninger Norge vil få vet man ikke på det nåvæ-
rende tidspunkt. Heller ikke vet man om de even-
tuelt vil bli av varig karakter. I denne artikkelen
vil man derfor forutsette at norsk jordbruk må
akseptere EF's landbrukspolitikk fullt ut uten sær-
ordninger.

Jordbrukets samfunnsøkonomiske betydning.
Jordbrukets betydning for samfunnsøkonomien

har vært og er fortsatt synkende såvel i Norge
som innen EF. Jordbrukets bidrag til bruttonasjo-
nalproduktet var i 1969 3,3 % i Norge. Dette er la-
vere enn i samtlige medlemsland i EF, der Vest-
Tyskland hadde det laveste bidrag i 1969 med 3,6%.

Tabell 1. Jordbrukets andel av BNP:
1967	 1969

Norge
EF

derav:
Italia
Nederland
Frankrike
Belgia
Vest-Tyskland

Jordbrukets andel av yrkesbefolkningen har også
vært synkende i Norge. I 18-årsperioden fra 1950
til 1968 gikk antall sysselsatte i jordbruket tilbake
med ca. 40%, og i dag sysselsetter landbruket

ca. 12 % av den yrkesaktive del av befolkningen.
I tillegg kommer næringens indirekte betydning
som sysselsettingsfaktor. I EF var sysselsettings-
andelen i 1969 ca. 14% (1950 28,8%) med en
variasjon fra 21,5% i Italia til 5,2% i Belgia.

Det forhold at andelen av yrkesbefolkningen som
er sysselsatt i jordbruket ikke i noe vest-europeisk
land korresponderer med andelen i bruttonasjonal-
produktet, antyder dispariteten mellom gjennom-
snittsinntekten i jordbruket og i andre økonomiske
sektorer. Forholdstallet mellom andelen av BNP
og andelen av yrkesbefolkningen i Norge og i EF
var i 1969 henholdsvis 25 og 40. Selv om disse gjen-
nomsnittstall ikke viser de store inntektsvariasjo-
nene innen jordbruket avhengig av bl.a. bruksstør-
reise, driftsform, geografisk beliggenhet, brukerens
dyktighet og graden av inntektsoverføringer, er
det tydelig at jordbruket fortsatt er å betrakte
som en lavtlønnsgruppe.

Forholdstallene sier heller ikke noe om inntekts-
nivået og produktiviteten i norsk jordbruk og i
de ,enkelte medlemsland 'i EF. Inntektsnivået ligger
jevnt over høyere i norsk jordbruk enn i de fleste
EF-land. Dette har sammenheng med forskjeller i
produktpriser, inntektsoverføringer og arbeidspro-
duktivitet. I perioden 1950-68 økte produksjonen
i norsk jordbruk med 40% mens antall sysselsatte
gikk tilbake med 40%. Dette betyr at produksjo-
nen pr. sysselsatt økte med ca. 2 1/2 gang eller 1,3
pr. år. Dette er e:ri svakere økning enn i de fleste
EF-land, men denne forskjell blir mer enn oppveid
av Norges høyere produktpriser og inntektsover-
føringer.

Til tross for liten andel av bruttonasjonalproduk-
tet spiller spesielt i Nederland og Frankrike jord-
bruket en viktig rolle for eksporten. I 1969 utgjor-
de eksportandelen henholdsvis 28% og 20%. Det til-
svarende tall for Norge var under 3%.

3,5%
6,6%

3,3%
5,8%

9,7%
7,0%
5,8%
4,6%
3,6%
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1
86
32
98
95
99

100
138
131

103,9
102,3

89,4
84,7
98,7
97,0

103,4
99,9

106,6

Tabell 2. Selvforsyningsgrad for enkelte jordbruks-
produkt (1964-66).

Produkt	 Norge	 EF

Hvete
Grønnsaker
Frukt
Storfekjøtt
Svinekjøtt
Egg
Konsummelk
Ost
Smør

Den lave eksportandelen for Norge har sammen-.
heng med selvforsyningsgraden av de enkelte pro-
dukter. Av matkorn dekker vi bare 1% av vårt
eget forbruk, mens vi produserer ca. 1/3 av vårt for-
kornbehov. For frukt og bær er tilsvarende tall
32 % og for grønnsaker 86 %. Vi er stort sett selv-
forsynte med husdyrprodukter, men en vesentlig
del av produksjonen foregår på importert kraftfôr.
EF er i dag selvforsynt med de fleste viktigere
jordbruksprodukt med unntak av bl.a. storfekjøtt
(95%) og sitrusfrukter (58%).

For å bedre inntektsforholdene i jordbruket og
la næringen få del i samfunnets velstandsutvikling,
foretar de fleste vest-europeiske land i dag til
dels betydelige inntektsoverføringer til jordbruket.
I 1969 utgjorde i EF medlemsstatenes utgifter over
jordbruksbudsjettene i 'gjennomsnitt 22,3% av jord-
brukets bruttoprodukt. I Norge var andelen nær-
mere 60%. Dette tilsvarer inntektsoverføringer på
ca. 130 kr. pr. dekar dyrket mark for Norge mot
ca. 50 kr. i gjennomsnitt for EF. I EF ble mer
enn 50 % av støtten gitt i form av markedsstøtte.
I Norge gis en vesentlig del av inntektsoverfø-
ringene i form av produktbunden støtte og mer enn
halvparten går til melkeproduksjonen som utgjør
1/3 av jordbrukets totalinntekt.

Norge har i sterkere grad enn EF nyttet pris-
politiske virkemidler for å bedre inntektsforholdene
i jordbruket. Som et resultat av de store overskudds-
problemer innen EF i siste femårsperiode har stig-
ningen i produktprisene vært moderat sammenlik-
net med Norge. I perioden 1966-69 steg produkt-
prisene med 2% i EF mot 7% i Norge.

Tabell 3. Produktpriser. Norge 1966 = 100.
Norge EF

1966 1969	 1966 1969

Korn
	

114
	

78 84
Planteprod. i alt
	

100 105
	

93 95
Storfe i alt
	

100 109
	

98 98
Melk
	

100 105
	

88 88
Storfekjøtt
	

100 123
	

129 133
Kalvekjøtt
	

100 122
	

149 153
Sau i alt
	

100 102
	

104 101
Kjøtt
	

100 117
	

131 134
Ull
	

100 74
	

52 38
Svinekjøtt
	

100 121
	

100 118
Egg
	

100 101
	

94 79
	Husdyrproduksjon i alt 100 108

	
99 100

Inntekter i alt
	

100 107
	

97 99

Stigningen i produktprisene i Norge må også sees
i sammenheng med den kanaliseringspolitikk som
myndighetene i samarbeid med jordbruksorganisa-
sjonene har ført. Dette gir seg spesielt utslag i for-
holdet imellom prisutviklingen for melk og korn.

Mål og midler i jordbrukspolitikken.
Basis for jordbrukspolitikken i EF finner en i

artiklene 38 til 46 i Romatraktaten, mens St. m.
nr. 64 1963/64 danner utgangspunktet for den nor-
ske jordbrukspolitikken. Den praktiske utformingen
av jordbrukspolitikken her i landet blir utformet
'gjennom to-årige avtaler mellom staten og jord-
bruksorganisasjonene, mens den i EF i hovedtrekk
er blitt utformet gjennom forskjellige vedtak, som
fattes på felleskapelige basis. I diskusjonen om
norsk tilslutning til EF er det hevdet at anvendelse
av Romatraktaten i Norge vil gjøre det umulig å
opprettholde jordbruket. Dette er etter artikkelfor-
fatternes syn ikke riktig. Romatraktaten danner
bare en ramme for .den jordbrukspolitikk som skal
føres, slik at hva som blir mulig vil være et poli-
tisk spørsmål, og ikke et juridisk. Den nevnte ram-
me er imidlertid preget av et liberalistisk syn som
i praksis har ført til en felles landbruksordning
med felles konkurranseregler og felles prissystem.
Overfor tredjeland har EF etablert importvern for
å 'sikre sine egne produsenter avsetning til rimelige
priser. I store trekk kan en på mange måter finne
likheter mellom jordbrukspolitikken i EF og Norge.
men det er også vesentlige forskjeller, og disse
finnes i bruken av de landbrukspolitiske virkemid-
ler.

I norsk jordbrukspolitikk blir inntektsmålsettin-
gen ansett som den viktigste. Denne sier konkret
at inntekten på et tidsmessig drevet bruk som gir
full sysselsetting bør være på nivå med inntekten
i rasjonelt drevet industri. EF's inntektsmålsetting
er ikke så konkret, den sier bare at landbruksbe-
folkningen skal sikres en rimelig inntekt. Inntekts-.
målsettingen skal i EF først og fremst nås gjen-
nom økning av landbrukets produktivitet ved å
fremme den tekniske utvikling, ved å sikre en ra-
sjonell utvikling av landbruksproduksjonen og mar-
kedsorganiseringen og ved en optimal anvendelse
av produksjonsmidlene.

Videre har jordbruket i EF til oppgave i følge
art. 39 i Romatraktaten å sikre forbrukerne tilfør-
sel av varer til rimelige priser. Norsk jordbruk er
tillagt en rekke, til dels motstridende målsettinger
som gjør det vanskelig å utvikle et effektivt og
rasjonelt jordbruk i den grad dette ellers kunne
vært mulig. Jordbrukets bosettingsfunksjon setter
en bremse for utviklingen av en rasjonell bruks-
struktur da jordbruket i mange bygder er det enes-
te grunnlaget for å opprettholde bosettingen. Nor-
ges spesielle naturgitte vilkår, med kort vekstse-
song og ugunstige jordarrondering gjør kravet om
strukturrasjonalisering mer avdempet enn i EF.

Også produksjonsmålsettingen er et hinder. Nor-
ge har en selvforsyningsgrad på kaloribasis på bare
30 (38 inklusive importen av kraftfôr). Myndig-
hetene har gjennom ulike landbrukspolitiske tiltak
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forsøkt å opprettholde det nåværende produksjons-
potensial og selvforsyningsgrad (se tabell 3) av de
ulike produkt. Dette har sammenheng med de lange
forsyningslinjer fra syd til nord. De geografiske
og demografiske forhold 'i vårt land er av en slik
karakter at en sterkere grad av strukturrasjonali-
sering gjennom nedlegging og sammenslåing av
bruk ville redusere mulighetene for å opprettholde
levedyktige bygdesamfunn. Under forutsetning av
at ingen nye arbeidsplasser blir opprettet i disse
grisgrendte utkantdistrikter vil også de strukturra-
sjonaliserte bruk bli nedlagt.

Strukturpolitikken har innen EF vært et av de
mest omdiskuterte deler av den felles landbruks-
politikk. Kommisjonsmedlem Sicco Mansholt har
fått sitt navn knyttet til denne politikken. I den
opprinnelige plan om en fellesskapelig strukturpo-
litikk fra 1959, som senere er blitt omarbeidet flere
ganger, understreket en nødvendigheten av en sam-
ordning av markedsregulering, strukturpolitikk og
sosialpolitikk. I mars 1971 fattet Rådet sine beslut-
ninger om strukturtiltakene som omfattet fire om-
råder : 1) Tiltak for dem som forlater jordbruks-
næringen, 2) Tiltak for dem som blir i jordbruket,
3) Tiltak for yrkesveiledning og yrkesopplæring og
4) Tiltak for bedring av markedsføring av land-
bruksvarer. Under pkt. 2 er hovedmålet å komme
frem til bruk som er store nok til å gi full syssel-
setting for en eller to mann med en inntekt på
linje med inntektene i andre yrker i samme distrikt.
Samtidig ble det også fattet vedtak om å , fremme
utviklingen i regioner med lave inntekter gjennom
bl.a. å etablere nye arbeidsplasser og yte støtte til
de som ville forlate jordbruket.

Viktig er også strukturvedtakets del 4, der en
tar sikte på å stimulere til utvikling av produsent-
samvirke og å utvikle forbedrede markedsførings-
systemer.

Innen EF er utviklingen av grisgrendte og nm-
ringsfattige områder sett på som en regionalpoli-
tisk oppgave og ikke som i Norge som en jord-
brukspolitisk oppgave. Men denne forskjell er mer
enn formsak enn av praktisk betydning.

Den praktiske jordbrukspolitikk er i Norge pre-
get av et stort antall støtteformer. Disse støttefor-
mer kan inndeles i hovedgruppene:

1.. Generelle og regionalt differensierte pristil-
skudd

2. Direkte kontantutbetalinger
3. Prisnedskriving på, produksjonsmidler
4. Investeringsstøtte
5. Importvern.

I EF er det ikke tillatt å nytte virkemidler som
kan ha konkurransehindrende virkning. Romatrak-
taten inneholder bestemmelser om bruk av stats-
støtte. I senere iverksettelsesforordninger har en
begrenset adgangen 'til bruk av direkte prisstøtte
på de enkelte produkter, men ikke bruk av indirek-
te støtteordninger som f.eks. prisnedskriving på
driftsmidler, investeringstilskudd osv.

Fortsatt anvender de enkelte medlemsland no-
sjonale tiltak for støtte til utvikling og rasjona-
lisering av landbruket. Målet er å samordne støtte-

politikken i takt med gjennomføringen av en felles
strukturpolitikk.

Virkningen av et medlemskap.
Under forutsetning av at Norge blir medlem av

EF uten særordninger, vil dette føre til en sterk
nedgang i inntekten i jordbruket. Norges Land-.
bruksøkonomiske Institutt har statistisk bereg-
net at inntektsnedgangen vil bli på ca. 1. milliard
eller 58 %. Nedgangen skyldes lavere priser på
produktene og opphevelse av alle støtteformer.
Dette vil sannsynligvis ikke være riktig da EF også
nytter ulike former for støtte til jordbruket. I alle
tilfelle blir inntektstapet betydelig selv om det fin-
nes mulighet for produksjonstilpasning. Hvilke til-
pasningsmuligheter finnes så?

Det er ovenfor nevnt at produksjonsvilkårene er
meget forskjellige og som mål på dette kan en bru-
ke bruksstrukturen og produktiviteten pr. dekar.
Som eksempel kan en ta hvete som bare dyrkes i de
beste jordbruksstrøk i vårt land.

Tabell 4. Produksjon av hvete i kg pr. dekar (1969).
Norge :	 294 kg pr. dekar
Tyskland :	 402
Frankrike : 362
Italia : 256
Nederland: 436
Belgia : 382
Luxembourg : 345
EF: 337

Tabell 5. Gjennomsnittlig bruksstørrelse.
Norge:	 75 dekar
Tyskland : 	 106 »
Frank rike :	 185 »
Italia t: 	 75	 »
Nederland:	 130 »
Belgia :	 120	 »
Luxembourg: 180 »

Bruksstrukturen og arealproduktiviteten gir ikke
alene et fullstendig uttrykk for produksjonsmulig-
hetene i det enkelte land idet enkelte produksjo-
ner er arealuavhengige og de naturgitte forhold
ofte setter en skranke for valg av produksjoner.

De absolutte og relative produktpriser har også.
innvirkning på produksjonstilpasningen. Produ-
sentprisene på jordbruksvarer ligger med unntak
av storfé og sauekjøtt, vesentlig høyere i Norge enn
i EF (se tabell 3). Med EF-priser i norsk jordbruk
vil særlig melk- og kornproduksjon bli mindre lønn
somme. Dette vil også ha innvirkning på storfe-
kjøttproduksjon da dette er sammenkoblede pro-
duksjoner. Med en reduksjon i melkepris til pro-
dusent på ca. 30 % er det trolig at melkeproduksjo-
nen vil bli sterkt redusert og det vil bli behov for
import av konsummelk.

Til tross for reduksjon i pris til produsent er det
lite trolig at forbrukerprisene vil synke ved en slik
produksjonstilpasning. Høye fraktomkostninger i
tillegg til et eventuelt opphør i bruk av subsidier

» 	 » 	 »
» 	 » 	 »
» 	 » 	 »
» 	 »

» 	 »
» 	 » 	 »
» 	 » 	 »
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(42 øre pr. liter) vil føre til forbrukerpris på nær-
mere to kroner pr. liter i sentrale strøk og en
del høyere i andre områder. Selv om prisrelasjo-
nen korn/melk i EF skulle stimulere kornprodu-
senter til å gå over til kombinasjonen melk/kjøtt,
er det flere momenter som vil virke hindrende på
dette. Omlegningen vil for mange være forbundet
med et enormt investeringsbehov til restaurering
av bygninger, kjøp av besetning og maskiner, og
selv om EF yter investeringsstøtte er omlegningen
også forbundet med et økt arbeidskraftbehov som
vil bli vanskelig å lose. Allerede under dagens
forhold er det vanskelig å skaffe kvalifisert ar-
beidskraft til de større melkeprodusenter.

En økning av kornproduksjonen kan i tilfelle
bare skje i begrenset omfang, da de klimatiske for-
hold gir begrensede muligheter for utvidelse.

A si hva som vil skje med norsk jordbruk hvis
Norge blir medlem av EF, er vanskelig, spesielt når
en ikke kjenner resultatet av forhandlingene. Un-
der de forutsetningene som her er valgt er det imid-
lertid rimelig å anta at det vil kunne være mulig-
heter for melkeproduksjon i de beste områder og i
tilknytning til denne en viss produksjon av .stor-
fekjøtt. Dessuten vil det sannsynligvis bli økono-
misk forsvarlig med produksjon av svinekjøtt og
egg og fjørfekjøtt. Et problem for jordbruket som
ikke er nevnt ovenfor, er at de alternative syssel-

settingsmulighetene også er best i de strøk av lan-
det som har de beste vilkårene for jordbruk, slik at
det neppe skal stor svikt til i inntekten før bruke-
ren velger å finne seg et annet yrke.

Hva utkantområdene angår vil problemet sann-
synligviis være ennå mer komplisert. Disse områ-
dene har de minste brukene, avstanden til marke-
dene er lang og det er få alternative sysselsettings-
muligheter. I tillegg kommer at brukerne i disse
områdene ofte er slå gamle at de neppe vil være i
stand til å skifte yrke. (Gjennomsnittsalderen i
norsk jordbruk er 56 år) . For gruppen 55-65  år
har Mansholtplanen foreslått at fellesskapet skal gi
en årlig livrente på ca. kr. 4 280,— i tillegg til den
støtte som kan ytes på nasjonalt plan til omskole-
ring. '.De som er eldre vil komme inn under den van-
lige pensjonsordningen i EF, men ikke i Norge.
Problemet blir så om de brukene som blir forlatt
av de eldre blir overtatt av yngre folk eller om de
blir nedlagt. Det er imidlertid grunn til å tro at få
vil overta disse og drive dem som jordbruk.

Til slutt et problem som ofte ikke nevnes i den
debatt som føres i forbindelse med norsk jordbruk
og EF, og det er den befolkning som er sysselsatt
på grunnlag av jordbruksproruksjonen, det være
seg i leveranse av varer til jordbruket eller fored-
lingsindustrien. Men også dette problemet vil for-
handlingsresultatet gi et svar på.

søker planlegger

til et marked i vekst

Bensinstasjonsmarkedet er et av landets mest dynamiske markeder, og
varetilbudet fra 'stasjonene har øket i vesentlig grad.

Norsk Brændselolje A/S, som er et av landets ledende oljeselskaper, har
også ledet utviklingen når det gjelder å få et større varetilbud på
stasjonene.

Vi vil imidlertid gå videre på denne linjen, og søker en velkvalifisert
medarbeider til å planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter i for-
bindelse med nye varetilbud fra våre stasjoner.

Søkere bør ha god teoretisk bakgrunn, som f.eks. siviløkonom eller cand.
oecon., og fortrinnsvis erfaring fra detaljvarehandel eller konsulent-
virksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til cand.
oecon. Einar Ingvoldstad, tlf. 41 39 85. Skriftlig søknad sendes personal-
etaten, Fred. Olsens gt. 5, Oslo 1.

NORSK BRÆNDSELOLJE AIS
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Klassifisering
og bruk av modeller

AV
CAND. OECON. KNUT ELGSAAS,
NORSK REGNESENTRAL

I artikkelen drøftes modellbegrepet, og det gis en klassifiseringiser.ng av ulike typer
modeller. Blant annet skilles det mellom beskrivende og normative modeller,
hvor beskrivende modeller angir hvordan et system opererer, mens normative
modeller også vurderer systemet ut fra oppsatte kriterier. Begge modelltyper
kan være hjelpemidler til å ta beslutninger.

Konstruksjon av modeller er både en lære- og en produksjonsprosess. Mate-
matiske og statistiske metoder tas mer og mer i bruk i dette arbeidet. Vurdering
og prøving av modellen må foretas løpende under utviklingen. Den praktiske
brukbarhet av modeller avhenger av god teori og av god modellutforming.

En modell er en representasjon, fremstilling eller
avspeiling av en del av virkeligheten. En god mo-
dell kan gi bedre innsikt i, tilpasning til og even-
tuelt kontroll over den del av virkeligheten model-
len representerer.

Ønsker vi å studere et komplekst system, kan
bruk av modeller ikke bare være en fordel, men en
nødvendighet. Det kan for eksempel være teknisk,
politisk eller økonomisk umulig å utføre eksperi-
menter i full skala på det virkelige system, det
være seg en industribedrift eller offentlig institu-
sjon.

De modeller vi bruker kan klassifiseres på ulike
måter. Tre hovedtyper av modeller vi først vil se
på er ikoniske, analoge og symbolske modeller.

Ikoniske modeller
En ikonisk modell «ser ut» som det den repre-

senterer. Fotografier er ikoniske modeller. Malerier
og skulpturer kan være det. En ikonisk modell vil
vanligvis være en forstørrelse eller forminskelse av
det den representerer. En globus er for eksempel
en ikonisk modell av jorda.

Ikoniske modeller er ofte brukt til å representere
statiske systemer eller fikserte tilstander i dyna-
miske systemer. Ved planlegging av nye boligom-
råder vil f.eks. ikoniske modeller være nyttige når
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en skal foreta estetisk vurdering av forskjellige
utbyggingsforslag.

For å analysere trafikkflyten innen samme om-
råde kan det være nødvendig å bruke andre model-
ler som er bedre egnet ved studier av dynamiske
systemer.

Av og til kan det likevel være nødvendig å bruke
ikoniske modeller til å representere dynamiske
prosesser. Nye og uprøvede industrielle metoder
og teknikker kan det være fornuftig å teste ut i en
eksperimentbedrift, før de større investeringer
foretas som produksjon i full skala vil kreve.

Analoge modeller
Et geologisk kart er en analog modell av den

geologiske struktur i det område kartet dekker.
Ulike farger eller skraveringer kan svare til de
forskjellige berg- og jordarter. I en analogimodell
brukes objekter o; strukturer i ett fysisk system
til å beskrive objekter og strukturer i andre fysis-
ke systemer.

Et historisk interessant eksempel på anvendelse
av analogimodeller har vi fra Japan der det under
siste krig oppstod store trafikkproblemer i forbin-
delse med bombing av jernbanelinjer. Det ble der-
for laget en modell av jernbanenettet ved hjelp av

27



gjennomsiktige glassrør. Hvert rør svarte til en
linjestrekning, diameteren svarte til linjens kapa-
sitet. Trafikken ble representert ved farget væske
som strømmet gjennom nettverket av glassrør. På
de punkter der trafikken endte var det tapperkra-
ner, tilsvarende pumper var det der trafikken ble
generert. Ble nå en, linjestrekning ødelagt, ble den
tilsvarende rørledning avstengt og ved å studere
vannstrømmen i nettet kunne man finne ut om jern-
banenettet kunne makte den ønskede belastning og
dessuten langs hvilke linjer man skulle søke å lede
trafikken.

Et velkjent eksempel på analoge modeller er kon-
struksjonstegninger. I stedet for å basere seg på
tegninger ved husbygging, kunne vi tenke oss å
utarbeide en helt presis ikonisk modell, i et bestemt
forhold. Når dette vanligvis ikke gjøres, er årsa-
kene flere. Som konstruksjonsgrunnlag for byg-
ningsfolk er en ikonisk modell lite tjenlig, og kon-
struksjonsprosessen er tungvint. Det er langt let-
tere å foreta 'endringer i en modell fremstilt ved
hjelp av papir og blyant. En analogimodell vil som
oftest være mer fleksibel enn en ikonisk modell.
Det kan være langt rimeligere både å utvikle og
endre en analogimodell.

For analyse av visse typer dynamiske prosesser
er analogimodeller særlig velegnet, en rekke kje-
miske og fysiske prosesser kan f.eks. simuleres på
en analogregnemaskin. Analogimadeller til analyse
av dynamiske systemer og prosesser vil ofte inne-
holde ikoniske modeller som delkomponenter. Skips-
modelltanken er et godt eksempel på dette.

Symbolske modeller
I en symbolsk modell brukes bokstaver, tall og

andre tegn til å representere den virkelighet som
skal modelleres. Bruk av symboler kan tjene til å
gjøre vanlige verbale beskrivelser mer klare og
oversiktlige. Fordelen med symbolske modeller lig

-ger imidlertid først og fremst i den fleksibilitet som
mulighetene for operasjoner og manipulasjoner
med slike modeller gir.

Et fysisk problem kan for eksempel gis en mate-
matisk formulering, slik at løsningen av det fysis-
ke problem svarer til å løse et sett av lineære lig-
ninger. For å finne løsningsverdien kan vi anvende
en foreskreven beregningsprosedyre, algoritme,
som forteller hvordan vi rent kontorteknisk skal
operere på symbolene i modellene. Beregnings

-prosessen kan utføres ved hånd eller på en data-
maskin.

Det kunne også tenkes at det var mulig å foreta
operasjoner på det fysiske system der problemet
hadde oppstått, slik at løsningen kunne fremkom-
me ved f.eks. prøving og feiling. I de fleste tilfelle
vil imidlertid løsninger frembragt gjennom opera-
sjoner på en symbolsk modell være billigere, sikre-
re og foreligge raskere enn løsninger fra eksperi-
menter på et fysisk system.

Løsningsmetoder
Løsningen av et problem som har fått en mate-

matisk formulering kan fremkomme rent analytisk,

numerisk, heuristisk eller deskriptivt. Problemer
som innebærer løsninger av f.eks. en 2. gradstig-
ning eller linære ligninger med 3 ukjente kan døses
analytisk. Numeriske metoder og datamaskiner
blir gjerne tatt i bruk når beregningsproblemene blir
litt mer kompliserte som for eksempel ved store li-
neære ligningssystemer.

Heuristiske metoder kommer til anvendelse der
numeriske metoder må gi tapt eller blir for kost-
bare. En rekke sekvenseringsproblemer, f.eks. ti-
meplanproblemer, kan formuleres som et lineært
programmeringsproblem med et stort antall hel-
tall-variable. Vi kjenner ikke i dag metoder som
kan benytte denne formuleringen av problemet til
å gi oss løsninger innenfor en akseptabel økono-
misk ramme. De numeriske metoder som brukes for
å finne tilnærmete løsninger på slike problemer kan
karakteriseres som programmert erfaring og teft.
Det er erfaringer om egenskaper ved det fysiske
problem som løses, og fra resultat av tidligere løs-
ningsforsøk.

Med en «deskriptiv» losning, menes at «løsnin-
gen» av et problem kan bestå i å skaffe klarhet
og oversikt over det system der problemet har opp-
stått.

Språk for modellbeskrivelse
For ikke mange år siden var begrepet symbolsk

modell synonymt med matematisk modell. De nye
programmeringsspråk som er utviklet for datama-
skiner, har vist 'seg å være slagkraftig redskap ved
modellbygging. En rekke problemer lar seg svært
vanskelig formulere og løse matematisk, særlig
gjelder dette dynamiske problemer. Et køsystem
skal f.eks. ikke være særlig komplisert før det
verktøy køteorien kan gi oss, ikke strekker til.

De 'enkelte objekter i et slikt system, samhand-
linger og sammenknytninger mellom dem, kan nok-
så lett beskrives verbalt og upresist. Ønsker vi
kvantitativt å analysere systemet, må vi imidlertid
være i stand til å beskrive det formelt, konsistent
og avsluttet. Tidligere var det liten likhet mellom
de begreper som ble benyttet ved utformingen av
en symbolsk modell og de begreper som ble benyt-
tet ved implementering av modeller på en datama-
skin. I dag har vi fått en rekke språk som er vel-
egnet til å beskrive, klargjøre og analysere syste-
mer, og som samtidig tjener som beskrivelse av den
dertil hørende beregningsprosedyre for en datama-
skin.

Stokastiske deterministiske modeller

I en stokastisk modell er en eller flere av para-
metrene eller koeffisientene i modellen stokastis-
ke variable. Lagerkontrollmodeller 'som skal gi
grunnlag for beregning av bufferlager eller reser-
velager, er eksempler på 'slike modeller.

Lagermodeller som nyttes ved beregning av be-
stillingskvanta er derimot gjerne deterministiske.
Løsningsverdiene er lite følsomme for dens toka-
stiske oppførsel til etterspørselen, et estimat på for-
ventningen gir en oftest tilstrekkelig nøyaktighet.

Begrepene statiske og dynamiske modeller er
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meget brukt innen økonomisk teori. I en statisk
modell finnes ingen tidsforsinkete variable, mens
det i en dynamisk modell finnes minst en slik va-
riabel. Et sett av differens- eller differensiallignin-
ger vil kunne representere et dynamisk system,
likeledes er en del datamaskinspråk velegnet til å
beskrive dynamiske systemer. Statiske modeller
brukes når egenskaper ved en bestemt likevektsi-
tuasjon skal undersøkes, mens dynamiske modeller
anvendes når det er forløpet over tiden av visse
variable som er av interesse.

Beskrivende Normative modeller
Med beskrivende modeller menes modeller som

primært har til formål å gi større 'innsikt og for-
ståelse. Keplers lover kan f.eks. betegnes som be-
skrivende modeller.

En normativ modell av et system gir foruten en
beskrivelse av hvordan systemet faktisk opererer,
også en vurdering av og forskrift for hvordan sy-
stemet bør operere eller opereres. En normativ mo-
dell inneholder kriterier som gjør det mulig å vel-
ge blant et sett av alternativer som kan være mu-
lige ut fra den beskrivende modellen. Før en nor-
mativ modell kan tas i bruk, må en beskrivende
modell være testet og analysert. Før vi kan styre
og kontrollere et system må vi forstå hvordan det
virker. At en del planlegging både offentlig og pri-
vat ikke alltid har vært vellykket skyldes ikke
minst at det er blitt tatt utgangspunkt i hvordan
forholdene bør være og ikke hvordan de er.

Prognosemodeller er 'eksempler på beskrivende
modeller som nyttes i planlegging. Graden av kom-
pleksitet kan variere fra enkle trendmodeller til
store kryssløps-analysemodeller. En del kritikk mot
visse former for planlegging har vært rettet mot
bruk av prognosemodeller som normative model-
ler, at beskrivelser av hvordan utviklingen vil bli,
i følge modellen betraktes som en rettesnor for
hvordan den bør være.

Styringsmodeller
Med styringsmodeller menes modeller som kan

brukes som et hjelpemiddel for å ta beslutninger.
Både beskrivende og normative modeller kan høre
til klassen av styringsmodeller. Vi vil begrense oss
til å behandle en undergruppe av styringsmodel-
ler, nemlig de som anvendes ved styring og kon-
troll av organiserte menneske-maskinsystemer. Be-
drifter, offentlige institusjoner er eksempler på sli-
ke systemer.

Spørsmålet om hvor brukbare modeller er for
praktiske formål kan da reformuleres til : Kan mo-
deller hjelpe oss til å styre og kontrollere på en
bedre måte ? Når vi har et styringsproblem, hvor-
dan vil modeller kunne bidra til å peke ut det beste
blant alternative løsninger, klarlegge nye alterna-
tiver, hjelpe oss til å forstå og erkjenne problemet
bedre ?

For å kunne gi svar på dette kreves en nærmere
presisering av spørsmålstillingen. Vi vil betrakte et
organisert menneske-maskinsystem som har en
klart definert styringsenhet. Styringsenheten kan

sette mål for systemets virksomhet. For iå nå disse
mål må styringsenheten fatte visse beslutninger om
hvilke virkemidler som skal brukes.

Sentrale begreper ved planlegging,styring og
kontroll er problemstilling  mål virkemidler
- begrensninger.

Som ivirkemidler kan betraktes
- fysiske ressurser som bygninger, produksjons-

utstyr, lager av rå- og ferdigvarer
rettigheter

- kunnskaper og know-how hos de ansatte.
- likvide reserver
- kreditt
- goodwill.

Noen begrensninger på bruk av virkemidler er
av mer teknisk natur som f.eks. begrenset maskin-
kapasitet. Andre er gitt gjennom avtaler og sed-
vane. For eksempel avtaler med arbeidstakere, kun-
der og leverandrører. Andre begrensninger er på-
lagt av myndighetene gjennom lover og forskrifter.
De forskjellige mål som foreligger for en organi-
sasjons virksomhet er også høyst ulik. Noen av
dem er klart og konsist uttrykt. Andre er mer eller
mindre vagt formulerte og en rekke er bare under-
forståtte, men kan fremdeles være like reelle. De
mest presise mål er gjerne knyttet til den løpende
daglige drift og til enkeltstående begivenheter. Valg
av virkemidler for å nå disse mål vil ofte da bli.
sett på som et mer eller mindre teknisk problem.

Dreier det seg om å sette mål som kan tjene or-
ganisasjonens formål, er problemet av mer politisk
natur. I slike tilfelle vil de interesser som er knyt-
tet til eller som er avhengige av organisasjonen søke
å influere på de valg som foretas.

De fleste styringsmodeller som er utviklet til
nå har hatt som formål å bidra til løsningen av hva
som oppfattes som de mer tekniske virkemiddel-
valgproblem. Det er få om noen modeller som
primært skal tjene til å klargjøre og analysere de
situasjoner som er preget av konfl 'ikterende inter-
esser.

Modellkonstruksjon: En lære- og produksjonsprosess
En styringsmodell begynner å være nyttig fra det

øyeblikk vi begynner å fremstille den. Det kan
derfor være hensiktsmessig å studere den pro-
duksjonsprosess som må gjennomløpes for å frem-
stille en modell. I styringsmodeller inngår begreper
som målsettingsfunksjoner, handlings- eller kon-
trollvariable og bibetingelser svarende til begre-
pene mål virkemidler begrensninger i det kon-
krete styrings- og planleggingsproblem.

Første fase i modellkonstruksjonsarbeidet er ut-
forming av en grov systembeskrivelse med sikte på
at identifisering Og spesifisering av de begreper
som skal 'inngå i modellen kan påbegynnes.

La oss anta at modellen vi holder på å utvikle
skal hjelpe oss til å treffe bedre beslutninger innen
et bestemt område av en organisasjons virksomhet,
for eksempel salg„ Kartleggingen av det system
som skal modelleres må starte med en undersøkelse
av de mål som er satt og hvilke virkemidler som
kan tjene til å nå disse mål. Målet kunne være å
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fylle en bestemt salgskvote innen et gitt tidspunkt,
virkemidlene kunne være arbeidskraft, reklame osv.

Under det konkrete arbeidet med å finne frem
til målvariable og handlingsvariable vil ofte hele
organisasjonen kunne bli trukket inn, selv om sty-
ringsproblemet som søkes løst bare eksisterer innen
en mindre del av organisasjonen. Det vil være et
komplisert samspill mel lom modellkonstruktøren og
beslutningsfattere på alle nivåer. Diskusjonen kan
oppstå om virkemidler kan eller bør brukes. Spørs-
mål om f.eks. overtid kan anvendes som virkemid-
del kan bety at det må føres forhandlinger med
klubbstyret og at godkjennelse fra arbeidstilsynet
må innhentes.

I politisk debatt synes det ofte som om det kan
herske stor enighet om målene blant de ulike grup-
peringer. Striden ser først og fremst ut til å dreie
seg om hvilke virkemidler som skal brukes og be-
grensninger på disse.

Tilsvarende diskusjoner finner sted i bedrifter og
organisasjoner. Det er minst to årsaker til den til-
synelatende enighet om mål og ofte utvilsomme
uenighet om virkemidler.
— Det er ikke enighet om hvordan bruken av de

enkelte virkemidler vil påvirke målene, f.eks. vil
det i en bedrift kunne være ulike oppfatninger
om hvordan prisendring på et produkt vil på-
virke ettersporselen.
Bruk eller hindret bruk av et virkemiddel kan
være av sterk interesse for grupperinger innen
organisasjoner, dvs. hører til disse grupperin-
gers målsetting.

Selv om det kan være nyttig å skjelne mellom be-
grepene mål og virkemidler, må det ikke forlede
oss til å tro at valg av virkemidler er et mer eller
mindre teknisk problem som kan overlates tekni-
kerne i en organisasjon. Skal en styringsmodell
kunne være til virkelig nytte er det vesentlig at vi
under kartleggingsarbeidet bringer frem de reelle
interessekonflikter som måtte være tilstede. Gjøres
dette skikkelig vil kanskje en stor del av det sty-
ringsproblem som forelå, allerede være løst. Unnla-
ter vi dette, kan følgene være feilslåtte planer og
forventninger som ikke oppfylles.

Arbeidet med å identifisere og spesifisere de va-
riable som skal inngå i en styringsmodell, begynner
ofte med en oppstilling av en liste av de faktorer
som kan tenkes på en eller annen måte å påvirke de
mål som er satt. Neste skritt vil være å få klarlagt
hvilke av disse faktorene vi foreløpig vil ønske å
inkludere i modeller og hvilke som kan sjaltes ut.

Enkelte av disse faktorene kan få sine verdier
fastsatt utenfor det system modellen omfatter. Det
kan være priser på råvarer bestemt på verdensmar-
kedet eller interne avregningspriser gitt av en
konsernledelse. Andre faktorer kan påvirkes direkte
eller indirekte av de handlingsvariable som sty-
ringsenheten rår over. Direkte produksjonskostna-
der kan være entydig avhengig av en handlings-
variabel som produksjonens størrelse.

Ved utvalg av faktorer vil vi søke å oppnå at mo-
dellen vi bygger kan bli så enkel som mulig, slik
at bare faktorer som har en vesentlig betydning
blir inkludert. Forenklingen skjer dels ved utsjal-

ting og dels ved faktoraggregering. Eksempel:
Lagerkostnader kan være en viktig faktor i et
konkret produksjons- og lagerkontrollproblem.
Denne kostnaden er en sammensatt størrelse be-
stående av innkjøpskostnader, depreciering, ren-
tetap og lagerleie.

Sammenhengene mellom disse delkostnader og en
handlingsvariabel som produksjonenes storreise er
vanligvis nokså komplisert. En nærmere analyse
kunne ha vist at innenfor de skranker som var satt
for denne handlingsvariablen var det akseptabelt å
slå disse kostnadene sammen og la en enkel rela-
sjon gi totale lagerkostnader som en funksjon av
produksjonens størrelse.

Motstykket til faktoraggregering er faktoropp-
deling. Det kan være så trivielt som å sette at salgs-
verdi er lik salgskvantum multiplisert med salgs-
pris. Formålet med faktoroppdeling er å komme på
sporet av hvilke faktorer vi kan påvirke, hvilke
faktorer som kan slås sammen eller sjaltes ut.

Relasjoner i en styringsmodell
I tilknytning til og i samspill med arbeidet med

faktoraggregering og faktoroppdeling begynner
oppbyggingen av de første relasjoner eller ligninger
modellen vil bestå av. Det er to typer relasjoner
som inngår ii en styringsmodell ; struktur- og bok-
holderirelasjoner. Bokholderirelasjonene, også kalt
økosirkrelasjoner, beskriver de bokholderimessige
sammenhenger i det system vi modellerer, mens
strukturrelasjonene beskriver årsaks 3ammenhenger,
den tekniske og økonomiske struktur.

Før en presis og formalisert beskrivelse kan gis
av disse relasjoner, har modellkonstruktører og
brukere gjerne deltatt i en prosess der mindre for-
maliserte beskrivelser har vært droftet og analy-
sert. I modellkonstruksjonsarbeidet er det av stor
betydning at det «systembeskrivelsesspråk» som
brukes, gir mulighet for slike mindre formelle be-
skrivelser, der det benyttes begreper som er vel-
kjente for det fagfelt som brukeren av modellen
kommer fra.

Gjennom det til dels nitidige arbeid under modell-
konstruksjonen, vil så vel modellkonstruktører som
beslutningsfattere få øket sin innsikt og forståelse
av det system som søkes modellert og av det pro-
blem som skal løses. Dette gjelder uansett hvilket
nivå vi befinner oss på innen en organisasjon, en-
ten det dreier seg om å utarbeide en eash-flowsi-
muleringsmodell for en konsernledelse eller en la-
gerkontrollmodell for et dellager. Dels vil dette
skyldes den alminnelige positive effekt av å bruke
litt tid på å tenke grundig på et problem, like vik-
tig eller viktigere er den disiplin som utarbeidelse
av en formell modell påtvinger.

Databehov
Når vi er kommet så langt i modellkonstruksjo-

nen at vi begynner å bygge opp de første enkle re-
lasjoner mellom variable, vil de data som foreligger
enten vise seg å være mangelfulle eller ikke-eksi-
sterende. Dataene kan være vanskelig tilgjengelige,
og det er tiddkrevende og kostbart å få de over på
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den form som er nødvendig for at de skal tjene
som grunnlag for estimater på koeffissienter i selv
de enkleste relasjoner.

De krav og ønsker om systematisering og orga-
nisering av data som på denne måten stilles, fører
etterhvert til endringer i en organisasjons informa-
sjonssystem. Et informasjonssystem var tidligere i
første rekke bygget opp for å tilfredsstille de krav
til en styringsmodell som forretningsregnskapet
stilte. De fleste regnskap skulle foreligge årlig.
Lettvint og rask tilgang til data spilte derfor min-
dre rolle.

Nyere styringsmodeller trenger ofte andre øko-
nomiske data utover det som trengs for det rene
forretningsregnskap, likeledes kan de ha behov for
data av teknisk natur. De store datamengder som
ofte er nødvendige for slike modeller, samt ønske
om enkel og rask tilgang til dataene har forhrsa-
ket innføring av nye metoder ved registrering, opp-
bevaring og gjenvinning av data.

Datamaskiner og datateknisk utstyr står sentralt
i dette bildet. Det kan trykt sies at de tekniske ny-
vinninger på dette felt har bidratt til at styrings-
modeller utover de rene forretningsregnskap har
fått stadig større anvendelse. Dermed er det ikke
sagt at det er datamaskinen som har motivert inn-
føring av slike modeller.

Kvantitative metoder
TJtvikling av kvantitative styringsmodeller har

medført at matematiske og statistiske metoder tas
mer og mer i bruk. Slike metoder har tradisjonelt
vært brukt på mer forskningspregede problemer. I
dag begynner ledelsen i mange bedrifter på ulike
måter å bli konfrontert med bruk av kvantitative
metoder. Prognosen over salg av et produkt kan
være grunnlaget i en regressjonsmodell, forslag til
produktsammensetning kan komme fra en lineær
— programmeringsmo dell.

Statistiske modeller som for eksempel hypotese-
prøvingsmodeller, regresjonsmodeller er gjennom-
testet ,og gjennomanalysert. Dersom det statistiske
problem uansett innen hvilket felt det måtte ha
oppstått kan løses ved hjelp av en slik modell, vet
vi ikke bare mer om egenskaper ved løsningene, vi
kan også trekke våre konklusjoner raskere og sik-
rere.

Bruk av kvantitative metoder gir på mange må-
ter de samme fordeler som de styringsmodeller de
skal bidra til oppbygging av. De gir en systema-
tisk og etterprøvbar kondensering og transforme-
ring av data til informasjon. En rekke standardmo-
deller ; statistiske og operasjonsanalytiske, nyttes
også direkte som styringsmodeller.

Validering
Etter å ha gjennomløpt de første faser i modell-

konstruksjonsarbeidet med variabel — spesifisering
og — identifisering, oppbygging av strukturrelasjo-
ner og bokholderirelasjoner foreligger det første
utkast til en beskrivende modell.

FIvor god er så vår modell ? Validering og etter-
proving må foretas løpende under utviklingen av

modellen. Analyse og testing av de enkelte struk-
turrelasjoner utføres før de blir inkludert i mo-
dellen, ofte med den konsekvens at nye variable blir
tatt med og andre sjaltet ut.

Det er likevel feirst når hele modellen foreligger,
at etterprøving med følsomhetsanalyse kan finne
sted. Først testes om modeller er konsistent eller
logisk sammenhengende. Feil i bokholderirela,sjo-
nene blir avslørt her. Under arbeidet med lineær-
programmeringsmodellen har mange vært utsatt
for at den første løsning gir som resultat uende-
lig stor fortjeneste eller uendelig stor produksjon.
Feil i strukturrelasjonen er det vanskeligere å
komme på sporet av. Her vil imidlertid folsomhets-
analysen fortelle hvilke koeffisienter, parametre,
relasjoner som er kritiske, og som det er nødvendig
eller lønnsomt å granske nærmere.

Under valideringen er det viktig å trekke inn
de endelige brukere av styringsmodellen. Riktignok
kan en del av de mer tekniske problemer løses av
modellkonstruktørene. Men ved å bringe inn de kva-
litative vurderinger til brukeren og til de som vil
bli påvirket av styringsmodellen, kan grunnleggen-
de svakheter ved modellen avsløres og betydnings-
fulle forbedringer innføres.

På dette stadium kan det vise seg at den innsikt
om det opprinnelige styringsproblem som er vun-
net gjennom modellarbeidet, fører til en nydefine-
ring av dette problem. Spørsmålene vi ønsket at
modeller skulle hjelpe til å gi svar på, endres eller
utvides.

Arbeidet med modellkonstruksjon er en iterativ
prosess, hvor de forskjellige faser må gjennomløpes
en rekke ganger. Det er en læreprosess hvor mo-
dellkonstruktører og brukere er elever. Ofte vil den
største gevinst ved bruk av modeller nettopp ligge
i den innsikt som denne opplæringen gir.

Beskrivende og normative styringsmodeller
De fleste styringsmodeller i bruk i dag må ka-

rakteriseres som beskrivende. Normative model-
ler har fått liten utbredelse, og da i første rekke in-
nen noen få avgrensede problemområder.

Beskrivende modeller gir svar på spørsmål som
«hva er ?» eller diva blir konsekvensene av ?»,
mens normative modeller forteller «hvordan bør det
være». Velkjente eksempler på beskrivende sty-
ringsmodeller er finansregnskap, driftsregnskap,
likviditetsbudsjetter.

En beskrivende modell gir muligheter for å be-
stemme ett sett av verdier på handlingsvariablene
som tilfredsstiller bibetingelsene, mens en nor-
mativ modell gir det sett av verdier på handlings-
variablene som m aksimerer/minimerer en målset-
tingsfunksjon. Reellt sett kan forskjellen mellom
disse to typer modeller være meget stor.

En normativ modell forutsetter ikke bare en
gjennomtestet beskrivende modell, men også en
klart definert og kvantifiserbar målsettingsfunk-
sjon. Det er imidlertid få problemer som er så vel-
strukturerte i en organisasjon, så godt erkjent og
forstått at vi kan automatisere utvelgelsen av det
beste eller de beste alternativer. Det dreier seg
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gjerne om problemer av begrenset omfang og rek-
kevidde, mer taktiske problemer. Fastleggelsen av
bestillingspunkter og bestillingskvanta i en lager-
bedrift er eksempel på beslutninger som må treffes
under like omstendigheter mange ganger. Slike
styringsproblemer har ofte såvidt mange fellestrekk
at et begrenset antall normative modeller vil kunne
gi gode representasjoner av de fleste av dem.

Beskrivende modeller skal derimot bidra til å
strukturere styringsproblemene bedre, øke vår inn-
sikt og ikke minst klarlegge de mål vi har eller
tror vi har.

Selv om vi likevel ikke søker å bygge opp en mål-
settingsfunksjon, vil vi under alle faser i arbeidet
med modellkonstruksjonen prøve åidentifisere
hvilke, variable eller faktorer som påvirker våre
mål. Uten en referanse til et sett av målvariable kan
vi ikke foreta en validering og testing av modellen,
det vil ikke ha noen mening å spørre om hvor god
modellen er. Den diskusjon som for eksempel har
pågått om ulike prinsipper og retningslinjer for
finans- og driftsregnskap, har i høy grad dreiet seg
om definisjoner og presiseringer av bedriftsmålset-
finger og om hvor godt de enkelte regnskapsmo-
deller bestemmer om målsetningene er oppfylt eller
kan oppfylles.

Et mål som overskuddsmaksimering er ikke ope-
rativt. Det blir det først når vi definerer begrepet
overskudd og de elementer det består av. En sty-
ringsmodell kan hjelpe til å vise oss enkelte kon-
sekvenser av den definisjon vi har valgt. Er disse
konsekvenser uønsket, resulterer dette i en ny de-
finisjon, et nytt sett av målvariable. Ble overskudd
definert uten å trekke inn avskrivinger, burde en
styringsmodell fortelle hvor bedrifter kunne ende
med en slik målsetting.

Samspill mellom modeller

En styringsmodell må betraktes som en organis-
me under stadig vekst og forandring. Når den blir
født kan den bestå av noen få og enkle bokholderi-
relasjoner. En «cash-flow» simuleringsmodell for et
stort konsern vil f.eks. ofte til å begynne med være
begrepsmessig uhyre enkel. Deninformasjon den
gir om forventet utvikling av konsernets likvidi-
tet, vil derimot være særdeles nyttig. En faktor som
likviditet inngår rimeligvis i konsernets målset-
ting, kvantifisericn;g av en :målisettingsfunksjon med
den som variabel er imidlertid meget vanskelig.

En bokholderimodell vil etterhvert kunne utvi-
des til også åinkludere enkle strukturrelasjoner.
I len «cash-flow» modell kan f.eks. innføres prog

-nosemodeller for etterspørsel etter ferdigprodukter
eller innkjøp av råvarer. Når en modell er under
utvidelse vil den også få tilknytningspunkter til
andre modeller, resultater fra en modell er inn-
gangsdata for en annen, flere modeller opererer
på de samme data.

Dette får flere konsekvenser i en organisasjon.
Kommunikasjon, koordinering, styring og kontroll
vil i større grad bli basert på bruk av modeller.
Ikke i den forstand at vi utvikler en supermodell
sominkluderer alle styringsmodellene i organisa-

sjonen, men ved at konsekvensene av en beslut-
ning innenfor et område eller nivå i organisasjo-
nen kan følges videre over på andre områder og
nivåer. Dette synes å kunne gi større muligheter
både for desentralisering og sentralisering.

Verktøy ved konstruksjon og bruk av modeller
Den nytte vi kan gjøre oss av styringsmodeller er

avhengig bl.a. av det verktøy vi har til rådighet
under konstruksjon, bruk og forandring av mo-
deller. Dels består dette verktøyet av ulike kvanti-
tative metoder, dels av teknisk utstyr og metoder
for databehandling, og ikke minst av hjelpemidler
for problembeskrivelse og systemanalyser. Tar vi
utgangspunkt i at et av de primære formål med en
modell er at den skal tjene som et hjelpemiddel i
en læreprosess, kan vi stille opp noen krav til dette
verktøyet.

Metoder eller «språk» som anvendes under pro-
blembeskrivelse og modellkonstruksjon må være
slik at de sikrer en lett kommunikasjon mellom
konstruktører og brukere, så brukerne kan være
aktive deltakere under denne prosessen. Samtidig
er det ofte ønskelig at en modellbeskrivelse eller
systembeskrivelse direkte eller svært enkelt kan
nyttes som et program for en datamaskin.

Dette vil redusere tid og kostnader både ved ut-
vikling av modell og beregningsprosedyrer som er
knyttet til denne, og ikke minst vil det bli enklere
og billigere å foreta endringer og tilpasninger i mo-
dellen. De simuleringsspråk som er tatt i bruk i de
senere årene, illustrerer godt hvordan krav om smi-
digere hjelpemidler er blitt møtt.

Den sterke økning i anvendelse av styringsmodel-
ler, har en klar sammenheng i den kvalitative og
kvantitative vekst av datamaskiner, med det sprang
i beregnings- og datalagringskapasitet dette har
betydd.

Når for få år tilbake utføring av en liten regre-
sjonsanalyse krevde uker på en håndregnemaskin,
er det ikke merkelig at batch-prosessering stort
sett har vært ansett som tilfredsstillende til nå.
Nyere former for kommunikasjon mellom mennes-
ke og maskin, eller rettere sagt mellom menneske
og modell, er imidlertid i ferd med å trenge frem.
De muligheter for samspill og læring som begynner
å foreligge, både ved at det blir enklere å komme
til modellen, få utført beregninger og få endret den,
bør gi øket vekst i anvendelsen av styringsmodel-
ler.

Sluttkommentar
Som avslutning kan det være hensiktsmessig å

foreta en liten oppsummering av fordeler og ulem-
per ved bruk av modeller som direkte eller indirek-
te har vært berørt :

- Reduksjon i systematiske skjevheter ved fast-
settelse av verdier på handlingsvariable.

- Raskere og mer konsistent tilpasning til endring
i de ytre forhold.

- Mer tid til de vanskeligere styringsproblemer.
- Muligheter for etterprøving.
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- Muligheter for på en systematisk måte å bygge
inn erfaring.

- Muligheter for å skape mer åpne og kontrol-
lerbare styringssystemer.

Eksempler på ulemper (eller farer er :
- Suboptimalisering.
- Katastrofale resultater på grunn av feil i mo-

dellen.
- For stor og kompleks modell.

De fleste som har arbeidet med styringsmodeller
har vel. sett og selv opplevd både noen av fordelene
og ulempene.

Om de erfaringer vi kommer til å høste enten
som modellkonstruktører eller som brukere av mo-
deller, i det lange løpe skal bli positive, avhenger
av hvordan vi definerer begrepene styring og kon-
troll i et organisert menneske maskin system.
Betrakter vi styring og kontroll i første rekke som
industrielle prosesser som bør mekaniseres og au-
tomatiseres så langt råd er, dvs. spørsmålstrillingen

er mer hva en styringsmodell kan gjøre enn hva
den kan hjelpe mennesker til å gjøre, vil trolig de
negative erfaringer bli i flertall.

Spørsmålet om den praktiske brukbarhet av mo-
deller antyder at det kan eksistere en konflikt av
typen teori kontra., praksis. Ved en vid definisjon
av modellbegrepet finnes ingen motsetning mellom
teori og praksis, skillet går mellom god og dårlig
teori, gode og dårlige modeller.
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VED
UNIVERSITETSLEKTOR
ERLING S. ANDERSEN

Redaktøren har bedt meg an-
melde Rolf Høyers bok «Databe-
handling, organisasjon og be- .

driftsmiljø». Ingen, heller ikke
økonomer eller kanskje spesielt
ikke økonomer, vil unngå å kom-
me i kontakt med datamaskinene
og deres produkter i det neste ti-
år. Dette er grunn god nok til at
det kan være på sin plass å omtale
Høyers bok i SOSIALØKONOMEN.

Det er ytterst sjelden at det
kommer ut en bok om databehand-
ling eller om anvendelse av data-
maskiner skrevet av en nordmann.
Dette forhold gjør at man uvil-
kårlig hilser Høyers bok velkom-
men. Situasjonen i Norge står i
skarp kontrast til situasjonen i
f.eks. Sverige og Danmark, hvor
ser en jevn strøm av litteratur om
disse emner. Jeg tar dette som en
indikasjon på at de potensielle for-
fattere i Norge på disse områder
er så belastet med undervisning
og daglige gjøremål at de ikke har
tid å avse til publiseringsvirksom-
het. Vi må registrere dette som
nok en konsekvens av at vi i Nor-
ge i dag klart forsømmer oss når
det gjelder å allokere ressurser til
forskning og utdanning innenfor
databehandling og det beslektede
felt systemering (arbeid med ut-
vikling av informasjonssystemer).
Det er gledelig å notere at rektor
Andenæs ved Universitetet i Oslo
i sin seneste årstale tok til orde
for en kraftig økning a v bevilg-
ningene til disse sektorer.

De siste år har vi sett en stadig
økende interesse for å utvikle in-
formasjonssystemer innenfor be-

driftene, dvs. formaliserte opplegg
for innhenting, lagring og distri-
busjon av informasjon til bedrif-
tens medarbeidere. Bakgrunnen for
den økende interesse er selvsagt
de nye tekniske muligheter man
har fått gjennom datamaskinene
for lagring og bearbeiding av data.
Hittil har vi sett få, hvis noen,
eksempler på vellykkede, utforme- ,

de informasjonssystemer. Grunne-
ne til dette er mange. Jeg vil øns-
ke å framheve mangelen på vi-
tenskapelig baserte metoder in-
nenfor systemeringen og en mang-
lende erkjennelse av at utarbei-
ding og introduksjon av et infor-
masjonssystem krever et enga sje-
ment fra de fleste av bedriftens
medarbeidere og en planlegging
som berører hele bedriftens virk-
somhet.

Rolf Høyer ønsker i sin bok
drøfte hvordan vi skal planlegge
og realisere de nye informasjons-
systemer, og der siktepunktet ikke
bare er det snevre at vi skal ut-
vikle informasjonssystemer som
automatiserer informasjonshåndte-
ringen og effektiviserer eksister
rende arbeidsprosedyrer, men det
langt mer ambisiøse at informa-
sjonssystemet skal bidra til en ut-
vikling mot ønskelige organisa-
sjonsformer innen bedriften.

Dagens samfunnsdebatt viser en
øket opptatthet av bedriftsdemo-
krati, demokrati på arbeidsplas-
sen. Enkelte har vært inne på at
en utvikling mot formaliserte in-
formasjonssystemer og stadig mer
avansert bruk av databehandling i
bedriftene fører til en øket sen-

tralisering og motvirker bestrebel-
sene mot innflytelse og medbe-
stemmelsesrett for en stor gruppe
av medarbeidere i bedriftene.

Rolf Høyer argumenterer sterkt
for at organisasjonsutvikling og
utvikling av informasjonssyste-
mer må utføres som parallelle ak
tiviteter underlagt en felles plan.

Han framhever som en sentral
faktor når det gjelder bedriftenes
mulighet for å overleve deres evne
til å nyttiggjøre seg egenskaper
hos de ansatte som ansvarsfølelse,
engasjement, oppfinnsomhet og
vilje og evne til improvisasjon og
selvstendig løsning av store og
små problemer i forbindelse med
arbeidsutførelsen. Disse forhold,
må utviklingen av organisasjons-
struktur og informasjonssystemer
underordne seg. Målet må være
en organisasjonsstruktur og et in-
formasjonssystem som kan skape
denne innstilling hos bedriftens
medarbeidere. For Rolf Høyer
blir avansert bruk av datamaski-
nene og bestebeisene mot demo-
krati på arbeidsplassen komple-
mentære faktorer.

Han tar opp en rekke områder
der feil gjøres ved utarbeiding av
informasjonssystemer. Det kan
vl ere feil basert på en manglende
forståelse for hvordan medmen-
nesker reagerer på endringer i sin
arbeidssituasjon. Det kan være
feil som henger sammen med at
systemfolkene, de som utarbeider
informasjonssystemene, ikke er
villige til å gi informasjonssyste-
mene den fleksibilitet og bruker-
vennlighet som anvenderne av sy-

-Rolf Hoyer:

DATABEHANDLING,
ORGANISASJON OG
BEDRIFTSMILJØ

Norsk Produktivitetsinstitutt

1971, 87 sider.
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stemet ville ønske. Ofte begrunnes
slike «feil» i teknologiske forhold.
Høyer viser at dette oftest er
uriktig og trekker den naturlige
konklusjon at utvikling av infor-
masjonssystemer må baseres på et
samarbeid mellom mange grupper,
men at det også forutsetter en

viss utdanningsbakgrunn hos
brukerne slik at de kan slå ned på
uholdbare tekniske argumenter.

Man kan si at de fleste av de tin-
gene Rolf Høyer tar opp i sin bok
er forhold som man tidligere har
sett omtalt ogdebattert. Høyer
har imidlertid gitt en samlet fram-

stilling som er preget av et gjen-
nomtenkt syn på hvilken rolle in-
formasjonssystemer ber spille i en
bedrift. Dessuten skriver han me-
get godt. Alt i alt er det blitt en
meget lesverdig bok, som henven-
der seg til og fortjener et bredt
leserpublikum.

Regionplankonsulent

Regionplanrådet for Ofoten, som ble opprettet a 1965, skal ansette konsu-
lent snarest mulig. Kontorsted Narvik.

Fram til 1971 har rådet utarbeidet 2 hefter med statistikk av befolk-
ning og næringsliv, 1. hefte om vekstrammer og utbyggingsmønster og
ett om kommunikasjoner og lokaliseringsplaner. Videre er utarbeidet en
utredning om jordbruket i Ofoten.

I tillegg foreligger delutredninger om riksvegene i Ofoten, vassdrag- og
fiskevann, og en del annet grunnlagsmateriale.

Konsulenten skal være sekretær for rådet og fagkomitéer etter mønster fra
normalinstruksen. Han skal d jourføre det foreliggende statistiske mate-
riale og, utarbeide innstilling til regionplan i samarbeid med utbyggings-
avdelingen i Nordland, regionplanrådet, fagkomitéene og medlemskom-
munene.

Arbeidet blir vesentlig av næringsøkonomisk art og planen skal formulere
et utviklingsprogram med utbyggingsmønster for sentra og distriktene.

Konsulenten bør ha utdanning fra høgskoler eller universitet eller tilsva-
rende teoretisk og praktisk utdanning med erfaring i oversiktsplanleg-
ging og offentlig administrasjon.

Ansettelsen gjelder foreløpig for 2 år og lønnes i l.kl. 22 i det offentlige
regulativ.

Eventuelle spørsmål om stillingen sendes til regionplanrådet for Ofoten,
Narvik.

Søknad
med avskrift av vitnemål og attester sendes

REGIONPLANRÅDET FOR OFOTEN,
Narvik,
innen 30. okt. 1971.
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FINANS- OG TOLLDEPARTEMENTET

Byråsjefer

I Finans- og tolldepartementet er det ledig 1, eventuelt 2, fungering(er)

som byråsjef i Planleggingsavdelingen.

Planleggingsavdelingens arbeidsområde omfatter bl.a. økonomisk langtids-

programmering, langsiktige perspektivanalyser og metodespørsmål innen

generell økonomisk planlegging og planlegging av statens egen virksom-

het, herunder bruk av «cost-benefit»-analyser.

Sosialøkonomisk embetseksamen eller tilsvarende utdanning er nødvendig.

Nærmere opplysninger ved ekspedisjonssjef Schreiner i telefon 11 97 20.

Lønnsklasse 24.

Søknader innen 5. november til

FINANS- OG TOLLDEPARTEMENTET,

1. administrasjonskontor, Oslo-Dep.,

Oslo 1.



Utgiverpoststed: Bergen — Reklametrykk Aes, Bergen


	Forside
	Innhold
	Leder
	Prognoser isamfunnsmessigsammenheng
	„Bedriften Norge”i utenriksøkonomisksammenheng
	Tjenesteytingssamfunnet
	Norsk jordbruk i etutvidet Europeisk Fellesskap
	Klassifiseringog bruk av modeller

