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Den fremtidige oljeprisutviklingen
Den senere tids utvikling på ol-

jemarkedet har igjen aktualisert
spørsmålet om den fremtidige olje-
prisutviklingen. Med utgangspunkt
i økonomisk teori er det vist at un-
der de fleste markedsformer vil det
være en underliggende tendens til
stigende priser for ikkefornybare
naturressurser som feks. olje. Det
er også foretatt en rekke simule-
ringer spesielt av oljeprisutvik-
lingen. De fleste av disse bereg-
ningene har antydet at oljeprisene
vil stige ganske sterkt en gang i si-
ste halvdel av 80-årene. I de siste
par år har det antatte tidspunktet
for denne oljeprisøkningen blitt
skjøvet noe ut i tid. Dette skyldes
bl.a. den svake veksten i de indu-
strialiserte land i løpet av de siste
fem år. Det nøyaktige tidspunktet
for når en sterk oljeprisøkning vil
komme og hvor sterk en slik økning
vil bli er selvsagt svært usikkert og
avhenger av en rekke forhold. En
viktig hendelse av betydning for
oljeprisutviklingen er kjernekraft-
uhellet i U.S.A. for kort tid siden.
Vi må regne med at dette uhellet vil
Pre til en økende skepsis til kjerne-
kraftverk i en rekke b) r fremover. Da
det går lang tid fra et kjernekraft-
verk først planlegges og til kraft-
verket er klart til å levere energi, vil
virkningen av en økt tilbakeholden-
het med hensyn til å planlegge og
utnytte kjernekraft først ha betyd-
ning for energiproduksjonen fra
slike anlegg en gang i 90-årene. Det
er derfor nå grunn til å tro at olje-
prisøkningen i 90-årene blir sterke-
re enn den ville blitt uten kjerne-
kraftuhellet.

For Norge har oljeprisutvik-
lingen betydning bl.a. for beslut-
ninger om utvinningstempoet av
Nordsjøoljen, utbygging av vann-
kraft, og i hvilken grad en skal satse
på forskning og utvikling av alter-
native energikilder. Isolert sett
trekker ovennevnte kjernekraft-

uhell i retning av at oljeutvinningen
bør forskyves fra de nærmeste år og
til 90-årene Økte oljepriser vil også
bidra til et øke etterspørselen etter
elektrisk kraft, noe som igjen vil bi-
dra til å redusere gapet mellom
elektrisitetsprisen og
langtidsgrensekostnaden for kraft-
produksjon. Videre vil forsknings-
og utviklingsarbeid knyttet til al-
ternative energikilder bli mer lønn-
som jo høyere oljeprisene er.

I den politiske debatten som ofte
følger oljeprisøkninger virker det
ofte som om enkelte mener at økte
oljepriser er en ulempe for Norge.
Begrunnelsen for dette er at økte
oljepriser fører til konjunkturned-
gang i utlandet og dermed lavere
lønnsomhet av vår tradisjonelle ek-
sport. I den grad en slik effekt gjør
seg gjeldende er det imidlertid ikke
sikkert at den oppveier den direkte
positive effekten det har for Norge
av at vi kan selge vår olje til høyere
priser. Argumentet om at økte olje-
priser fører til konjunkturnedgang i
utlandet har dessuten mest gyldig-
het for plutselig prishopp og er
mindre aktuelt for en jevn økning i
oljeprisen. Det følger derfor at
Norge har interesse av økte oljepri-
ser, i hvert fall så lenge disse kom-
mer i stand på en jevn og forutsig-
bar måte og ikke gjennom plutseli-
ge og uventede hopp.

Uansett hva oljeprisutviklingen
blir, er det viktig for Norge å tilpas-
se seg best mulig til den gjeldende
prisutviklingen. Det ser ut til at fa-
renfor ulike feiltilpasninger er sær-
lig stor i tider med store oljeprisøk-
flinger. Som eksempel kan nevnes
det misforståtte argumentet at
Norge som nettoeksportør av olje
bør kunne holde en lavere innen-
landsk oljepris enn verdensmar-
kedsprisen. Selv om Norge ekspor-
terer olje, er den samfunnsmessige
kostnaden ved innenlandsk bruk av
olje lik oljens verdensmarkedspris,

da hver enhet olje brukt innenlands
alternativt kunne blitt solgt til ut-
landet til denne verdensmarkeds-
prisen. Et beslektet eksempel er
den petrokjemiske industrien i
Bamble. Okt oljepris og økt pris for
oljebaserte produkter vil redusere
den samfunnsøkonomiske lønn-
somheten av petrokjemisk industri i
Norge såvel som i andre land. Den
petrokjemiske industrien i Bamble
får imidlertid subsidiert våtgass fra
Teeside. Når prisen på denne våt-
gassen er fastlåst blir derfor den
bedriftsøkonomiske lønnsomheten
for denne petrokjemiske industrien
høyere ved høyere oljepriser. En
tilsynelatende økt bedriftsøkono-
misk lønnsomhet vil altså i dette
tilfelle skjule den reduserte sam-
funnsøkonomiske lønnsomheten.

Selv om det er sannsynlig med en
fortsatt økning i oljeprisene i resten
av dette århundre og kanskje særlig
i 90-årene, er prisutviklingen natur-
ligvis svært usikker. Myndighetene
bør sørge for at beslutninger med
konsekvenser som er særlig føl-
somme overfor alternative olje-
priser treffes på grunnlag av en
vurdering av konsekvensene ved
flere alternative prisutviklingsfor-
lop. Uten en slik vurdering kan vi
risikere at enkelte beslutninger kan
ha svært uheldige følger dersom
oljeprisutviklingen utvikler seg sær-
lig annerledes enn hva som i dag
regnes som mest sannsynlig. Da
det fins en rekke institusjoner i ut-
landet som har laget og lager pro-
gnoser for oljeprisutviklingen er det
ikke nødvendigvis ønskelig at Nor-
ge også bidrar til å lage slike pro-
gnoser. Derimot er det viktig at
myndighetene følger med i utvi-
klingen av de ulike prognosene, slik
at de skaffer seg et best mulig
grunnlag for beslutninger som me'
treffes i dag og som har konsekven-
ser som er sterkt avhengig av olje-
prisutviklingen.
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AKTUELLE KOMMENTARER

Samferdselspolitikk

AV
PER HALVOR VALE

1. Innledning
Utvalget for Norsk Samferdselsplan, i det følgende

betegnet Utvalget, ble oppnevnt 1972. Midt på 1970-
tallet kom Utvalget med en rekke delutredninger og
innstillinger. Våren 1979 er det ventet en stortings-
melding hvor Samferdselsdepartementet vurderer
forslagene og setter dem inn i en større sarnferdsels-
politisk sammenheng.

Kommentarene i det følgende uttrykker en viss
skepsis til visse sider ved Utvalgets arbeid, og som
det er ønskelig at Samferdselsdepartementet i sin
melding vil komme inn på.

2. Tidsperspektivet
I flere år vil vi fortsatt være meget bundet av den

samferdselspolitikk som ble ført i 1950-1970-årene.
Dagens bostedsmønster, lokaliseringen av næringsli-
vet, vaner, behov og levemåte på det individuelle og
familiemessige plan fordrer nettopp slik høy mobilitet
som samferdselspolitikken har gitt oss. En kan derfor
ikke uten klare illemper for enkeltpersoner, lokal-
samfunn og næringer redusere mobiliteten mye på
kort sikt.

Det er imidlertid usikkert om denne mobiliteten
kan opprettholdes i lengden. Et viktig moment i den-
ne sammenheng, vurdert utfra dagens situasjon, er at
verdens produksjon av mineralolje antakelig vil nå
topp omkring 1990-2000. En vet ikke hvilke energi-
bærere en kan falle tilbake på, hvilke nye motortyper
en vil få, hvilke pris- og kostnadsforhold som vil
gjelde. En burde kanskje forholde seg til denne usik-
kerheten slik: Vi bør forberede oss på at i framtida
kan en ikke opprettholde mobiliteten, og derfor alle-
rede nå systematisk prove A gjøre samfunnet mindre
avhengig av mulighetene for raske og billige forflyt-
tinger av personer og gods. Dette er jo et arbeid som
må forberedes og gjennomføres over en lang tid hvis
det skal kunne gjøres uten for store ulemper og nega-
tive virkninger for store befolkningsgrupper.

Altså en forsiktig, litt pessimistisk strategi i den
framtidige samferdselspolitikk m.h.p. A holde oppe
mulighetene for billige transporter i stort omfang.

Utvalget har hatt et tidsperspektiv på 10-20 år
framover når det har drøftet handlingsprogrammet i
norsk samferdselspolitikk i årene som kommer. Det-
te vil si et tidsperspektiv så kort at sentrale problem-

stillinger i framtidas politikk ikke blir tatt opp, f.eks.
de problemer som oppstår når mineraoljeproduksjo-
nen vil begynne A gå tilbake. Når en er opptatt av det
som vil skje de nærmeste 10-20 år, kan en lett komme
til konklusjoner som strider mot det som vil vise seg
nødvendig om en hadde utvidet tidsperspektivet. Jeg
tror at en slik motsetning eksisterer når Utvalget
f.eks. ikke finner grunnlag for noen dramatisk omleg-
ging av personbilens funksjon i samfunnet. På denne
måten foreslår Utvalget i virkeligheten tiltak som vil
konservere strukturer i samfunnet som på sikt anta-
gelig må brytes, uten at denne problemstillingen i det
hele blir tatt opp til drøfting.

Jeg tror at vi kan konkludere med at tidsperspekti-
vet til Utvalget er for kort.

3. Styring av transportbehovet
Utvalget sier om dette i delinnstillingen «Målset-

finger og virkemidler i samferdselspolitikken»:

«Selv om det offentlige har betydelige styringsmu-
ligheter over de faktiske transporttilbud gjennom
bygging og drift av offentlige transportanlegg og ved
transportavvikling i offentlig regi, blir likevel landets
faktiske transportsystem og transporttilbud i vesent-
lig grad bestemt av publikums etterspørsel etter trans-
port og den teknologiske utvikling. I det lange løp er
det vanskelig, også for det offentlige, A opprettholde
transporttilbudet som publikum ved de gjeldende pri-
ser ikke vil benytte seg av, eller A begrense trans-
portmuligheter som publikum ved gjeldende priser
ønsker mere av» (side 18).

Dette sitatet sammen med andre, beslektede utta-
lelser, tyder på at Utvalget vil føre videre tradisjonen
med at transportsektoren skal tilfredsstille transport-
etterspørselen.

Hvilke priser skal så tas på transporttjenestene? Vi
kan sammenfatte Utvalgets syn slik: Utvalget vil i
hovedtrekk føre videre den samferdselspolitiske
hovedkurs fra de siste 15-20 år, som sier at transport-
sektoren skal tilfredsstille transportetterspørselen vi
får ved priser og takster som i visse tilfeller er kost-
nadsorienterte og i andre tilfeller er subsidierte.

Transportetterspørselen til slike priser skal til-
fredsstilles, mener Utvalget. En kan neppe si at det
uttrykker et samfunnsmessig helhetssyn på hvordan
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samferdselssektoren bør vokse og ellers utformes.
Da må en jo analysere samferdselssektorens rolle i
den pågående samfunnsutvikling, sette denne utvik-
lingen opp mot de ønsker og målsettinger som sam-
funnet har, og pd det grunnlag trekke samferdselspo-
litiske konklusjoner. Men dette gjør ikke Utvalget.

Vil ikke tilfredsstillelse av transportetterspørsel ha
ringvirkninger i samfunnet og i neste omgang skape
nye transportbehov? I praksis vil jo transportsekto-
ren tilfredsstille transportbehovene ved d bygge ut
den samlede transportkapasitet og ved å bestrebe seg
pd d utvikle raske og teknisk/økonomisk effektive
transporter og transportmuligheter. Billigere og ras-
kere transporter og større transportkapasitet vil
bl.a. stimulere til ny lokalisering av næringsliv, be-
drifter og arbeidsplasser. Det skyldes at bedrifter og
næringsliv som svar pd slike endringer i transportmu-
lighetene vil legge mindre vekt pd ulempene ved
kostbare transportløsninger. Det vil privatøkono-
misk nå lønne seg d velge bedriftslokaliseringer som
er mer transportkrevende enn de gamle. Dette vil gi
nye valgmuligheter på særlig følgende områder: (1)
Bedriftene kan bli større fordi en nå kan erobre salgs-
områder lenger unna, som før var kontrollert av
bedrifter som hadde et beliggenhetsmonopol (områ-
demonopol). (2) En kan lokalisere seg nærmere de
politisk-økonomiske sentra og utnytte de fordeler
dette gir, mens råstoffkilden i større utstrekning be-
stemte lokaliseringen før. (3) Arbeidsdelingen og
spesialiseringen pd alle plan i produksjonsprosessen
kan drives lenger, ofte pd bekostning av sjølforsy-
fling, flerproduksjon og allsidighet som er mindre
transportkrevende osv. Dette samspillet mellom økte
transportmuligheter og utviklingstendenser i stor-
samfunnet vurderer ikke Utvalget.

Kanskje er samspillet mellom utviklingen i sam-
ferdselssektoren og den alminnelige samfunnsutvik-
lingen slik at bare ved d redusere transportbehovet,
ved samferdselspolitiske og andre tiltak, kan vi
komme pd sporet etter tiltak som effektivt kan
—løse problemet med forurensing, støy og ulykker

p.g.a. det store antall transporter
— bryte tendensen til stadig mer sentralisering, urba-

nisering og mer omfattende arbeidsdeling og spesi-
alisering i storsamfunnet

—redde nærmiljøet og verdiene i lokalsamfunnet
—redusere det tempo og stress som er bygget inn i det

moderne samfunns arbeidsliv.
Hvor viktig distriktsutbygging, vern av natur- og

bomiljø, høy trafikksikkerhet osv. er, f.eks. i forhold
til ønsket om økonomisk effektivitet, vil det være
forskjellige oppfatninger om. Utvalget sier at slike
hensyn bør være blant de overordnede målsettinger i
samferdselspolitikken.

Jeg tror at hvis en skal kunne realisere slike mdlset-
tinger, må en se pd samspillet mellom samferdsels-
sektoren og utviklingen i andre sektorer av samfunns-
livet. Hvis en i det vesentlige bygger samferdselspo-
litikken på transportetterspørselen og tar sikte på d
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tilfredsstille denne, slik Utvalget i hovedsak gjør, vil
det lett bli en prioritering av økonomisk effektivitet,
geografisk sentralisering, osv. Transporttilbudet
fremstår da som noe som kan løse vanskeligheter ved
dagens lokaliseringsmønster, mens en overser at det-
te lokaliseringsmønster pd andre måter har negative
ringvirkninger pd samfunnsutviklingen.

I tiårene som kommer vil kanskje hovedproblem-
stillingen i samfunnsdebatten om samferdsel bestå i d
finne måter å bygge seg ut av samfunnsstrukturer
som de gode transportmuligheter har vært med pd d
fremme. Eller sagt pd en annen måte: Hovedmålet i
samfunnspolitikken vil kanskje bli d bryte, eventuelt å
korrigere, de økonomiske vekstprosesser vi har hatt
og fremdeles har. Disse prosesser utfolder og utvikler
seg best når transportsektoren vokser raskt, trans-
portkapasiteten blir stor og folks mobilitet hOy.

En samferdselspolitikk som begrenser veksten i
transportkapasiteter, transportstandarden og folks
mobilitet, vil dempe og endre de tradisjonelle øko-
nomiske vekstprosesser. I enda høyere grad vil dette
skje hvis en reduserer transporttilbudet. Foruten at
dette kanskje kan lede samfunnsutviklingen i en ret-
ning vi ønsker, vil vi derved begrense de ressurser
som samferdselssektoren beslaglegger, som i dag er
14-16 pst. av BNP.

4. Konkurransemodellen
Det er noe forbausende at Utvalget ikke mer klart

har presisert hvilken transportmiddelfordeling total-
transportene bør ha. Det er bl.a. vanskelig å danne
seg et bilde av hvor stor prosent av transportene
Utvalget mener bør gå pd bane, veg, sjøverts osv., og
om det er noe galt med dagens transportmiddelforde-
ling overhodet. Velvillig tolket kan en kanskje opp-
fatte Utvalget slik at en ønsker d få en noe mer miljø-
vennlig trafikkavvikling, og derfor bl.a. ønsker en
sterkere vekst for jernbanens transporter enn for de
totale transporter (altså en økt markedsandel for
jernbanen).

Utvalget vil bruke markedsmekanismen til d avgjO-
re transportmiddelfordelingen. Økte jernbanetrans-
porter krever da at en bedrer jernbanens konkurran-
seforhold i relasjon til transportetterspørselen. Ut-
valget mener at dette først og fremst bør skje ved
investeringer som bedrer jernbanens konkurransesi-
tuasjon på de områder der en mer generelt anser at
jernbanetransport har fordeler samfunnsmessig sett.
Men samtidig skal en investere i andre transportmid-
ler og her øke transportstandarden og transportkapa-
siteten.

Jeg savner i innstillingen noen motforestilling til
dette synet, og en problematisering av hva en slik
konkurransemodell betyr. Kan det f.eks. ikke lett bli
unødig sterk konkurranse mellom transportutøverne
og ulike transportmidler, og dermed en bruk av knap-
pe ressurser som ikke står i noe rimelig forhold til hva
man får igjen? Siden samferdselssektoren i dag beslag-
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legger mellom 1/7 og 1/6 av landets ressurser vil selv
små besparelser i transportsektoren gi betydelige be-
løp til løsning av oppgaver i andre sektorer.

Videre kan en spørre hvilken garanti større inve-
steringer i jernbanen gir for økt markedsandel? Det er
f.eks. beregnet at jernbanen de siste 10-15 årene har
hatt en effektivitetsøkning på ca. 4% p.a. I en konkur-
ransesituasjon vil en effektivitetsframgang være en
forutsetning for å få større og økte transportmengder.
En vesentlig del av den økte effektiviteten kan føres
tilbake til økte investeringer. Likevel har jernbanen
vært på defensiven i transportmarkedet i denne peri-
oden, og markedsandelene i person- og godstrans-
portmarkedet har vært synkende, samtidig som
NSB's regnskapsmessige underskott og dermed sub-
sidiebehov har økt. Dette skyldes antagelig først og
fremst at de andre transportmidler, f.eks. veitrans-
portene, har hatt en enda sterkere produktivitets-
framgang p.g.a. mer fast dekke, økt akseltrykk,
større vogntyper osv.

5. Jernbanepolitikken
Politiske partier og organer har i flere år ønsket at

transportene på jernbanen av personer og gods skal
Øke, og helst mer enn hva andre transporter gjør
(i pst.). Men i stedet er det vegtransportene — som en
vil begrense — som vokser mest. Er dette et resultat av
konkurransemodellen, og at transportsektoren skal
tilfredsstille transportetterspørselen? Jeg tror det.

Ikke noe kollektivt transportmiddel kan i Norge
konkurrere effektivt med f.eks. personbilen, hvis
samfunnet legger til rette for personbilisme ved veg-
utbygging og fjerning  av trafikk-køer som oppstår
når personbilbruken blir utbredt. Det fins bare et
effektivt virkemiddel: Restriksjoner og hindringer på
personbilbruken, økonomiske, fysiske og andre.

Slik er det delvis også når det gjelder vegtranspor-
ter med gods, lastebilen er et uhyre effektivt trans-
portmiddel.

Skal en øke transportene med jernbanen og NSB's
transportandel, kan det derfor bl.a. være en strategi å
holde investeringene i konkurrerende transportmid-
ler nede. Det krever en offentlig medvirkning i inve-
steringsbeslutningen som til en viss grad neglisjerer
etterspørselen i transportmarkedet. Dette vil øke
sannsynligheten for større transportandel til jernba-
nen.

I sitt handlingsprogram foreslår Utvalget f.eks. å
opprettholde investeringsandelen til vegformål, med
bl.a. den begrunnelse at prognosene for vegtranspor-
ter viser sterk vekst. I praktisk politikk kan konse-
kvensen av dette bli at en ikke klarer å gjennomføre
ønsket om å få sterkest vekt på jernbanen.

Utvalgets forslag vil mer generelt bedre transport-
tilbudet i landet, kvantitativt og kvalitativt, fordi
transportetterspørselen er høy, men som kanskje vil

stride mot det som vil måtte bli en hovedlinje i sam-
ferdselspolitikken framover: Å gjøre samfunnet min-
dre avhengig av den høye mobiliteten og de gode
transportmuligheter vi har i dag.

Mindre utbygging av konkurrerende transportmid-
ler vil samtidig gjøre det mindre nødvendig for NSB å
satse på de trafikksterke deler av nettet, på bekost-
ning av sidebanene og den trafikksvake delen av net-
tet.

6. Elementer av en alternativ samferdselspolitikk

6.1 Mindre vekt på konkurransemodellen
Men hva slags alternativ har vi til bruk av en kon-

kurransemodell og markedsmessig styring av sam-
ferdselssektoren? Det bør understrekes at transport-
anleggene i Norge i betydelig grad er offentlige. Det
offentlige har også betydelig innflytelse over viktige
transportselskaper: Både ved at selskapene er offent-
lig eid, og ved at det offentlige gir konsesjoner, subsi-
dier osv. til private selskaper. Det betyr også at det
her skulle ligge til rette for en planøkonomisk avgjø-
relse, og langt bedre enn det som er vanlig i andre
sektorer. Jeg tror at én konklusjon av dette er: Vi bør
begrense innslaget av markedsøkonomi og en kon.-
kurransemodell i samferdselssektoren. I stedet bør vi
legge større vekt på en sentral offentlig styring. Der-
med kan en svekke transportsektorens tilknytning til
transportetterspørselen og markedskreftene, og
styrke mulighetene for å legge til grunn et samfunns-
messig helhetssyn på utbyggingen av samferdsels-
sektoren.

Ved f.eks. de interregionale transporter mellom
ulike landsdeler bør en ut fra en planøkonomisk mo-
dell velge hovedtransportåre: f.eks. jernbane. Midle-
ne til investeringer og drift må settes inn til fordel for
dette transportmidlet. De fordeler dette gir vedkom-
mende transportmiddel kan om nødvendig suppleres
ved at en legger forskjellige restriksjoner og avgifter
på konkurrerende transportmidler. Har en ved disse
interregionale transportene valgt å satse på jernbane,
må en ikke av hensyn til et prinsipp om like konkur-
ranseforhold ruste opp et paralleltgående vegnett.

I et land som Norge vil slikt være luksus som neppe
er samfunnsmessig forsvarlig. Vi bør antagelig kon-
sentrere de interregionale transportene til ett trans-
portsystem og på ett transportmiddel. I dag er det i
høy grad offentlige subsidier som skaper så høy trans-
portetterspørsel at en finner det hensiktsmessig med
flere paralleltgående transportsystemer med stor ka-
pasitet og høy standard.

6.2 Samordning med fysisk planlegging
For regionale og lokale transporter vil det være noe

mer komplisert å begrense konkurransemodellen.
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Det er her langt vanskeligere A peke ut ett transport-
middel og en transportåre som best passer alle. Ved
disse transportene må vi akseptere flere paralleltgå-
ende transportsystemer. Derfor vil trafikkseparering
mellom ulike trafikanter og transportsystemer være
viktig her, bl.a. for A øke trafikksikkerheten. Men i
tillegg må en ved reguleringer, forbud, fysisk planleg-
ging gjøre det vanskeligere A bruke bestemte trans-
portmidler som særlig har uheldige virkninger milks-
og sikkerhetsmessig og i lokaliseringspolitikken.

Slike tiltak kan på kort sikt skape store problemer
for dem som i dag er avhengig av høy mobilitet. Det er
derfor viktig A understreke at lokaliseringspolitikk, i
vid forstand, er det viktigste virkemiddel for A frigjøre
samfunnet fra denne avhengigheten.

Bedre samordning mellom samferdselspolitikken
og den fysiske planlegging lokalt og fylkesvis, slik
Utvalget også har nevnt, er altså et viktig virkemiddel
i en ny samferdselspolitikk. En slik samordning vil da
bl.a. bety at en må kunne begrunne behov om utbyg-
ging i samferdselspolitikken med utgangspunkt i fy-
sisk planlegging, og bl.a. si nei til privat transportet-
terspørsel som ikke er forenlig med disse overordne-
de fysiske planer.

Dessverre har arbeidet med fylkesplanene kommet
noe for langt for at Utvalget, slik intensjonen var,
skulle lykkes i A utarbeide fylkesvise samferdselspla-
ner konsistente med fylkesplanene. Men bare det at
en forsøkte seg på en slik prosess kan gi erfaringer
som senere kan komme til nytte, og øker sannsynlig-
heten for at en slik samordning og helhetsvurdering
skal kunne institusjonaliseres i planleggingsproses-
sen.

6.3 Hoyprislinje (priser hOyere enn de som dekker
kostnadene)

Med de styringssystemer og styringsalternativer vi
har i dag, finner jeg det uheldig helt A løsrive trans-
portpolitikken fra transportetterspørselen: alterna-
tivet er en mangelfull offentlig styring i et omfang og
på et detaljnivå som ikke er ønskelig. En sterkere
offentlig planlegging trenger derfor visse korrektiver
gjennom etterspørselen. Men fordi transportetter-
spørselen med dagens priser blir for omfattende,
trenger vi en høyprislinje blant annet for A luke bort
de minst nødvendige transporter, og for A minne oss
på at vi ikke må velge for transportkrevende løs-
ninger.

På kort sikt kan vi neppe skru prisene svært mye
været. Men på noe sikt, etter at bedrifter og hushold-
ninger har fått en viss tid til A tilpasse seg en framtids-
kurs med stigende priser på transporttjenester, km)
effekten bli betydelig. Etterspørselen vil bli begren-
set, samtidig vil den etterspørsel som vedvarer, gi
verdifulle holdepunkter til hva slags transportbehov
man skal tilfredsstille, og som det offentlige planleg-
gingsapparat ikke kan antas A ha forutsetninger for A
bestemme i detalj.

Imidlertid er det viktig A huske at store skjevheter i
inntektsfordelingen (mellom ulike geografiske strøk,
husholdninger osv.) reduserer muligheten for via
transportetterspørselen A vurdere transportbehovets
viktighet. Lettest vil det være A bruke høyprislinjen
hvis inntektslikheten i samfunnet var stor. Inntekts-
forskjellene i Norge er likevel ikke større enn at en
viss forsiktig bruk av høyprislinjen burde kunne ak-
septeres.

Om adel og nullvekst

AV
ODD SKARSTAD

Det er lenge siden det ble bestemt at adel ikke
lenger skal finne sted i Norge. Men privilegiene tok
ikke slutt. Selv om de ekte greyer er dødd ut, mangler
det ikke på folk og grupper som er priviligert. Ja, de
har sogar styrket sine stillinger i lange tider. Og deres
privilegier får vi alle merke.

Hvem har ikke opplevd at ett eller annet på bilen
ryker. Da kunne det ha vært fint å ta mot tilbud om
hjelp fra nevenyttig nabo eller venn. Men akk, det har
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man nok ikke lov til. For de nevenyttige mangler
autorisasjon. Derfor må man til et verksted, med alt
hva det medfører av utgifter og ergrelser. Og av ven-
tetid.

Begrunnelsen for autorisasjonsordningen er selv-
sagt trafikksikkerheten. SA motivene er bare gode.
Men medaljen har gjerne en bakside, eller en baktan-
ke. NRK gjorde noen undersøkelser av de arbeidene
verkstedene utfører. Og det man fant var ikke bare
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bra. På en del verksteder hadde åpenbart tiden gått
med til A fylle ut regningen fremfor A gjøre noe med
bilene.

Hvilken virkning får denne siden ved
autorisasjonsordningen? Den tjener neppe trafikk-
sikkerheten, snarere tvert i mot. Dersom verkstede-
ne var blitt utsatt for effektiv konkurranse, hadde de
måttet skjerpe seg, til glede for forbrukerne og tra-
fikksikkerheten og for hele samfunnet.

Hva gjør så de ansvarlige myndigheter med forhol-
det? Åpenbart ingenting. Hvorfor nedkalle verkste-
denes vrede over sitt hode når man har det privilegi-
um A kunne la tingene skure? Man velger minste
motstands vei, som vannet og strømmen.

Et annet eksempel er deler av bankvesenet. For
en del år siden drev sosialistene på Stortinget og
kritiserte at det ble bygget så mange og store banklo-
kaler noen kvartaler nedenfor Stortingsbygningen.
Dette kunne umulig være samfunnsmessig særlig
lønnsomt, ble det hevdet.

Ordene var kloke, uansett hvem som sa dem. Men
kompleksene ble bygget, og nå?

På årsmøtet i Sparebankforeningen i oktober opp-
lyste direktør Skånland at Norges Bank tar sikte på
legge om sin låneordning overfor bankene (Aftenpos-
tens referat 31.10). I avisen står det at «han la ikke
skjul på at myndighetenes interesse for at forret-
ningsbankene skal kunne dele ut et rimelig utbytte
har øket i den senere tid, fordi Finansdepartementet
ikke har noe ønske om A bli storaksjonær i våre for-
retningsbanker».

I klar tekst betyr vel dette at bankene har levd over
evne i de gode tidene som har vært og er ute av stand
til A møte hardere tider. De har bygd kostbare lokaler,
har en omfattende administrasjon og gir billige lån til
egne ansatte. Når vanskene kommer må staten, dvs.
skattebetalerne steppe inn. Støtten gis selvsagt ikke i
form av direkte synlig statsstøtte; den kamufleres
som billige lån i Norges Bank, av Skånland omtalt
som A-, B- og S-lån.

Med de avansesatser bankene nødvendigvis har
måttet operere med, er det ikke rart at det med årene
har vokst frem et kapitalmarked ved siden av bank-
vesenet — det såkalte grå marked. Og konkurransen
derfra er mer enn hard for kolossene på leirføtter.

Da er Staten igjen god A ha. I tilknytning til en
melding like før jul om at 20 finansieringsselskaper
ble nektet konsesjon uttalte statssekretær Skogstad

Aamo i Finansdepartementet at: — Hovedfilosofien
bak myndighetenes holdning er at mest mulig av kre-
dittformidlingen skal gå gjennom bankene. Det er
finansinstitusjonene vi har tilsyn med, og som har
kompetanse på dette feltet.

Slik kan det dessverre altså filosoferes. Det er klart
at også finansieringsselskapene mA følge oppsatte
spilleregler. Men hvorfor skal selskapene helst fier-
nes? For A gi bankene en slags monopolstilling? Tror
noen at dét vil bli til beste for samfunnet?

Bilverksteder og banker er langtfra den eneste adel
vi har, og kanskje ikke den verste heller. For vi lever i
særavtalenes og privilegienes tidsalder. Interesse-
gruppene prover A sikre seg selv på alle bauger og
kanter, mot brysom konkurranse. Dette gir trygghet,
på kort sikt. Men det gir også stagnasjon og ineffekti-
vitet, og på lengre sikt heller ikke trygghet. Mindre
effektivitet betyr nedgang i velstanden for landet som
helhet.

Noen må selvsagt pålegges A holde liv i adelen. De
ropene vi nå har hørt om rasjonalisering og omstruk-
turering er bare myntet på næringer som fortsatt er
konkurranseutsatt. Jo flere disse næringer har A fø på
i tillegg til seg selv (eiere og ansatte), jo flinkere må de
være til A omstille og skjerpe seg. Og villige til A godta
nedlegginger og hyppige flyttinger.

En del eldre ansatte i industrien har nok ønske om A
akseptere lavere lønn enn den tariffestede, i dårlige
tider for bedriften. Fremfor A miste jobben og måtte
flytte.

Men dét kan selvsagt ikke tillates. For hvordan vil
det gå med vår alles velstand hvis avkastningen tilla-
tes A være lav i de konkurranseutsatte næringer; de
som er vår felles ryggrad?

Nullvekstfilosofene er en utskjelt rase. Men se ba-
re, det er deres filosofi som er i ferd med A bli etterle-
vet. Foran omtalte direktør Skånland sier at vi ikke
kan regne med noen velstandsøkning de første 5-6
årene. Nei, sikkert ikke. Men hva med årene deret-
ter? Og årene deretter igjen?

Av Økonomisk Utsyn for 1978 forstår vi at det er
ikke forbruket som er for høyt; det er produksjonen
som er for lav. Javisst, og dét er en naturlig følge av at
så mange er opptatt med skjermet og immateriell
virksomhet.

Ingen nasjon er blitt velstående gjennom sin adel.
Det blir den bare gjennom arbeid. Men adel og arbeid
er to ting som liksom ikke passer sammen.
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Kritisk vurdering av det norske
konsesjonssystemet for olje-
blokker og auksjons-baserte
alternativer.
AV
NAVF-STIPENDIAT EILIF TRONDSEN

Det nåværende konsesjonssystem for oljeblokker er hverken problemfritt eller
uten alternativer. Det anbudssystem som ble tatt i bruk i tredje runde for tildeling
av oljeblokker forenkler i liten grad blokk-tildelingen. En alternativ anbudsprosess
basert på «annen-pris» kontant betaling vil ha mange fordeler. Statens oljeinntek-
ter blir forskjovet fremover i tiden og oljeselskapene kan ventes å bli mer kostnads-
bevisste.

Produksjonsavgift/royalty
-satsene i det nåværende konsesjonssystem kan fore

til forandringer i produksjonsprofilen slik at statens inntekter synker. Arbeidspro-
grammene og tilbakeleveringsprinsippet kan i visse tilfelle fore til uoptimale
blokk-undersøkelser og statens inntekter kan dermed bli redusert. Kritisk analyse
og vurdering av det eksisterende system og reelle alternativer må oppmuntres.

Innledning

Denne artikkel, i likhet med mitt tidligere innlegg
(Sosialøkonomen, mars d.d.), har til hensikt å reise
noen problemstillinger ved valget av konsesjonssy-
stem for oljeblokker som hittil har fått overraskende
liten oppmerksomhet av såvel økonomer som av poli-
tikere. Denne manglende interesse for alternativer til
valget av konsesjonssystem kan kanskje delvis for-
klares med at det lenge var ansett for meget lite sann-
synlig at olje og gass ville bli funnet på den norske
kontinentalsokkel. Ifølge Norges Geologiske Under-
søkelse kunne man (i 1958) 0. . . se bort fra mulighe-
ten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på
kontinentalsokkelen langs den norske kyst. » 1 ) Slike
pessimistiske forventninger kan lett ha ført til liten
interesse for valg av konsesjonssystem som skulle
benyttes på kontinentalsokkelen. Det er sannsynlig-
vis også av stor betydning at vi i Norge har en lang
tradisjon i utdeling av konsesjoner for utnytting av
vannkraft uten at det har vært benyttet mer markeds-
orienterte anbuds-prinsipper.

Det bør nevnes at alternative systemer visstnok
har blitt vurdert innen statsadministrasjonen. Disse
vurderinger har imidlertid ikke blitt gjort offentlig

Eilif Trondsen, Ph. D. kandidat i sosialøkonomi ved University
of California, Santa Barbara. NAVF stipendiat i 1978 og 1979 mens
Ph.D. avhandlingen — Discretionary Resource Allocation: An
Economic Analysis of the Norwegian North Sea Leasing System —
ble ferdigskrevet.

1 ) «Opptakt og fire runder olje», av Hans Chr. Erlandsen, Ber-
gen Bank Kvartalskrift, 1978-4.
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tilgjengelig og det er derfor umulig å fastslå hvilke
alternativer som ble forkastet og på hvilken basis
dette ble gjort.

Her vil jeg bl.a. vurdere hvilke konsekvenser man
kunne vente av større bruk av et bonus — (kontant
betaling) basert auksjonssystem. Dette er en av
mange ulike auksjonsbaserte allokeringsmetoder
som kunne benyttes for oljeblokker. Jeg har i et
større studie2) også vurdert ulike sider av royal-
ty- (produksjonsavgift), «net-profit share»-, og
forsknings-baserte anbudssystemer. Forskjellige
ulemper med hvert av disse gjør det mest sannsynlig
at et bonus anbudssystem ville være det mest aktuelle
alternativ for bruk for våre oljeblokker. Før jeg ser
nærmere på hva et slikt bonussystem vil medføre vil
jeg imidlertid:
—komplettere den beskrivelsen av det norske konse-

sjonssystemet for oljeblokker som ble foretatt i
mitt tidligere innlegg, og

—foreta en relativt kort oppsummering av de konse-
sjonsrundene vi allerede har hatt i Nordsjøen.

Hovedkomponentene i konsesjonssystemet.

Statsdeltagelse — Fra og med utdelingen av Stat-
fjord blokkene (33/9 og 33/12) i 1973 har staten krevd
minst 50 prosent statsdeltagelse gjennom Statoil.
Imidlertid ble prinsippet om statsdeltagelse innført
allerede i annen runde (1969) — således lenge før Stat-

2) Discretionary Resource Allocation: An Economic Analysis of
the Norwegian North Sea Leasing System, Ph. D. thesis, Univer-
sity of California, Santa Barbara, 1979.
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oil ble etablert og man kan dermed spekulere på om
Hydro den gang ble vurdert til å ivareta statens for-
retningsinsteresser - men form og grad av statsdelta-
gelse ble da bestemt gjennom forhandlinger. Søkerne
stod da også fritt til å si nei til statsdeltagelse, men
kunne i det tilfellet ikke vente å få så fordelaktig
blokk-tildeling som hvis slik statsdeltagelse ble god-
tatt. Statsde4agelsen kunne imidlertid være basert på
enten (1) «net-profit share» avtaler, eller (2)
«carried-interest» avtaler, og bare sistnevnte ville
fOre til aktiv statsdeltagelse i feltutviklingen hvis
kommersielle funn ble gjort. «Net-profit share» avta-
ler - som ble inngått av to søkere 3) i 1969 mens 3
søkere4) valgte «carried-interest» avtaler - kan i
grunnen bli sett på som kun en forhøyelse av de
skatter som selskapene måtte betale til staten. Mens
selskapsskatten på 50.8 prosent er satt ensidig av
staten er tilleggsskatten, representert gjennom «net-
profit share» avtalen, et resultat av forhandlinger slik
at prosenten dermed vil variere med den verdi man
venter å finne på blokkene. «Carried-interest» avta-
lene innebærer at staten bare ville få utgifter når
kommersielle funn ble gjort, og de andre deltagerne i
blokken(e) måtte dekke statens andel av nødvendige
utgifter inntil staten kunne dekke disse gjennom de
inntekter produksjonen fra blokkene medførte.

I tredje runde (blokkene utlyst i 1974 men utdelt i
1974-1977) ble statsdeltagelsen bestemt gjennom en
«innsnevret» anbudsprosess. Det vil si at søkerne nå
måtte legge frem anbud i form av en vektor med
prosenter av statsdeltagelse som søkeren var villig til
A godta. Søkernes anbud kan dermed illustreres som:

Anbud = (SDi , i---- I,. . .,n), hvor 5015 SDi <75
Her representerer SA den StatsDeltagelsen (pro-

sent) som selskapet tilbyr hvis den endelige toppro-
duksjonen (per dag) fra blokken(e) - PR' - er slik at
(i-1) * 50 000 5- PRT <i * 50 000

Således vil «anbudsprosenten» SD, være den son-)
angir hvor stor statsdeltagelsen blir med en toppro-
duksjon på 240 000 tønner per dag. I og med at et
oljefelts topproduksjon ofte ikke kan bli fastbestemt
fOr mange Ar etter at produksjonen har begynt, kan
justeringer av den egentlige SD, og således
tilbake/tilleggs-betalinger, muligens bli nødvendige.
Man kan her kanskje også se spiren til fremtidige
konflikter mellom staten og de Øvrige konsesjonsha-
verne. Det er naturligvis i selskapenes interesse A
holde SD så lav som mulig og eventuelle forandringer
produksjonsprofilen kan resultere i at det blir lavere

statsdeltagelse. Sannsynligheten for slike produk-
sjonsforandringer vil naturligvis bl.a. være avhengig
av forholdet mellom vektorkomponentene SDi .

Skatter, avgifter og bonus. Det norske konse-
sjonssystemet har siden 1975 benyttet både vanlig

3) Exxon og Amoco/Noco-gruppen.
4) Petronord-, Phillips- og Syracuse-gruppene.

selskapsskatt (50.8 pst.) og særskatt (25 pst.). Sist-
nevnte blir imidlertid ikke pålagt før 150 prosent
«Capital Uplift» - egentlig 10 pst. ekstra kapitalav-
skriving over 15 år - har blitt trukket fra nettoinntek-
ten. Noen av konsekvensene av dette systemet ble
diskutert i forrige artikkel og dette «Capital Uplift»
systemet ble da sett i sammenheng med og som en
mulig årsak til noe av den voldsomme kostnads0-
kingen som har funnet sted i Nordsjøen. Kalkulasjo-
ner jeg har foretatt viser at Økte kapitalinvesteringer i
visse tilfelle kan fore til det for staten uønskede resul-
tat at selskapenes nettofortjeneste Øker. Dette resul-
tat er avhengig av bl.a. diskonto-raten som brukes,
men i alle tilfelle viser det seg at økte kapitalinveste-
ringer fører til relativt små reduksjoner i selskapenes
nettofortjeneste.

Arealavgifter må først betales for de første 6 år av
konsesjonsperioden - i løpet av hvis periode ar-
beidsprogrammet må ferdiggjøres og ved utløpet av
hvis periode 50 pst. av konsesjonsområdet må tilba-
keleveres til staten 5) - og vil medføre en utgift på kr.
375 000 for en blokk på 500 km 2 (eller kr. 750 per km2).
For den delen av blokken(e) som beholdes etter den
første 6-års perioden, må en årlig arealavgift betales
som stiger fra kr. 1 800 per km 2 (eller kr. 450 000 for
en halvblokk) for år 7, etter konsesjonen ble tildelt, til
kr. 15 000 per km2 i år 16 (eller kr. 3,75 mill. per
halvblokk) og kr. 30 000 per km2 for den resterende
del av konsesjonsperioden. 6) I og med at denne areal-
avgiften kan trekkes fra produksjonsavgiften, vil
denne arealavgiften ha liten eller ingen betydning
etter at produksjonen har begynt.

Ved utdelingen av Statfjord blokkene i 1973 ble
bonus betalingene fastlagt til $ 5 mill. og $ 10 mill.
Disse skal betales når produksjonen fra Statfjord blir
250 000 tønner og 500 000 tønner daglig. Hvis man
antar at disse produksjonsratene vil bli nådd i hen-
holdsvis 1981 og 1983 og at diskonto-raten er 10 (20)
pst. vil realverdien av denne bonus betingelsen kun
bli $ 6.19 mill. ($ 2,78 mill.) 7) I og med at disse bonus
betalingene også kan utgiftsføres fullt ut når beta-
lingene skjer vil verdien av dem bli betydelig redu-
sert.

Produksjonsavgift/royalty Også på dette punkt er
det stor forskjell mellom de betingelser man finner i
det (føderale) amerikanske konsesjonssystemet og
vårt norske system. I likhet med bl.a. Nederland,
Libya, og Frankrike har Norge siden des. 1972 brukt
varierende royalty satser. For blokker utdelt før dette
tidspunkt (dvs. for 92 blokker, men mange av disse er
nå tilbakelevert i helhet) er royalty satsen 10 pst. og
dette gjelder derfor for Ekofisk blokkene. De nye

5)For 1973 var regelen slik at 25 pst. av området måtte tilbakele-
veres etter 6 år og ytterligere 25 pst. etter 9 år.

6)Disse satsene varierer en del fra de som gjaldt for konsesjoner
tildels for des. 1972.

7) $ 6.19 mill. = ($ 5 mill./1.1 8) + ($ 10 mill./1.1 1 °)
$ 2.78 mill. = ($ 5 mill.!! .28) + ($10 mill./1.2 1 °)

10	 Sosialokonomen nr. 5 19 79



-Rochalton
000tOnner
re, Us

550

2.2

o o

40

	T:

Figur 2. Et eksempel på produksjonsprofil under
alternative royalty rater.
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Figur 1. Spesifiserte og marginale royalty rater for
olje på den norske kontinentalsokkel.

spesifiserte royaltyratene SR i figur 1 — varierer fra 8
pst. til 16 pst. avhengig av den daglige gjennomsnittli-
ge produksjonen fra feltet over en 30 dagers periode
(men kan ikke falle under 12 pst. hvis raten tidligere
var høyere enn dette). Disse satsene ligger derfor
alltid under den konstante 16.67 pst. royalty sats i
bruk for føderale amerikanske oljeblokker.

Når det gjelder de marginale royalty satsene — som
naturligvis er av størst interesse når man vurderer
hvilke produksjonsavgjørelser som tas — vil enkelte av
disse norske satsene nå være betydelig høyere enn de
spesifiserte norske satsene såvel som de amerikanske
satsene. (Den konstante amerikanske royalty resul-
terer naturligvis i at den spesifiserte blir lik den mar-
ginale sats). Dette er en følge av de variable royalty
ratene og § 26 i Kgl. res. av 8.12.1972 (om unders0-
kelse etter og utnyttelse av petroleum) som sier:
«Rettighetshaveren skal betale en royalty på 8 pst. av
verdien av utvunnet olje på produksjonsstedets av-
skipingspunkt, når produksjonen fra det enkelte felt
er under 40 000 barrels per dag. Fra det tidspunkt
oljeproduksjonen fra et felt første gang over en 30
dagers periode gjennomsnittlig:

når 40 000 barrels per dag, skal det av hele produk-
sjonen betales 10 pst. royalty,

når 100 000 barrels per dag, skal det av hele pro-
duksjonen betales 12 pst. royalty,

når 225 000 barrels per dag, skal det av hele pro-
duksjonen betales 14 pst. royalty,

når 350 000 barrels per dag, skal det av hele pro-
duksjonen betales 16 pst. royalty.» 8)

Selvom den marginale produksjonsenhet defini-
sjonsmessig er 1 tønne, kan det være tvilsomt om
dette er en hensiktsmessig enhet for analyse av pro-
duksjonsavgjørelsene. Av denne grunn har jeg i Figur
1 (1) vist med MRR/ hvordan de marginale ratene
varierer når «marginal-enheten» varierer fra 1 til
60 000 eller 125 000 tønner, 9) og (2) vist med MRR2
hva de marginale ratene blir når den «marginale en-
het» er satt lik differansen mellom midtpunktet i på-

8) Lovgivning vedrørende den norske kontinentalsokkel, 5. ut-
gave. Det Kongelige departement for Industri og Håndverk, Oslo,
okt. 1977, s. 56-58. Vår utheving.

9) 60 000 er forskjellen mellom de produksjonsmengder som
resulterer i forhøyelse av royalty til 10 pst. og 12 pst. royalty. For
de etterfølgende royalty rater er forskjellen 125 000 tønner. Dette
forutsettes også når produksjonen er mer enn 350 000 tønner.

fOlgende interval (f.eks. 70 000/162 500 for 12/14 pst.
royalty rater) og produksjonsmengden som øker
royalty ratene (dvs. 40 000/100 000 tønner når ratene
øker til spesifiserte rater lik 10/12 pst.)

Man kan vente at slike varierende royalty rater og
resulterende marginale rater muligens kan fore til
forandringer i produksjonsprofilen. Hvis vi represen-
terer en produksjonsprofil med en konstant royalty
rate som PP/ kan man vente at de norske varierende
royalty rater muligens kan gi produksjonsprofilPP2 i
Figur 2.

Denne illustrasjonen viser at man også kan vente,
ceteris paribus, at oljefelt på den norske kontinental-
sokkel vil produsere over en lengre periode enn tilfel-
let er med felt hvor en royalty rate på 16.67 pst.
brukes (dvs. TN > TA). Dette er et resultat av at de
spesifiserte såvel som de marginale royalty rater er
mindre mot slutten av produksjonsprofilen under det
norske enn under det amerikanske royalty systemet.
Dette gjør det også vanskelig å sammenligne integra-
lene av PP/ og PP2 og dermed de totale produk-
sjonsmengder.

Det bør også påpekes at § 26 i Kgl. res. av des. 1972
også kan skape problemer når det gjelder definisjo-
nen av et «felt» som ligger til grunn for royalty avgif-
tene. Loven sier at «Med felt forstås i relasjon til
royaltyberegningen soner, strukturer, feller e.l. som
produserer olje gjennom samme produksjonsan-
legg.» 1 0) Avhengig av bl.a. geologiske forhold på
blokken(e) kan denne spesifikasjonen føre til et ønske
fra selskapenes side om å bygge flere produksjonsan-
legg enn det som er optimalt for staten. Det kan
derfor i visse tifelle bli nødvendig å se til at flere
produksjonsanlegg enn nødvendig ikke bygges bare
for å redusere royalty avgiftene til staten.

Arbeidsprogram — Slike arbeidsprogram brukes
heller ikke i USA — hvis vi skal fortsette sammenlig-
ningene med det amerikanske systemet i og med at
dette baseres bl.a. på utdeling av blokker ved et bo-
nus anbudssystem — men er ganske vanlig i de fleste
andre oljeproduserende land. Mens noen av disse
bare spesifiserer minimum investeringskostnader for
oljeselskapene, spesifiserer det norske systemet at

10)Lovgivning vedrørende. . . (0p.Cit.), s. 60.
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visse detaljerte arbeidsoppgaver må utføres. Disse
angår spesielt det antall hull konsesjonshaveren må
bore og eventuelt lokalisering og dybde av disse.
Dessverre er meget få av detaljene omkring disse
arbeidsprogrammene gjort offentlig men det har utvil-
somt vært tilfellet at oljeselskapene pd denne måten
har blitt tvunget» til d foreta visse arbeidsoppgaver
de ellers ikke ville ha utført. Det er imidlertid meget
vanskelig d fastslå hvor mange hull, f.eks., selskape-
ne har boret p.g.a. disse arbeidsprogrammene og som
ikke ellers ville ha blitt boret. Selvom det ikke har
blitt bekreftet hevdes det at hullet som oppdaget Eko-
fisk sannsynligvis ikke ville ha blitt boret hvis intet
arbeidsprogram hadde eksistert.

Det er tvilsomt om en optimal blokk-undersøkelse
vil bli resultatet når arbeidsprogrammene har blitt
fastsatt påforhånd. Det er naturlig d tro at unders0-
kelsenes forløp i stor grad burde være avhengig av
hva man finner ut underveis og at det derfor vil være
lite hensiktsmessig d fastlåse arbeidsprogrammenes
innhold når blokkene blir utdelt. Det er derfor glede-
lig d se at Olje- og energidepartementet nå ser ut til d
ha kommet til samme konklusjon i og med at ar-
beidsprogrammet for utvinningstillatelse nr. 047 i
1977 (for første gang så vidt jeg vet) ble gjort betinget
av resultatene av de første to hullene.

Tilbakeleveringsprinsippet — Ifølge Kgl. res. av
8.12.1972 skal minst halvparten av konsesjonsomrd-
det tilbakeleveres etter 6 år. Dette er utvilsomt gjort
med håp om at dette vil føre til raskere og mer full-
stendig undersøkelse av blokken(e) men gir staten
også større fleksibilitet i og med at den dermed kan
foreta nye disposisjoner for tilbakeleverte områder.

Det er imidlertid ikke sikkert at resultatene av dette
tilbakeleveringsprinsippet alltid vil gi de resultater
som er optimale for staten, når det gjelder d få størst
mulig statsinntekter fra blokken(e), f.eks. Det kan
nemlig tenkes at arbeidsprogrammene na vil bli for-
andret p.g.a. tilbakeleveringen slik at undersokelse-
ne nå vil konsentrere seg først og mest om de mest
usikre områdene. Dette illustreres i Figur 3 hvor
RRArior og f(RBrrior representerer sannsynlighets-
fordelinger for delene A og B av en blokk.

Her er det klart at usikkerheten er minst når det
gjelder del A av blokken og her vil man også ventelig
finne større reserver (representert ved uA ). Men, selv
om det er stor sannsynlighet for at man bare vil finne
RBi i del B, og man ventelig bare vil finne uB i gjen-
nomsnitt, er mulighetene nå til stede for at et meget
stort funn kan bli gjort i delB. Det vil si at det er en
liten sjanse for at delB inneholder meget store reser-
ver, RB2 •

Hvis operatøren tar sine avgjørelser om blokk-
undersøkelser pd basis av,uA ,B eller u ar-A,B/ - A,B vil man
vente at han først vil konsentrere seg om blokk-del A.
Hvis derimot operatøren legger ekstra vekt pd d
unngå en situasjon hvor delB leveres tilbake og sd blir
bevist senere d inneholde RB2 , kan det norske

-P(Rij

Figur 3. Sannsynlighets-fordelinger for reserver i to
deler av en oljeblokk.

tilbakeleverings-prinsippet føre til forandringer i un-
dersøkelsesstrategien. Man kan nå vente d se under-
søkelser i del B men disse kan enten (1) gi et øket
totalt aktivitetsnivå (dvs. hvor aktiviteten i delA ikke
forandres), eller (2) undersøkelsene forskyves nå fra
del A til del B. En mer omfattende analyse, som bl.a.
tar i betraktning tilgang pd bore-rigger, er nødvendig
for d avgjøre hva det mest sannsynlige resultatet vil bli.

Allikevel er det altså mulig at undersokelsene un-
der det norske systemet vil bliforskjovet til mer usikre
områder og/eller områder med mindre gjennomsnitt--
lige reserver. Dette kan bl.a. fore til at statsinntekte-
ne fra blokkene kommer på et senere tidspunkt. I et
regime uten bruk av tilbakelevering vil aktiviteten i
mitt eksempel ventes d bli konsentrert i område  A.

Andelsoverføringer — Til slutt kan det nevnes at
også her er det norske forskjellig fra det amerikanske
systemet. Spesielt når staten gir preferanser i blokk-
utdelingen til visse selskaper som visstnok har spesi-
elle kvalifikasjoner er det derfor nødvendig at disse
selskaper i sin tur ikke selger blokkene fritt videre til
andre som ikke har de kvalifikasjoner staten søker.
Restriksjonene pd andelsoverføringer er derfor en
konsekvens av allokeringsmetodene som brukes. Si-
den blokkene her utdeles uten noen nevneverdig be-
taling vil det dermed si at selskapene sannsynligvis
får blokkene til under markedspris og restriksjoner pd
andelsoverføringer vil derfor redusere eller eliminere
spekulasjonsaktivitet i oljeblokker. Hvis alle andre
konsesjonsbetingelser ble holdt og blokkene så ble
tildelt via en bonus auksjon ville staten utvilsomt få en
viss (bonus) inntekt. Denne inntekten går staten glipp
av når blokkene deles ut pd den måten som nå benyt-
tes. Men staten mener åpenbart at de andre mål som
her oppnås oppveier denne tapte inntekt. Frie
andelsoverføringer ville imidlertid kunne undergrave
statens hensikt såvel som gi de opprinnelige andels-
haverne en økonomisk gevinst.

Kort oversikt over konsesjonsrundene.

Store gassfunn i den hollandske Groeningen pro-
vinsen førte i sin tid til at endel oljeselskaper begynte
å interessere seg i noen grad for Nordsjøen. Norges
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Geologiske Undersøkelse var imidlertid ikke alene
om å være pessimistisk når det gjaldt mulige funn av
olje og gass på den norske kontinentalsokkel. I sterk
kontrast til de senere runder var det i den første runde
(1965) et stort antall blokker utlyst (287) men bare 11
søkergrupper viste interesse. To av disse søknadene
som ble mottatt ble så trukket tilbake — muligens
p.g.a. av konsesjonsbetingelsene ble vurdert til å væ-
re for harde i forhold til den ventede gevinst — slik at
78 blokker ble til slutt tildelt 9 søkergrupper. Selvom
vi vet lite om hvor mange som søkte på de samme
blokkene — jeg har fått opplyst av Olje- og energide-
partementet at disse data dessverre har blitt borte — er
det sannsynlig at konkurransen for blokker i denne
fOrste runden ikke var særlig stor.

Annen runde (1969) var ment som en supplerings-
runde for de eksisterende konsesjonshavere. Dette
var for å forhindre at selskapene ikke ville ha ar-
beidsoppgaver nok i de utdelte blokker. 14 blokker
ble så delt ut til 6 grupper etter at en søknad ble
forkastet og 3 søkere «trakk tilbake» sine søknader.
Det er også verdt å merke at «net-profit share» og
«carried-interest» avtaler ble innført i denne runde.
Det er interessant at utdelingen skjedde før Ekofisk
ble oppdaget (i desember, 1969) og det er utvilsomt at
staten kunne ha satt enda strengere betingelser og
krav for konsesjonene hvis tildelingen hadde skjedd
etter Ekofisk ble funnet.

I tredje runde (1974) ble bare 32 blokker utlyst og
kun 20 av disse ble tildelt (til 12 grupper) i løpet av
perioden 1974-1977. NA var imidlertid antall søkere
steget til hele 47 og mange av disse søkergruppene
bestod av et stort antall selskaper. Det er derfor liten
tvil om at konkurransen ved denne runden var be-
traktelig større enn ved tidligere runder. Dette som en
4/Age både av at (1) geologien på den norske kontinen-
talsokkel nå var blitt bevist til A inneholde tildels
meget store olje og gassforekomster og (2) «prisrevo-
lusjonen» for råolje hadde funnet sted og gjort poten-
sielle funn desto mer verdifulle. Det var derfor meget
passende at staten i denne runden begynte å ta i bruk
anbudsprinsippet. Dette er spesielt egnet til å bli
brukt under markedsforhold med stor konkurranse
og staten ville nå vesentlig få en større andel av den ex
ante økonomiske renten via høyere anbud i form av
statsdeltagelse-prosenten.

Det må også bemerkes at i 6 av de 12 utvinningstil-
latelsene/konsesjonene utdelt (og for 9 av 20 blokker)
var gruppene som fikk konsesjoner forskjellig fra de
gruppene som søkte. Det vil si at staten fant det
fordelaktig å trekke ut et eller flere selskaper fra de
opprinnelige søkergrupper og således lage nye søker-
grupper som staten foretrakk. Således ble Hydro se-
parert fra Petronord-gruppen som det alltid tidligere
hadde samarbeidet med.

Blokk tildelingen for fjerde konsesjonsrunde er ik-
ke foretatt når dette blir skrevet. Det er imidlertid
klart at konkurransen har igjen vært meget stor for de
16 blokkene som er utlyst. Selvom data for søknade-
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ne enda ikke er tilgjengelig er det mye som tyder på at
det blir store likheter mellom denne runden og den
tredje runden. Både hva angår antall søkere relativt
til antall utdelte blokker såvel som statens utplukking
av de selskaper den finner ønskelig å gi blokker. Sist,
men ikke minst, vil spesielt Statoil men også Hydro
og Saga fortsatt bli gitt preferanser.

Konsekvenser av alternative allokeringsmetoder.

Som det fremgår av fremstillingen ovenfor har mer
markedsorienterte allokeringsmetoder blitt tatt i bruk
siden 1974 for utdeling av blokker på den norske
kontinentalsokkel. Denne forandring kom på rett
tidspunkt i og med at konkurransen for blokkene steg
så betraktelig fra annen til tredje runde. Den relativt
svake konkurransen som man sannsynligvis hadde i
de to første rundene gjør det sannsynlig at staten
derfor ikke led spesielt store inntektstap p.g.a. man-
glende bruk av auksjonsbasert blokk-utdeling. Dette
kan imidlertid ikke fastslås med stor sikkerhet i og
med at det er søkerens antatte og ventede konkurran-
se for blokker søkt på som er av betydning.

Anbudene på statsdeltagelsen er imidlertid ikke
alene bestemmende for hvem som vil vinne blokkene.
Mange andre momenter spiller inn og det har nå også
blitt av økende betydning at søkerne må fremlegge
planer om hvilke industriprosjekter de er villige til A
sette igang i fremtiden såvel som fremtidig samarbeid
med norske bedrifter. Noen av de problemer som
muligens kan oppstå ved dette hemmelige forhand-
lingssystemet ble berørt i forrige innlegg og vil ikke
bli vurdert videre her. Alt dette fører til at
avgjørelsesprosessene om hvem som skal få hva blir
meget kompliserte. Det er også spesielt vanskelig å se
hvordan forhandlingsavdelingen i Olje- og Energide-
partementet (med hjelp av spesielt Industrideparte-
mentet og andre) kan sammenligne de mange ulike
tilbudene som fremkommer og således ta konsekven-
te og rasjonelle avgjørelser. Den økende rolle som
byttehandelen får i konsesjonsutdelingen gjør det
viktig A utrede konsekvensene av disse prosessene.

En stadig økende statsdeltagelse i oljekonsesjone-
ne kan ventes A føre til ulike problemer og spesielt
kan det resultere i at kostnadene vil stige ytterligere.
Dette er delvis en konsekvens av samspillet mellom
«Capital Uplift» regelen og de private selskapers
synkende fortjenesteandel når statsdeltagelsen øker.
For det andre er det kjent at statseide selskaper som
regel har svakere incitament for å holde kostnadene
nede enn privateide selskaper. Statoils relativt korte
erfaring og de mange muligheter for politiske inngrep
i dets virksomhet kan lett resultere i økte utgifter.
Professor Wyller og andre vil utvilsomt finne slik
politisk styring fordelaktig og Statoil kan på denne
måten kanske bli et viktig instrument i distriktsutvi-
klingen. Hvis økte kostnader og inntektsoverføringer
til distriktene gjennom Statoil er akseptabelt burde

13



dette imidlertid gjøres klart gjennom politiske avgjø-
relser.

En alternativ allokeringsmetode ville være A benyt-
te bonus anbud kombinert med andre konsesjonsbe-
tingelser. Statsdeltagelse kunne så fastsettes til f.eks.
51 pst., i alle blokker. Videre kunne en bestemt pst. i
visse blokker bli satt til side for «byttehandel» for
industriprosjekter. Forskjellige andre betingelser om
(1) deltagelse av norske selskaper, (2) maksimum
antall deltagere per konsesjon"), (3) sikkerhetsfor-
skrifter, etc. kunne også bli spesifisert. I tillegg kunne
man forlange at alle søkere måtte klareres slik at
(små) uønskede selskaper ikke fikk tilgang til den nor-
ske kontinentalsokkel.

Denne allokeringsmåten ville kunne føre til de føl-
gende positive resultater:
—Staten ville få eventuelt betydelige inntekter så-

snart blokkene ble utdelt. Disse inntekter kunne så
anvendes slik de politiske myndigheter fant det
Ønskelig. Skatte- og avgiftslettelser for det norske
næringsliv, lettelser i personbeskatningen, og dis-
triktsutbygging er mulige anvendelser av disse inn-
tekter.

—de selskaper som både er mest optimistiske når det
gjelder muligheten til A finne olje og gass og er mest
effisiente vil by mer enn andre selskaper og vil
derfor ha større sjanse for A få de ønskede blokker.
Dette vil redusere sannsynligheten av store kostnad-
soverskridelser.

—en del av statens inntekt — representert av bonusbe-
talingene — vil være uunngåelig («fixed cost») når
produksjonsavgjørelsene tas. Dette kan ventes A
fØre til at selskapene vil reagere sterkere mot kost-
nadsøking og dette vil spesielt være tilfellet hvis
bruk av bonusanbud reduserer eller fjerner sær-
skatten og «Capital Uplift» systemet,

—statens avgjørelser om konsesjonsutdelingene kan
bli både raskere og mer konsekvente (Jfr. de pro-
blemer som forsinkelser av fjerde runde muligens
vil få). De allokeringskriteria som brukes blir nå
mer konsise og søkerne kan redusere ressurser
som tidligere måtte settes inn i ofte lange og van-
skelige forhandlingsrunder,

—Oljeselskapene ville nå også få informasjoner — via
anbuds-størrelsene — om hva deres konkurrenter
mente om forskjellige blokker. Denne informa-
sjonsrollen som prisene spiller har blitt så og si helt
eliminert under det nåværende system.
Dette var noen av de positive konsekvensene som

kunne ventes av A bruke bonus anbud i blokk utde-
lingen.

Negative konsekvenser kan bl.a. være:

—fordeler som de store og pengesterke oljeselskaper
vil få med dette systemet. Den norske stat har

11 ) Ifølge Erlandsen foretrekker staten at det ikke er mer enn 4
selskaper bak søknaden for «med så mange selskaper involvert må
man utarbeide omstendige beslutningsprosesser.» (Erlandsen,
Op. Cit., s. 183).

imidlertid ikke vært kjent for tidligere A ha gitt
spesiell preferanse til små selskaper bortsett fra
Statoil, Hydro, og Saga, naturligvis. Og hvis man
vil gi preferanse til visse mindre selskaper kan det-
te lett gjøres ved A sette slik deltagelse som en
betingelse for blokk tildelingen før auksjonen be-
gynner;

—små bonus anbud for blokker hvor (uventet) store
funn blir gjort kan bli resultatet hvis selskapene er
pessimistiske når det gjelder sannsynlige reserver
som blokkene inneholder. Som eksempel kan man
anta at Ekofisk blokkene ville ha gitt relativt lave
anbud i 1969. Disse vil man imidlertid vente A bli
kompensert ved for høye anbud hvor ingen ressur-
ser blir funnet, og dette vil spesielt være tilfellet i
det lange løp. En plutselig og uventet oljeprisfor-
høyning vil også gi selskapene en «capital gain».
Staten kan imidlertid sikre seg en stor del av denne
ved A indeksere bonusene til et visst prisnivå.
Høyere priser vil så gi staten ytterligere bonus
betalinger;

—staten mister nå endel av sine virkemidler til A
påvirke visse hendelsesforløp. Preferanse av nor-
ske firma blir vanskeligere når man mister mulighe-
ten til A straffe ved A ikke utdele blokker til de
selskaper som ikke gir en høy pst. av kontraktene
til norske selskaper. Og preferanse/diskriminering
av visse selskaper må nå gjøres offentlig ved A
utelukke dem fra auksjonen;

—muligheten for «collusion» hvor søkerene samar-
beider hemmelig og således holder anbudene lave.
Empiriske undersøkelser 12) av mange års erfaring
med bonus anbudsmetoder i USA har ikke funnet
noe bevis for slik «collusion». For det andre har
Statoil —p.g.a. sin aktive deltagelse på alle plan og
med de fleste oljeselskaper — en god mulighet til A
se til at slike anbudsstrategier ikke lykkes.

Når bonus auksjon blir brukt må kjøperen vanligvis
betale en pris som er lik anbudets størrelse. Alle
deltagere i en slik auksjon vil derfor være opptatt av
ikke bare sine egne anbud men også av hva slags
adferd de kan vente fra sine konkurrenter. Hvis et
selskap har en sterk mistanke om at få andre selska-
per er interesserte i de blokkene det har prioritert
høyest, eller/og at man venter at disse selskaper vil
legge frem relativt lave anbud, kan selskapet dermed
muligens ta sjansen på A legge frem et relativt lavere
anbud enn hva det vil ha lagt fram i en sterkere
konkurranse. Selvom et lavere anbud nå vil redusere
ens sjanser til A vinne vil det på den andre siden øke
den ventede gevinsten hvis det fremdeles vinner
blokkene. Et lavere anbud vil naturligvis også redu-
sere sjansen for at store summer vil bli «lagt igjen på
bordet» ved at ens anbud viser seg A være mye høyere
enn nødvendig for A vinne blokkene. På denne måten

1 2) Dougherty, Elmer L og Lorenz, Jon («Statistical Analysis of
Bids for Federal Offshore Leases», Journal of Petroleum Techno-
logy, nov. 1976) har foretatt en slik statistisk undersøkelse.
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har oljeselskapene ofte lagt igjen millioner av dollar
på bordet under auksjoner av amerikanske oljeblok-
ker. Til stor fortvilelse innen selskapenes ledelse. En
slik «forste-pris» bonus auksjon kan derfor ventes å
resultere i at deltagerne i betydelig grad vil vare
opptatt av å utforme strategier for hvordan man bur-
de by under ulike konkurranse-forhold.

Denne betydelige rolle som strategiske disposisjo-
ner spiller i slike «første-pris» auksjoner kan imidler-
tid elimineres ved istedet å bruke hva man kan kalle
« annen-pris» anbudsprosess. Her vil også det høyes-
te anbud vinne konkurransen men nå må vinneren
bare betale en pris lik det nest høyeste anbud. Det vil
si at vinneren betaler en pris lik sin sterkeste konkur-
rents anbud. På denne måten vil hver av auksjonsdel-
tagerne miste sin innflytelse over den pris en even-
tuelt må betale. Nå kan man derfor bare konsentrere
seg om å legge fram anbud som gjør det mest sann-
synlig at man vil vinne konkurransen. Prisen man vil
måtte betale vil bli bestemt av konkurrentene men vil
aldri overstige ens eget anbud.

En slik «annen-pris» anbudsprosess kan bli be-
vist") å føre til at hver auksjonsdeltager nå vil finne
det mest fordelaktig å levere inn et anbud som er
akkurat lik den verdi man mener knytter seg til blok-
kene. Intet selskap vil nå være tjent med over- eller
undervurdering av blokkverdien. En undervurdering
vil bare redusere sannsynligheten for at selskapet vil
vinne blokkene. En overvurdering vil (1) enten vente-
lig føre til et tap hvis nest høyeste anbud (R H) også
overstiger det vinneren antar A være blokkenes virke-.
lige verdi (dvs . at eva >RA Y 4), eller (2) ha ingen ef-
fekt hvis nest høyeste anbud <RA . I det siste tilfellet
ville selskapet nemlig allikevel ha vunnet konkurran-
sen med RA.

Strategi og deltagernes antatte konkurransefor-
hold ved auksjonen vil spille liten rolle ved en slik
«annen-pris» anbudsprosess. Alle blokker — både de
som kan ventes å bli meget ettertraktet og de som vil
bli mindre ettertraktet — kan derfor allokeres ved
samme anbudsprosess. Hvis derimot «første-pris»
metoden brukes, kan det muligens være i statens
interesse å bruke en «påmelding» på de enkelte blok-
kers auksjon og så bare auksjonere bort de hvor kon-
kurransen ventes å bli relativt høy. De resterende
blokker kunne så utdeles ved vanlige forhandlings-
metoder.

Denne artikkel — så vel som den foregående — har
forhåpentlig vist at det nåværende konsesjonssystem
hverken er problemfritt eller uten reelle alternativer.
Disse alternative systemer er heller ikke ufleksible
men det har naturligvis vært umulig å her foreta en
fullstendig vurdering. Dette må imidlertid gjøres hvis
de politiske myndigheter først avgjør at det i fremtidi-
ge konsesjonsrunder vil være et behov for alternative
allokeringsmetoder, og det deretter blir gjort klart
hva man ønsker å oppnå ved blokk-tildelingene. Selv
om det er sannsynlig at bruk av bonus auksjon vil
bringe raske og betydelige statsinntekter kan man
derfor ikke vente at et slikt system kan innføres uten
en omstendig vurderingsprosess. En realpolitisk
vurdering av fremtidig bruk av et slikt bonus system
må antagelig bli relativt pessimistisk, spesielt sett i
forhold til de retningslinjer som hittil har blitt dratt
opp for konsesjonspolitikken nord for den 62. bred-
degrad. Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at
disse retningslinjer ikke fortsatt bør gis kritisk vurde-
ring. Spesielt på bakgrunn av de fordeler og ulemper
man kan vente at alternative fremgangsmåter og sys-
temer vil medbringe.

13) Dette er bl.a. gjort av (1) Ramsey, James B, «Some theoreti-
cal results in bidding theory» , Workshop paper no. 7503, jan. 1976,
Michigan State University, og (2) Vickery, William, «Counterspe-
culation , auctions, and competitive sealed tenders», Journal of
Finance, mar. 1961, s. 8.

14) Selvom anbudene — B)RAPA , KA) — vil were en funksjon av
antatte reserver (RA), antatte olje- og gass priser i fremtiden (PA ),
og antatte kostnader for feltutbygging (KA), antar jeg her at PA og
RA er like for alle auksjonsdeltagere. Konkurransens forløp be-
stemmes dermed av deltagernes RA.
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Eldreomsorg og offentlig
problemløsning')

AV
SIVILØKONOM, CAND.POLIT. OLAF TVEDE
INSTITUTT FOR SOSIOLOGI
OG STATSVITENSKAPELIGE FAG
UNIVERSITETET I BERGEN

I den offentlige debatt har tiltak for eldre og pensjonister vært i fokus og særlig
alderspensjonssystemet og kravet om å heve minstepensjonen. Ikke bare pensjons-
systemet med direkte pengeoverføringer er av betydning for eldres levekår og
Økonomi, men også utbygningen av andre offentlige støttetiltak og hvordan disse
tiltakene når ut.

I forbindelse med bruken av kontantytelser som problemløsningsmiddel drøftes,
med utgangspunkt i mikro-økonomisk konsumentteori, gruppen eldre som konsu-
menter eller forbrukere. Utfra sosiologisk forskning er det særlig vanlige forutset-
ninger i konsumentteori som tas opp til drøfting.

Hvordan spesielle offentlige støttetiltak når ut til eller blir brukt av eldregruppen,
belyses med utgangspunkt i tilgjengelighetsteori. Hovedtrekkene i teorien skisse-
res, og foreliggende forskning om eldre og eldres forhold trekkes inn for å gi
empirisk belysning, dels av i hvilken grad slike tiltak når ut, dels av sosiale faktorer
som i denne forbindelse er av særlig betydning.

Til slutt drøftes implikasjoner av de forhold som er belyst, og mulige strategier
fra det offentliges side for at informasjon og ytelser skal rekke fram.

1. Innledning
I den sosialpolitiske debatt i den seinere tid har

offentlige tiltak for eldre og pensjonister vært i fokus,
og da særlig alderspensjonssystemet og kravet om A
heve minstepensjonene. Det er imidlertid ikke bare
pensjonssystemet med direkte pengeoverføringer
som er av betydning for eldres levevilkår og økono-
mi, men også andre støtte- og servicetiltak. Ressur-
sene som blir stilt til rådighet for eldresektoren, vil
nødvendigvis være begrensete, men det er en politisk
avgjørelse og avveiing hvor stor den totale ressurs-
mengden skal være. Hittil har det blitt lagt særlig vekt
på utbygging av kontantstønadene med den begrun-
nelse at også for de eldre har en ønsket i så stor grad
som mulig å opprettholde et fritt valg av forbruksgo-
der. Fremfor større generelle økninger i kontantytel-

'Siviløkonom NHH 1970. Cand. polit. med sosiologi hovedfag,
Universitetet i Bergen 1974. Vit.ass. Levekårsundersøkelsen
1972-75, forskningsstipendiat NAVF 1976-78, universitetsstipen-
diat, INSS, Universitetet i Bergen fra 1979. Arbeidsfelter: utdan-
ningssosiologi, velferdsforskning, sosialpolitikk, eldres levekår.

1 ) Arbeidet i denne artikkelen er støttet finansielt av Norges
Almenvitenskapelige Forskningsråd gjennom prosjekt B.31.23-
051. Jeg vil gjerne rette en takk til Gudmund Hernes, Knut Dahl
Jacobsen, Kari Wærness og Else Øyen, samt til redaktør Knut
Arild Larsen, som alle har gitt nyttige kommentarer. Synspunkte-
ne som kommer til uttrykk her, står jeg alene ansvarlig for.

sene synes det nå å være en nokså eksplisitt målset-
ting at innen eldresektoren vil det offentlige satse mer
på spesielle støttetiltak (St. meld. nr. 22 (1975-76):
29; St. meld. nr. 75 (1976-77): 41). Viktig A drøfte og
belyse nærmere er følgelig dels hvordan eldregrup-
pen spesielt kommer ut som konsumenter eller for-
brukere på frikonkurransemarkeder, dels hvordan
offentlige støttetiltak virker innen og overfor eldre-
gruppen . 2)

2. Offentlig problemløsning

Tradisjonelt har det vært den nærmeste familien
som har hatt ansvaret for de eldre. Denne forpliktel-
sen er kanskje klarest nedfelt i kristendommens fjer-
de bud: «Du skal hedre din far og mor så skal det gå
deg vel, og du får leve lenge i landet» . Plikten har også
vært felt inn i lovverket, fram til gjennomføringen av
Lov om sosial omsorg i 1964 var det en lovfestet

2) Et viktig spørsmål er hvem som skal defineres som eldre.
Vanligvis brukes den kronologiske alderen som utgangspunkt, da
mange av de lovmessige rettigheter og plikter i vårt samfunn er
knyttet til den. Som en hovedregel vil betegnelsen eldre her bli
brukt synonymt med alderspensjonister, dvs. i dag stort sett per-
soner fra 67 år og over. Men den forskningen vi trekker veksler på,
bruker ikke alltid et så klart aldersskille.
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underholdningsplikt for barn overfor sine foreldre
(Midré, 1973 a: 135). I dag kan vi nok si at eldreom-
sorgen har endret seg fra å være et forhold mellom
foreldre og barn til å bli et forhold mellom foreldre og
samfunn (selv om familien fortsatt har stor betyd-
ning), d. v.s. ansvar har blitt overført fra den private
til den offentlige sfære. Spesielt har dette blitt under-
streket gjennom den siste og største sosialpolitiske
reformen, gjennomføringen av Folketrygden fra
1967. Tidligere, d.v.s. før innføring av alderspensjon
og folketrygd, var den hjelp som ble ytt til eldre, rettet
mot de fattige eldre som manglet familie å støtte seg
til. Denne endringen i hva det legges vekt på, kan nok
dels skyldes at eldre og eldres problemer har blitt mer
synlige ; i vårt århundre har både det absolutte antal-
let og den relative andelen med eldre i befolkningen
vært økende. Men kanskje vel så viktig har vært at det
samtidig eller parallelt har skjedd en (delvis) depriva-
tisering av sosiale problemer generelt, ansvar og for-
pliktelser har blitt overført fra familien og de nær-
meste til det offentlige.

Dagens offentlige hjelp kan sies å være basert på to
løsningsstrategier. For det første de generelle løs-
ningene, d.v.s. hjelp til alle eldre, slik at de i størst
mulig utstrekning kan klare seg selv. For det andre de
spesielle løsningene, d.v.s. tiltak overfor dem som
kommer dårlig ut eller trenger særskilt service og
hjelp på ulike områder.

De generelle løsningene er slike som alderstrygd og
alminnelig pensjonering ved oppnådd aldersgrense.
Dette er løsninger som gjelder alle — og som ikke tar
direkte utgangspunkt i den enkeltes behov. Ser vi
nærmere på fordelingsrettferdigheten bak utfor-
mingen av disse løsningene, kan vi si det er en form
for forholdsmessig likhetsbehandling (Eckhoff,
1971), d.v.s. den enkeltes pensjonsytelser skal stå i
forhold til inntekten vedkommende eller forsørgeren
har hatt i den yrkesaktive perioden. Men fordi en slik
fordeling tar utgangspunkt i tidligere ytelser og andre
belønningssystemer i samfunnet, kan den fra andre
synspunkter betraktes som en form for systematisk
ulikebehandling da forskjeller i behov ikke trekkes
inn. 3 )

De spesielle løsningene er utvelgende, dvs. de skal
ikke gjelde for alle. Den fordelingsrettferdighet som
ligger i eller bak disse tiltakene, er en form for kom-
penserende tankegang, det er behovet som skal være
avgjørende. I de senere år har det blitt iverksatt og
videre utbygd en rekke nye, spesielle støttetiltak for
eldre. Eksempler på dette kan være utbedringslån fra

3) F.eks. er Pensjonsutredningskomitéen av 1962 i sine drøf-
finger opptatt av at pensjonen skal stå «i rimelig forhold til tidligere
inntekt», og at overpensjonering ikke bør finne sted i noen særlig
utstrekning, men et minimumsnivå for alle må allikevel sikres.
«Overpensjonering» er i innstillingen brukt i betydningen å få
høyere realinntekt som pensjonist enn som yrkesaktiv. Se Innstil-
ling fra Pensjonsutredningskomitéen av 1962, s. 7 og s. 27. Disse
hovedpunktene ble seinere lagt til grunn ved utformingen av Folke-
trygdens alderspensjon.

Husbanken, bostøtteordning med høyere bostøtte-
prosent, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

I det følgende skal vi gjøre tre ting, for det første
drøfte aspekter ved generelle løsninger, dvs. bruken
av direkte kontantytelser. Dette gjøres med utgangs-
punkt i konsument-teori og knyttes til diskusjon av
gruppen eldre som forbrukere, dels med vekt på for-
holdet til andre aldersgrupper, dels med vekt på ulik-
heter innen selve eldregruppen. For det andre skal vi
drøfte hvordan eldre kommer ut i forhold til spesielle
tiltak. Til slutt skal vi diskutere nærmere implikasjo-
ner av det som har fremkommet i de to andre punkte-
ne.

3. Om eldre som konsumenter

Økonomisk konsument-teori, dvs. mikro-
Okonomisk teori om konsumenters oppførsel og
etterspørsel, kan sies å være basert på bestemte og
forenklende forutsetninger (jmf. f. eks. Ferguson,
1972). Vi skal her rette oppmerksomheten mot forut-
setninger som er spesielt relevante for gruppen eldre
og for bruken av kontantytelser som problemløs-
ningsmiddel. Diskusjonen her knytter seg nært til
nyere sosiologisk forskning, særlig velferdsforsk-
ningen, som bl.a. legger vekt på betydningen av an-
dre individuelle ressurser enn de rent økonomiske for
å forklare den velferd ulike individer oppnår (jmf.
Johansson, 1970; Levekårsundersøkelsen, 1976).

En drøfting som denne kan ikke gi svar på spørsmål
om hvilken størrelse de generelle pensjonsytelsene
bør ha, men den kan peke på forhold som i liten eller
ingen grad har vært trukket fram i den offentlige
debatt.

I hvert fall fire vanlige forutsetninger i konsument-
teori er her av betydning. For det første at konsumen-
tene har full informasjon om alle relevante forhold,
for det andre at de søker maksimal behovstilfredsstil-
lelse, for det tredje at konsumentenes budsjett for
hele den aktuelle perioden er fast og kjent, for det
fjerde at de har et stabilt preferansesystem.

Den første forutsetningen er at konsumentene har
full informasjon om alle relevante forhold. Her kan
påpekes at den trening og den erfaring en kommer til
et frikonkurransemarked med, vil være av betydning
for hva en kan oppnå. F.eks. hevder Andersen (1975)
at eldre enker sannsynligvis oftere må betale mer for
reparasjonsarbeid i hjemmet enn eldre, gifte kvinner.
Dette innebærer at det tradisjonelle kjønnsrollemøn-
steret slår ulikt ut, at kvinner som enten ikke er vant
til A ordne praktiske forhold som å stelle med økono-
mien, eller ikke har en mann til å ordne slike ting, ofte
er dårlig stilt i markedssituasjonen. Nærmere 3 av 4
kvinner over 70 år er enten enker eller ugifte, d.v.s.
betydelige grupper av kvinnelige alderspensjonister
har komparative ulemper i forhold til mannlige alders-
pensjonister.

Den trening og de ferdigheter en kommer til alder-
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dommen med, vil også ha betydning for hva slags
behov en da har. Ser vi på den demografiske struktur
for alle personer pd 70 dr og over, er omtrent 6 av 10
menn gift, men bare nærmere 3 av 10 kvinner, og noe
mer enn halvdelen av alle kvinnene er enker (NOS
XII 287: Tabell 10). Tradisjonelt er det kvinnene som
tar seg av hus og hjem og får størst erfaring i praktiske
huslige ting som å lage mat o.l. Det vil si, enslige eldre
menn må i langt større grad benytte seg av andre, og
langt dyrere, varer og tjenester enn kvinner og gifte
menn . 4) 5)

Den andre forutsetningen er at konsumentene s0-
ker maksimal behovstilfredsstillelse, og den tredje at
deres budsjett for hele den aktuelle perioden er fast
og kjent. I de senere dr har vi opplevd en stadig
Økning av prisene på varer og tjenester — og også av
alderspensjonene fra folketrygden. Viktige spørsmål
er hva slags psykologiske virkninger slike stadige
pris- og pensjonsendringer kan ha. Hvis vi ser på
erfaringsbakgrunnen til dagens eldre, har eldre mye
oftere enn yngre opplevd økonomiske problemer og
problemer med å skaffe mat i oppveksthjemmet
(Tvede, 1977). Helland et al. (1973:75) har påpekt at
det er en klar tendens til at eldre i forhold til yngre er
mer nøysomme og legger mindre vekt på materielle
betingelser og trivsel. Med i bildet hører også at pen-
sjonene i all hovedsak blir regulert etter at prisend-
ringene har skjedd. En rimelig hypotese ut fra dette
er at eldre ofte synes de økonomiske fremtidsutsikte-
ne er preget av usikkerhet da det under slike forhold
blir vanskelig å budsjettere og planlegge, noe som kan
medføre at forbruket snarere blir justert etter prisen-
dringene enn etter de totale kontantinntektene.
M.a.o. at eldre som konsumenter snarere vil være
opptatt av å sikre en rimelig heller enn en maksimal
behovstilfredsstillelse (jmf. Simon, 1957). Disse for-
holdene kan være med A forklare hva Erichsen har
funnet, at etter innføringen av Folketrygden er det en
Økende andel av eldre som etterlater seg spare-
penger. 6)

I store deler av etterkrigstiden har det vært en
stadig inflasjon. For å kompensere for dette blir pen-
sjonene i Folketrygden nokså regelmessig justert.
Grunnlaget for justeringer har vært sammenlikninger
med enten industriarbeiderlønninger eller konsum-
prisindeksen, dvs. med forholdene i en gjennom-
snittsfamilie. Det er den relative utviklingen som er
blitt sammenliknet, dvs. i forhold til utgangsposisjo-
nen. Men denne har lenge vært låst fast og er ikke blitt

4) Resonnementet her støttes av en større dansk undersøkelse,
enslige menn oppgir langt oftere enn enslige kvinner at de har
problemer med A utføre de daglige gjøremål (Stehouwer, 1968:
Kapittel 6).

5) Når det gjelder Norge, tyder foreliggende data på at noe under
1/3 av alle eldre over 70 år, som ikke bor på institusjon, bor alene,
men det er usikkert hvordan dette fordeler seg mellom menn og
kvinner og mellom ulike sivil statusgrupper (Wærness, 1975: Ta-
bell 12).

6) Olav Erichsen, intervjuet i: Idag: Om å bli gammel, i tillegg til
Aftenposten, lørdag aften, 19. februar 1977.

gjort til gjenstand for drøftinger eller justeringer. Nå
har riktignok Regjeringens Pensjonistutredningsut-
valg foreslått en opptrapping av minstepensjonene
(NOU 1978:12). Men selve måten å sammenlikne på
er problematisk, da behovs- og også forbruksstruktu-
ren vil være forskjellig for en gjennomsnittsfamilie og
for eldre. Prisendringer kan derfor gi forskjellig utslag
for yngre og eldre, selv om dette ikke kommer fram
gjennom konsumprisindeksen.

En nærliggende løsning ville være å lage en egen
konsumprisindeks for eldre — selv om dette ikke er
uproblematisk.

Den fjerde forutsetningen er at konsumentene har
et stabilt preferansesystem i valget mellom ulike va-
rer og tjenester. Brukes kontantytelser som problem-
løsningsmiddel, forutsettes det at det eldre har prefe-
ranser om, omsettes på frikonkurransemarkeder, at
det blir prissatt. Helsesvikt og førlighetsproblemer
opptrer oftere hos eldre enn hos andre grupper, dvs.
behovet for omsorgstjenester øker med økende alder.
Men omsorgstjenester er en type tjenester som ikke
eller i liten grad omsettes fritt. Innen gruppen eldre er
behovet for omsorgstjenester ulikt fordelt. Selv om
menn har høyere mortalitetsrater enn kvinner på alle
alderstrinn, har eldre kvinner høyere morbiditetsra-
ter enn eldre menn (Atchley, 1972: 130-131). Dels
fordi eldre menn oftere er gift og kan få (noe) hjelp av
ektefellen, dels fordi menn har lavere morbiditetsra-
ter, vil nok den potensielle og faktiske etterspørselen
etter omsorgstjenester være større for kvinner enn
for menn. 7 )

I tillegg til disse fire forutsetningene kan det også
trekkes frem en femte som er innestøpt i konsument-
teori, at det er opp til den enkelte konsument selv å
avgjøre med hvem og på hvilke områder transaksjo-
ner skal inngås. Men ulike ting kan ikke alltid velges
uavhengig av hverandre, de må velges i relativt be-
stemte kombinasjoner. Et eksempel kan være eldres
tilpasning til boligmarkedet. Vi vet at eldre ofte bor i
store, kalde og lite velegnete leiligheter. Grunnene til
at de fortsetter å bli boende der, kan for det første
være de økonomiske sidene ved å flytte, den nye
leiligheten vil ofte ha innskudd og høyere husleie, noe
som vil belaste et allerede trangt budsjett. I tillegg
kommer at f.eks. i mange borettslag vil det påløpe
felleskostnader som en selv ikke vil ha direkte kon-
troll over. Ved overveielser om flytting kommer også
inn hva vi kan kalle et sosialt «sunk-cost»-aspekt
(Stinchcombe, 1968: 120-125). Hvis en har bodd på et
bestemt sted en tid, vil dette som regel innebære at en
er kjent i nabolaget, at en har venner der, at en vet
hvor en skal gå for å få tak i varer og tjenester. Dette

7) Hvis institusjonaliseringshyppighet brukes som indikator på
behov for omsorgstjenester, blir dette bekreftet. Ser vi på institu-
sjonalisering etter sivil status, gir det tradisjonelle kjønnsrolle-
mønsteret utslag i dette bildet (j mt. . Tvede, 1975, Tabell A3, s. 28).
Omsorgstjenester er et felt hvor sosiale faktorer er utslagsgivende,
f.eks. m.h.p. hvem eldre ønsker hjelp fra i problematiske situasjo-
ner (jmf. Helland et al., 1973: Tabell 65, s. 86).
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Figur 1. Stilisert fremstilling av tilgjengelighetsprosessen og frasilingen på de ulike steg.

er forhold og kunnskap som ikke uten videre kan
overføres til et nytt bosted. 8) SA selv om det for
mange utenforstående kan synes uhensiktsmessig og
ufornuftig A bli boende, kan det være en nokså bevisst
rasjonalitet som ligger bak. 9)

4. Eldre og spesielle støttetiltak

I forbindelse med spesielle støttetiltak er det vikti-
ge spørsmål hvordan slike kompenserende løsninger
virker i praksis, i hvilken grad og på hvilken måte
oppsatte mål blir realisert. Spesielle støttetiltak kan
ofte betraktes som botemidler for problemer knyttet
til bruk av frikonkurransemarkeder, dels fordi be-
stemte varer og tjenester ikke omsettes, som hjem-
mehjelp, dels fordi prisene på bestemte varer og tje-
nester ansees A være for høye for bestemte grupper,
som bostøtteordningen i forhold til husleien.

Et fruktbart inntak for A studere hvordan spesielle
tiltak blir brukt eller når ut til potensielle brukere, er
det som kalles tilgjengelighetsteori (Schaffer og Hu-
ang, 1975). Etter tilgjengelighetsteori blir den endeli-
ge fordelingen av et gode bestemt gjennom en lengre
prosess med flere steg som er knyttet nært sammen. I
det følgende skal jeg først gi en kort sammenfatning
av hovedelementene i teorien og så knytte dette til
foreliggende forskning om eldre og eldres forhold
(jmf. også Bleiklie et al., 1977; Bleiklie, 1978). I tillegg
til hva vi her er opptatt av, kan tilgjengelighetsteori
også dreie seg om et annet aspekt, nemlig hvorfor og
hvordan spesielle grupper får anledning til A benytte
bestemte tilgjengelighetssystem (jmf. Stinchcombe
(1968) om politisk tilgjengelighet).

I sin enkleste form kan sammenhengene mellom et
vedtak og den endelige tildeling av et gode fremstilles
som i Figur 1. 1 °) Gangen i prosessen kan uttrykkes
som følger. Først bør det kanskje bemerkes at model-
len i sin form er generell og kan anvendes på tiltak

8) En store intervju-undersøkelse viser da også at eldre langt
oftere enn yngre ønsker å bli boende på det stedet de allerede bor.
(Berg og Helland, 1971: 8.)

9) Rasjonalitet er her brukt i en webersk forstand, dvs. som en
mål— middel analyse (Weber, 1971: 162 f.f.). For et godt eksempel
(som omfatter eldre personer) på en tilsynelatende avvikende til-
pasningsform, se Brox (1964).

1 0) Denne figuren er en modifisert utgave av hovedargumenta-
sjonen til Schaffer og Huang (1975). De norske uttrykkene: terskel,
kø og skranke er lånt fra Bleiklie et al. (1977).
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som settes i gang av statlige og kommunale myndig-
heter så vel som av ikke-offentlige organer. F.eks.
kan det gjennom vedtak i Stortinget bli besluttet at et
støttetiltak innen eldreomsorgen skal settes i verk. Et
slikt tiltak vil være rettet mot en gruppe med mer eller
mindre klart definerte kjennetegn. Det vil også bli
utformet regler som skal danne grunnlaget for tilde-
ling. Disse reglene kan være både kompliserte og
uklare (jmf. Eckhoff, 1971: 259-261). I varierende
grad vil det bli sendt ut informasjon om tiltaket, hvil-
ke forhold det er rettet mot, hvem det skal gjelde for
osv. Som en hovedregel kan vi si at det er individet
selv som må holde seg orientert og være aktiv infor-
masjonssøker om ulike tiltak. Men ikke alle vil være
like aktive informasjonssøkere, det kreves visse res-
surser for både A søke og A nyttiggjøre seg informa-
sjon.") Samtidig som det kreves ressurser for A opp-
nå informasjon, vil også informasjon kunne være en
ressurs som påvirker og forsterker andre ressurser,
det vil m.a.o. ofte være snakk om et samspill mellom
ressurser og informasjon.

Ikke alle vil ha nok ressurser og informasjon til A
fortsette i tildelingsprosessen, noen vil mangle in-
formasjon, andre ressurser, mens de fleste som sjal-
tes ut på dette trinnet, sannsynligvis mangler begge
deler. Imidlertid vil ressurser og informasjon om til-
taket ikke være tilstrekkelige betingelser for A gå
videre, det vil være basert på frivillig deltakelse og
initiativ fra den enkeltes side. Potensielle søkere vil
også gjøre seg opp en mening om eller foreta en
forholdsvis rasjonell kalkulasjon av de kostnadene
det vil innebære A fortsette. Dette kan dreie seg om
tid, oppførsel, kommunisering, dokumentering eller
andre forhold (Schaffer og Huang, 1975:24). En per-
son som har ressurser, informasjon, regner med at
tildelingsreglene oppfylles, og at nytten vil overstige
kostnadene, om nå dette er i økonomiske eller sosiale
termer, vil, hvis ikke bedre alternativer foreligger,
prove A forsere terskelen — for A bruke figurens beteg-
nelser.

Tildeling vil ikke skje automatisk og med en gang.
Vanligvis må en søker stille seg i kø for A få søknaden
behandlet, enten fordi det finnes ulike prioriterings-
regler, f.eks. slik at de vanskeligst stilte skal komme

") Se f.eks. Martinussen (1973: Kapittel 2 og 3) hvor han påvi-
ser store ulikheter m.h.p. politisk informasjonssøkning og positiv
sammenheng mellom informasjonssøkning og ulike typer sosiale
ressurser.
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fOrst, eller rett og slett fordi det er mange søkere til et
knapt gode, slik at søknadene behandles etter tur,
dvs. etter hvert som de kommer inn. Det faktum at
det er kø, oppfatninger om køreglenes rettferdighet
og tiden det vil ta i køen, vil gjøre at noen trekker
søknaden. De som blir igjen, vil innstille seg på ven-
ting for å komme fram til skranken hvor den egentlige
behandling foregår. Også selve ventingen kan virke
på ulike måter, for noen kan forholdene endre seg slik
at søknaden blir uaktuell, for andre kan venting inne-
bære at andre løsninger må proves, og for enkelte kan
søknaden etter hvert bli opplevd som nytteløs og bli
trukket tilbake.

Til slutt kommer søknaden fram til skranken hvor
den offentlig ansatte saksbehandleren anvender de
tildelingsregler som foreligger. Disse reglene kan ofte
være uklare og vage, slik at behandlingen i stor grad
må baseres på skjønn, dvs. saksbehandleren må vur-
dere dokumentasjonen, tolke uklarheter og søke å få
bedre kunnskap hvis det ansees for nødvendig. Og på
dette grunnlaget må han så avgjøre om reglene er
oppfylt, slik at tildeling kan skje (jmf. også Eckhoff
1971: 257-264).

Denne skissen av tilgjengelighetsmodellen er svært
enkel. Men samtidig formidler den det sentrale poeng
at offentlige støttetiltak ofte ikke når ut på en enkel og
direkte måte, men gjennom en prosess med en stadig
avsiling. Med denne analytiske modellen som red-
skap kan vi gå videre og stille spørsmål om hvordan
offentlige tiltak virker overfor, og når ut til, gruppen
eldre. Det finnes en rekke ulike støttetiltak som er
aktuelle for eldre, men disse vil ikke bli behandlet
hver for seg. Formålet her er på mer generelt grunn-
lag å foreta en første belysning av problemfeltet. Hel-
ler ikke alle stegene i prosessen er det mulig å belyse
like godt da den foreliggende forskning ikke har hatt
en slik eksplisitt modell som utgangspunkt.

I skissen av modellen (Figur 1) er det påpekt et
mulig samspill mellom ressurser og informasjonstil-
gang. Et viktig spørsmål er hvilke ressurser som kan
være fordelaktige og til dels nødvendige for å frem-
skaffe og nyttiggjøre seg informasjon. Et vanlig funn
er at eldre og pensjonister hører med til de ressursfat-
tige gruppene i samfunnet, om ikke i samme grad på
alle områder. 12) Utdannelse regnes vanligvis som en
viktig ressurs både for å tilegne og nyttiggjøre seg
informasjon. Vi vet at eldre som gruppe har mye
mindre utdannelse enn yngre. Samtidig foregår det
meste av den offentlige informasjon om ulike tiltak
skriftlig. Men informasjonsutsendelsen synes ofte
mangelfull, regler og forordninger er som oftest fort i
et byråkratisk og tungt tilgjengelig språk, søknads-
skjemaer er ofte både tekniske og vanskelige å fylle ut
(imf. Øyen, 1978). Grunnene til dette kan være flere,
bl.a. at forvaltningen heller vil beskytte seg mot be-
skyldninger om urettferdig behandling av og misbruk

12) F.eks. regner Martinussen (1973: 260) pensjonister (dvs.
eldre) blant de politiske ressursfattige gruppene i vårt samfunn.

fra klienter enn mot dårlig effektivitet og lav målopp-
nåelse (jmf. Aubert, 1976: 294). I sin konsekvens vil
disse forhold være med å begrense utbredelsen av
ulike støttetiltak.") Jamt over finner en også at in-
formasjonsnivået blant eldre m.h.p. aktuelle ytelser
og støttetiltak er lavt.") At støttetiltak er fordelt på
mange områder og til dels administrert av ulike orga-
ner, kan være med å opprettholde og forsterke det
lave informasjonsnivået.

Eldre menn og kvinner vil i tillegg være svært ulikt
stilt p.g.a. den tradisjonelle arbeidsdelingen og spesi-
aliseringen i hjemmet hvor kvinner vil ha fått den
minste treningen og erfaringen med å ta seg av for-
holdet til offentlige myndigheter (jmf. også Knudsen,
1973). Selv om den foreliggende norske forskning
ikke har belyst forskjeller mellom menn og kvinner
m.h.p. hvem som oppnår slike støttetiltak, har den
påvist at den aller nærmeste familie er en viktig res-
surs for å oppnå informasjon, dvs. de sosiale tilknyt-
ningspunkter til samfunnet er av stor betydning. Ens-
lige eldre er betraktelig dårligere informert om sine
rettigheter og muligheter enn gifte eldre med barn
(Elden, 1974: 88-89).

Eldre som har ressurser og informasjon og vil prø
-ve å oppnå et gode, må utforme en søknad, dvs. de må

først gjøre seg opp en mening om hvilke krav de vil
gjøre gjeldende. 15) I andre sammenhenger er det på-
vist en klar tendens til at eldre i forhold til yngre er
mer nøysomme, stiller mindre krav og legger mindre
vekt på materielle betingelser for trivsel (Helland et
al. , 1973: 75; Midré, 1973 a: 66). Sannsynligvis vil
dette være forhold som både begrenser antallet søk-
nader og reduserer størrelsen på de ytelser det søkes
om. Ofte kan det også oppfattes som en sikrere måte å
oppnå tildeling på ved å søke om lite heller enn om det
en selv synes er nødvendig.

Om nå eldre har både ressurser og informasjon om
hjelpetiltak, kan selve bostedet være avgjørende for
om det er noen terskel å forsere. Det har nemlig vært
hevdet at i hvert fall enkelte slike tiltak kan være med
A løse opp de sosiale bånd mellom generasjonene ved
at det offentlige overtar ansvar. Og i en del kommu-
ner settes det bevisst bremser på for at «det naturlige

13) Bl.a. rapport av Lindén (1972) i en undersøkelse av eldre og
uføretrygdete.

14) Midré (1973 a: 62-64). Dette er en undersøkelse fra en land-
kommune. Eskeland og Finnes (1973) undersøkelse fra Oslo tyder
på det samme. De fremhever spesielt (ss. 200-201) at to nødvendi-
ge betingelser ofte manglet, for det første kunnskap om gjeldende
regler og for det andre forståelse for at reglene har relevans for en
selv. Eskeland og Finnes undersøkelse gjaldt ikke bare eldre, men
eldre og eldres problemer var overrepresentert på det sosialrettsli-
ge området.

15) Slik tilgjengelighetssystemet her er fremstilt, innebærer det
at søkerne henvender seg direkte til den aktuelle offentlige instans,
f.eks. sosialkontoret. Men mange henvender seg andre steder først
for A undersøke nærmere om sine rettigheter. 1 hvert fall pensjonis-
ter og uføre bruker ofte sin lege som informant. Men legene synes
ikke alltid A være på klientenes side, de er ofte enten aktivt frarå-
dende eller aktivt silende, gjerne på moralsk grunnlag (Lindén,
1972).

20 	Sosialøkonomen nr. 5 1979



ansvar» de pårørende har for sine eldre ikke skal
undermineres, dvs. det er en klar politikk i disse
kommunene at den yngre generasjonen skal ha om-
sorgsplikt overfor den eldre (Elden, 1974: 44). I an-
dre kommuner har en sett positivt på at pårørende har
tatt seg av eldre og vært villig til A betrakte dette som
et eget, sosialt støttetiltak, dvs. kommunen har ytt en
viss økonomisk stønad (Elden, 1974: 39-41, 44-45;
Se også: Midré, 1973 b: 199-200; Eskeland og Finne,
1973: 123-124). Men det synes imidlertid A være lite
diskutert på hvilke områder en slik gjensidighets-
norm særlig burde gjelde, om det er for de rene om-
sorgsfunksjoner (som p.g.a. den tradisjonelle ar-
beidsdelingen i hjemmet spesielt vil bli gjort gjelden-
de overfor kvinnene) eller om det er på andre og mer
overskuddspregete områder hvor både sønner og dø-
tre og deres familier lettere kan bli trukket inn (se
også Wærness, 1977).

Modellen i Figur 1 er gitt en generell form som kan
virke tilsynelatende enkel og entydig. Men sosiale
hjelpetiltak blir administrert gjennom ulike offentlige
organer, noe som i seg selv virker kompliserende. De
spesielle ytelsene med utgangspunkt i særlige behov,
vil ofte oppfattes på en annen måte enn de generelle,
som alderspensjonen. Det har ofte blitt fremhevet at
sosialhjelp kan ha en stigmatiserende virkning (Pin-
ker, 1971; Guttormsen og Høigård, 1977), også i for-
hold til eldre. Mange eldre forbinder spesielle støtte-
tiltak, i hvert fall slike som går gjennom sosialkonto-
ret, med tidligere tiders belastede Fattigkasse (Mi-
dré, 1973 a: 66-70). Konsekvensen er ventelig at en
del eldre ikke vil sende søknad selv om de både har
informasjon og ellers er ressursrike.

Relevante undersøkelser som belyser køen og for-
hold knyttet til den, foreligger det lite av, men Mi-
dres (1973 a: 73-74) undersøkelse gir noen holde-
punkter. I den kommunen Midré undersøkte, utsatte
sosialstyret ofte behandlingen av søknader fra eldre
(også), selv om dette langt fra var nødvendig. Bl.a. på
denne måten ble ytelsene fra sosialstyret holdt nede, i
tillegg ble søknadsprosedyren ekstra komplisert. En
sannsynlig konsekvens av en slik søknadsbehandling
er at de eldre som utsettes for dette, blir mindre
tilbøyelig til A fremme søknader ved seinere anled-
ninger.

Fremme ved skranken blir tildelingsreglene an-
vendt. Her kan ulike mekanismer være virksomme så
fremt reglene ikke er enkle og entydige, noe de sjel-
dent vil være, men levner rom for skjønnsmessige
vurderinger. Som nevnt over er det i andre sammen-
henger påvist at eldre er nøysomme og stiller få krav.
Dette vil ventelig være av betydning for hvor mye
eldre søker om, for det første fordi de under ellers
sammenliknbare forhold oftere vil søke om mindre
enn yngre, for det andre fordi det A søke om forholds-
vis lite kan være en form for strategisk handling som
øker sannsynligheten for tildeling. I tillegg kan kom-
me, som Midré (1973 a: 73) har påpekt, at søknader til
sosialstyret bagatelliseres, dvs. beskjæres. Det er ik-
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ke nok A ha ressurser til A begi seg i kast med hele
tildelingsprosessen, en må ha ressurser til A demon-
strere legitimiteten av og størrelsen på det en søker
om. Spissformulert kan vi si at for A oppnå tildeling
må en være ressurssterk på andre områder enn der
hvor det sosiale hjelpetiltak forutsetter ressurssvak-
het.

Et forhold av betydning som ikke er bygd inn i
modellen i Figur 1, er den læring og tilbakemelding
som kan ligge i en slik prosess. Det er rimelig A anta at
de som ikke oppnår tildeling, men forsvinner ved et
av stegene i prosessen, ofte vil få en form for negativ
læring. Dette vil igjen virke til A nedmuntre fremming
av søknader på seinere tidspunkt, også m.h.p. andre
tiltak. For dem som oppnår ytelser, kan det bli en
tilsvarende positiv læring 16) - så fremt det ikke hefter
sterke negative kjennetegn ved tiltaket. Gjengangere
i slike prosesser kan opparbeide seg verdifull trening
og erfaring (jmf. Hernes, 1977).

Et annet forhold som har ligget under diskusjonen
foran, er at ikke bare ett, menflere tilgjengelighetssy-
stem kan være aktuelle samtidig og på ulike områder.
Hvilket system eller støttetiltak som er mest aktuelt,
vil hovedsakelig avhenge av hva problemene er. Men
i enkelte tilfeller kan andre kjennetegn enn selve pro-.
blemene være utslagsgivende, f.eks. den kronologis-
ke alder. En bestemmelse i Lov om folketrygd sier at
hvis en blir syk etter fylte 70 år, har en ikke lenger
krav på ekstra stønad. 17) Dvs. rettigheter som en har
hatt tidligere i livet, blir plutselig borte fordi en viss
alder er nådd. NA vil det selvsagt være mulig A søke
om stønad etter Lov om sosial omsorg, men det vil si

måtte gå fra et tilgjengelighetssystem til et annet da
ytelsene etter denne loven administreres av sosial-
kontorene. I tillegg kommer at det som tidligere har
vært en rett, nå bare kan oppnås etter dokumentering
av behov. Å måtte gå slik fra et system til et annet
krever også informasjon, overskudd og initiativ. Det
er heller ikke sikkert at en søknad vil bli innvilget. På
toppen kommer at sosialkontorene ofte oppfattes
som forlengelsen av den gamle Fattigkassa. (Jmf. i
tillegg også Øyen, 1975.) Mange vil nok oppfatte en
slik regel i seg selv som urettferdig, dessuten vil den i
sin konsekvens begrense og virke utvelgende m.h.t.
hvem som oppnår ytelser.")

5. Avslutning og noen implikasjoner

I denne artikkelen har vi diskutert to hovedlinjer
det offentlige har organisert eldreomsorg langs, enten

16)På sin måte støtter en av Eskeland og Finnes (1973: 203)
konklusjoner opp om et slikt resonnement, nemlig at forvaltningen
nedlegger et enormt arbeid for å sikre at ingen får for mye, mens det
&Ores nesten ingenting for A sikre at folk får det de har krav på.

17)Lov om Folketrygd, § 8-9. Denne saken er bl.a. tatt opp i
Dagbladet, 3/9-77 og 10/9-77.

18) Også på andre områder finnes tilsvarende aldersgrenser
m.h.p. å oppnå goder. F.eks. er tegning av ulykkesforsikring eller
reiseforsikring aldersavhengig. Se ogsålirsmelding 1976 fra Rådet
for eldreomsorgen, ss. 19-20.
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gjennom generelle eller spesielle tiltak. De generelle
løsningene knytter seg i særlig grad til kontantytelser
som problemløsende prinsipp. Som vi har sett foran,
vil det overfor eldre (som gruppe) være en del klare
problemer forbundet med bare A basere seg på en slik
løsningsstrategi. En heving av kontantytelsene vil
ikke gi noen entydig dreining eller økning av forbru-
ket. I hvert fall delvis som en erkjennelse av dette har
det offentlige satt i gang spesielle støttetiltak. Den
foreliggende forskningen som belyser hvordan slike
tiltak når ut, tyder på at det ofte ikke er de egentlige
behov som avgjør hvem som nyter godt av støttetilta-
kene. Tildeling er bl.a. avhengig av at en har ressur-
ser nok til A gå gjennom de ulike stegene i en lengre
prosess.

Skal vi trekke noen slutninger av drøftingene, sy-
nes det naturlig åla den videre diskusjonen m.h.p. det
offentliges engasjement følge de to nevnte hovedlin-
jene. For det første en debatt om i hvilken grad kon-
tantytelser skal brukes som problemløsingsmiddel.
Som vi har diskutert er ikke dette en uproblematisk
løsningsstrategi A basere seg på. Eldreomsorgskomi-
téens innstillinger og Stortingsmeldingen om de eldre
i samfunnet kan i særlig grad sies A være opptatt av
markedsimperfeksjoner og spesielle støttetiltak
(St. meld. nr. 22 (1975-76)). I Langtidsprogrammet
for 1978-1981 bebudes det reformer med sikte på A
(Ace spesielle støttetiltak fremfor større generelle øk-
ninger i kontantytelsene (St. meld. nr. 75 (1976-77):
41), mens Pensjonsutredningsutvalget foreslår en
opptrapping av minstepensjonene uten at dette skal
gå utover de selektive tiltak for pensjonister med
svak økonomi (NOU 1978: 12).

For det andre en diskusjon om hvordan spesielle
støttetiltak skal formidles videre til de aktuelle mot-
takerne. Gjøres det ikke noe særskilt for at tiltakene
skal nå fram, er det ganske tydelig at det vil oppstå
systematiske ulikheter m.h.p. hvem som oppnår go-
dene. Gitt at det er en reell målsetting at alle eller de
fleste som har behov, skal nyte godt av de tilsvarende
støttetiltak, synes det for det offentlige A være i hvert
fall to måter å gå fram på som i ulik grad vil være
ressurskrevende.

Den ene, og mest ressurskrevende, måten vil være
den individuelle eller oppsøkende, dvs. alle eldre og
pensjonister opPsOkes og gis råd og informasjon om
rettigheter og foreliggende støttetiltak. Den som opp-
søker, bør kanskje også være med A vurdere hva som
kan kreves og hva det bør søkes om. Den andre, og
mindre ressurskrevende, måten er bare A ta for seg
det vi kan kalle risikogrupper eller potensielle pro-
blemgrupper. Disse gruppene må i så fall være rela-
tivt lett identifiserbare, dvs. de må kunne skilles ut
etter nokså enkle sosiale kjennetegn. Grunnlaget for
A danne slike risikogrupper må være at det ad empi-
risk vei er fastslått at disse gruppene langt oftere enn
andre har forekomster av levekår av negativ karak-
ter. Samtidig er det også klart at mange med behov for
støttetiltak ikke vil komme inn under en slik risiko-

gruppeinndeling, og disse må da selv være initiativta-
kere. 19)

Imidlertid er behovsbegrepet i seg selv problema-
tisk, de behov som registreres, vil avhenge dels av
hvilke behov en undersøker skal prøve A finne fore-
komsten av, dette kan gjøre at behov og problemer på
andre områder enn de aktuelle ikke blir registrert,
dels av hvem som skal avgjøre om det foreligger
behov. Det kan være forskjell i oppfatning mellom en
undersøker og den eldre (Moen, 1978) og også mel-
lom ulike undersøkere. Undersøkerens profesjons-
tilknytning kan være av betydning, f.eks. oppfatter
leger og sosialarbeidere ofte forekomsten av sosiale
behov hos eldre svært forskjellig (Svane, 1972).

En drøfting av hvordan tiltak skal formidles, bør
imidlertid ikke begrenses bare til hvordan det offent-
lige kan gå fram. Det kan også være viktig A se hvor-
dan klientenes møte med det offentlige er, dvs. A ta
utgangspunkt i selve samhandlingen, eller for A bruke
modellens betegnelser, A belyse møtet med skranken.
NA foreligger det lite undersøkelser ut fra et slikt
samhandlingsperspektiv, men en undersøkelse tyder
klart på at samhandlingen oppleves svært forskjellig
av behandlere og klienter (Guttormsen og Høigård,
1977). Selv om denne undersøkelsen ikke direkte tar
for seg eldre, vil en ventelig finne tilsvarende sam-
handlingsproblemer også for dem. En større ameri-
kansk undersøkelse gir god støtte for en slik antakel-
se hvis en kan forvente at ansatte innen sosialsekto-
ren ikke atskiller seg vesentlig fra den voksne befolk-
ning generelt m.h.p. holdninger og verdier, eldre over
65 beskriver seg selv mye mer positivt enn hva den
øvrige voksne befolkning gjør (Riley og Waring,
1976: 397-399). De stereotyper den voksne befolk-
ning der gir uttrykk for, synes A stemme godt overens
med vanlige oppfatninger av eldre her i landet. NA har
det vært hevdet at f.eks. sosialarbeidere tar sitt ut-
gangspunkt i en profesjonell og verdinøytral ideologi,
sosialarbeiderideologien, i sitt arbeid med klientene
(Øyen, 1974), men det er uklart hvordan negative
sterotyper om f.eks. eldre samvirker med denne ideo-
logien i praktisk arbeid. I tillegg kommer at svært
mange innen den sosiale sektor ikke er profesjonelt
utdannete sosialarbeidere og følgelig heller ikke har
fått opplæring i denne ideologien.

Det er ikke bare det offentlige som kan ta initiativ
for A påvirke bestemte aktørgruppers forhold, også
disse aktørene kan påvirke sine egne forhold hvis de
overkommer organisasjonshindringer og handler kol-
lektivt (Hernes, 1975). Men en betingelse for det er at
aktørene har visse felles kjennetegn og interesser
som kan danne grunnlag for organisasjonsdannelse.
Hvis vi ser på de eldre, slik vi vanligvis bruker begre-

19) Alder og ekteskapelig status kan f.eks. være to mulige kjen-
netegn, dels fordi enslige, dvs. ugifte og enker/enkemenn, er dArli-
gere informert om sine rettigheter enn gifte, dels fordi eldre enslige
menn og enslige kvinner hver på sin måte har spesielle problemer,
jmf. tidligere i artikkelen, og dels fordi forekomsten av helsemessi-
ge problemer Øker med økende alder.
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pet, vil de fleste være pensjonister, dvs. det domine-
rende likhetstegn vil være den manglende tilknytning
til arbeidsmarkedet. Men samtidig er denne gruppen
svært heterogen på andre variable, som levekår og
politiske verdier. 20

)
21

) Fra et slikt synspunkt er det
ikke forbausende at dannelsen av et eget Pensjonist-
parti sommeren 1976 med tanke på Stortingsvalget i
1977 ikke ble noen suksess 22), og at en partipolitisk
uavhengig organisasjon har langt større oppslutning,
selv om bare en forholdsvis liten prosentandel av alle
pensjonister er medlemmer. 23 )

I denne artikkelen er begrepene eldre og pensjonis-
ter brukt på en forholdsvis løs måte. I dagligspråket
nyttes ofte begrepene som om de var ganske entydi-
ge. Et hovedpoeng som hele tiden går igjen her, er
nettopp at det er misvisende å snakke om eldre som
en homogen gruppe, det er snarere en gruppe hvor
heterogeniteten øker med økende alder. Dette kom-
mer også klart fram ved å se på noen enkle variable,
kjønnsproporsjonen endrer seg, fordelingen på sivil-
statusgrupper endrer seg, ulikheter i helsetilstand blir
stone . Med til bildet hører at institusjonaliserings-
hyppigheten er større for eldre enn for andre grup-
per, men allikevel ikke beregnet til å være større enn
ca. 12%. 24) Dette er mye lavere enn hva folk flest
synes å tro. 25 )

En viktig mekanisme har vi ikke kommet nærmere
inn på, den har så å si blitt betraktet som eksogent
gitt, nemlig pensjonering eller uttreding fra ar-
beidsmarkedet. Denne overgangen, som har blitt kalt
overgangen til den rolleløse rollen, innebærer imid-
lertid i seg selv mange problemer, en gammel og
velkjent rolle skal gis opp og en ny rolle skal læres inn
(Riley og Waring, 1976: 379-386). Ikke bare er selve
overgangen vanskelig, men også sosialiseringen til
den nye rollen er generelt sviktende og mangelfull
(Riley et al., 1969). Denne uttredningen er problema-
tisk for mannen, men undersøkelser tyder på at den
ofte også vil være det for den hjemmeværende hus-

20) M.h.p. belysning av heterogeniteten i eldres levekår kan det
bl.a. vises til den omfattende eldre-undersøkelsen som er utført av
Socialforskningsinstituttet i Kobenhavn. Se spesielt Stehouwers
(1968: 129) sammenfatning av analysene.

21) En indikator på politiske verdier er stemmegivning ved
f.eks. Stortingsvalg. Eldres stemmegivning etter parti er omtrent
like variert og uensartet som yngre aldersgruppers. Se NOS A613,
Tabell 8 og 9, ss. 23-24.

22) Med Jacobsen (1970) kan vi si at formålet var å mobilisere
stemmer for i kraft av disse å ytre de felles interesser. Men i tråd
med det over kan vi si at grunnleggerne av partiet la for stor vekt på
det like og for lite på hva som skiller medlemmene av pensjonist-
gruppen. Jmf. også Schattschneider (1975).

23) Dette gjelder Norsk Pensjonistforbund som hadde ca. 70
tusen medlemmer i 1976, Ny Tid, 24/9-76. Dette forbundet blir de
eldres viktigste talerør i forbindelse med offentlige saker som
gjelder eldre, i følge Sosialdepartementet, se St. meld. nr. 22
(1975-76).

24) Prosent-andelen gjelder for alle på 70 år og over i 1970 og er
beregnet på grunnlag av Innstilling om institusjoner for eldre,
Kapittel IV, spesielt s. 25.

25) Nygård (1976) hevder at «majoriteten av oss vil svare mel-
lom 40 og 70 prosent».
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truen da mannen nå kan trenge seg inn på hennes
enemerker (Fengler, 1975). Ut fra slike synspunkter
bør også denne overgangen problematiseres mer, da
dette er et felt hvor det offentlige kan påvirke ut-
viklingen. 26)

Til slutt i en diskusjon om offentlig virksomhet og
offentlige støttetiltak overfor eldre kan det være
grunn til å understreke at det ofte kan være vesentlig
ikke å legge for snever sektortankegang til grunn. Vi
kan si at diskusjonen her særlig har dreidd seg om
nettopp sektorlOsninger. En viktig erkjennelse som
synes å ha økt i de senere år, er at mange offentlige
tiltak som ikke direkte er rettet mot eldre, i høy grad
kan ha konsekvenser for eldre, positive eller negati

-ve.
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Lagersvingningene
i celluloseindustrienl)

AV
FORSTKANDIDAT JOHN E. HØSTELAND
NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

Svingninger i priser og produksjon er en ulempe for alle innen den næringen det
gjelder. Oftest er det konjunkturene på verdensmarkedet som får skylden for de
uønskede variasjonene. I denne artikkelen, som tar utgangspunkt i svingningene i
celluloseindustrien i Norge, diskuteres en modell hvor hovedhypotesen er at de
kortsiktige svingningene i produksjon, priser og lagerbeholdninger i stor grad kan
forklares ut fra næringens egen beslutningsadferd, og hvor tregheten i tilpasning
av produksjon til salg inntar en sentral vlass.

Innledning

Situasjonen innen norsk og skandinavisk skognæ-
ring har de siste årene fortonet seg dyster, og for en
rekke bedrifter katastrofal. Alle som trodde at den
positive utvikling i 1973 og -74 skulle fortsette, har
måttet innse at «etter den søte kl0e, kommer den sure
svie» . I 1975 og framover begynte lagrene av forskjel-
lige produkter å vokse, fordi salget avtok mens en
forsøkte å holde produksjonen oppe. Alle syntes å
vente på en ny oppgang. Virkeligheten har imidlertid
vist at det var først etter ca 3 år at salget begynte å
stige igjen.

Sett i historisk perspektiv blir helomvendingen
mindre dramatisk. Svingninger med 4-7 års varighet
synes å være det «normale» i næringen. Figur 1 viser
utviklingen fra 1957 og fram til i dag for produksjon,
salg og lager av sulfittcellulose, og det samme bølge-
forløp finnes langt tilbake i historien. Lagrene av
cellulose som i 1977/78 ble betraktet som ekstremt
høye, var like store etter «Korea-boomen» i 1951 og
på slutten av tretti-tallet. Målt relativt til salget var
lagrene den gangen faktisk større enn orekord»året
1977.

Hva skyldes så disse svingningene? For folk flest
er variasjoner i den økonomiske aktiviteten noe mys-
tisk og uforståelig som inntreffer av ukjente årsaker
til forskjellige tider. En vanlig oppfatning synes å

John E. Høsteland, forstkandidat fra Norges landbrukshøgskole
i 1972. Lisensiatgrad fra samme sted i 1978. Ansatt som vitenska-
pelig assistent ved Institutt for skogøkonomi ved Norges land-
brukshøgskole.

1) Jeg takker for kommentarer fra J. Randers, A. Svensrud og
P. H. Vale, og for finansiell støtte fra Borregaard A/S Forsknings-
fond.

være at svingningene skyldes forhold utenfor næ-
ringen som det er lite eller ingenting å gjøre med. Den
enkelte må derfor tilpasse seg utviklingen som best
han kan. Tilpasningen skjer ved beslutninger basert
på visse forventninger om utviklingen i nærmeste
framtid. Det kan være forventninger om prisoppgang
eller prisnedgang, at det blir økende knapphet på en
vare e.l. Forventningene dannes på basis av informa-
sjon om utviklingen i den nærmeste tiden fram til
beslutningstidspunktet. Tidsperspektivet både fram-
over og bakover er kort. Hvis utviklingen har vist
oppgang i priser og salg det siste eller par siste år,
forventer de fleste at den situasjonen vil vedvare.
Derfor tar det en viss tid før alle aksepterer og tror på
informasjon som signaliserer endringer i tilvante
mønstre.

Hensikten med denne artikkelen er ved hjelp av en
systemdynamisk modell å vise at kortsiktige sving-
ninger (4-7 år) i produksjon, salg, priser og lager for
en stor del kan forklares ut fra 4ringens egen beslut-
ningsstruktur, , og spesielt ved (16n tregheten som fin-
nes m.h.t. å endre adferden. Det samspill som eksi-
sterer mellom lager, produksjon, salg og produkter
danner et system som sjelden eller aldri er i balanse.
Strukturen er slik at den gir opphav til forholdsvis
regelmessige svingninger, i dette tilfellet 4-7 års syk-
ler. Hovedproblemet synes å ligge i vanskeligheten
med å endre kapasitetsutnyttelsen i industrien slik at
produksjon og salg kommer i balanse.

Teorier for økonomiske svingninger

Det har opp gjennom tidene blitt utviklet en rekke
forskjellige teorier for variasjoner i den økonomiske
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Figur 1. Månedlige tall for produksjon, salg og lager av bleket sulfitt utjamnet over 12 måneder, og kvartalsvise

eksportpriser for bleket sulfitt i Norge.
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Kilde: Papirindustriens Sentralforbund. (HOSTELAND 1978).

aktiviteten. En eldre teori er «solflekkteorien», som
forklarer svingningene ut fra klimavariasjonen som
resulterer i avlingsendringer i jordbruket. Eksemplet
fra bibelen med 7 magre og 7 gode år kan være en
variant av denne teorien, og kan tyde på at den har
røtter langt tilbake i tiden. Andre hevder at variasjo-
nene er rent stokastiske. SLUTZKY (1937) kaller for
eksempel økonomiske svingninger for statistiske illu-
sjoner.

En annen forklaring er at Amerika dominerer ver-
densøkonomien, og at valgene der hvert fjerde år gir
opphav til 4-års konjunktursvingninger.

Mer allment anerkjente teorier for svingninger i
makroøkonomien bygger på akselator- og multiplika-
torprinsippene (SAMUELSON 1973). Mye tyder
imidlertid på at de kreftene som disse teoriene tar
utgangspunkt i, gir opphav til lengre svingninger enn
4-7 årsbølgen (LOW 1976). 4-7 årsbølgen skyldes i
større grad variasjon i kapasitetsutnyttelse enn end-
ringer i kapasitet (RANDERS 1978).

Når det gjelder analyser av variasjon i produksjon
og priser for enkeltprodukter — eventuelt grupper av
varer — er Cobweb-teorien mest kjent. oSvinesykle-
ne» er det gjennomgående eksempel. Denne teorien
tar utgangspunkt i at produksjonsplanleggingen byg-
ger på prisen på et visst tidspunkt. Produktene kom-
mer på markedet først etter en viss tid, og hvis en ikke
befant seg i markedskrysset når produksjonsom-
fanget ble bestemt, vil prisene måtte endres for A få

markedsklarering. Den nye prisen vil være grunnlag
for produksjon eller tilbud i neste periode, osv.

Eksemplet sulfittcellulose

Som bakgrunn for simuleringsmodellen i siste del
av denne artikkelen vil jeg benytte produksjon av
sulfittcellulose for salg i Norge som eksempe1. 2) La
oss se litt nærmere på figur 1, og forsøke å forklare
utviklingen av de forskjellige variablene som er teg-
net inn der. For å få bort sesongvariasjoner og tilfel-
dige variasjoner er det beregnet glidende gjennom-
sniff over 12 måneder. Eksportprisene er kvartalsvise
gjennomsnitt.

Få vil, når de ser figuren, benekte at det har vært til
dels regelmessige svingninger i denne produksjons-
grenen. Tydligst viser svingningene seg i lagerutvik-
lingen. Lageret av ferdigvarer er imidlertid den ak-
kumulerte differansen mellom produksjon og salg.
Den regelmessige variasjonen i lager kan derfor føres
tilbake til regelmessighet i mistilpasningen mellom
disse variablene.

Det er mye som tyder på at det er temmelig stabile
bakenforliggende adferdsmønstre som paradoksalt
nok fører til denne regelmessige svingningen. La oss

2) En del av produksjonen av sulfittcellulose går til forbruk i
egen papirproduksjon og er ikke inkludert her.
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se på et par av «bølgene» noe nærmere. Rundt 1967
var produksjonen på et nivå lavere enn salget. Lagre-
ne var imidlertid forholdsvis store, og da salget be-
gynte å øke gjorde det lite at produksjonen lå noe
lavere enn salget i en forholdsvis lang periode. Diffe-
ransen mellom produksjon og salg ble dekket fra fer-
digvarelagrene. Produksjonen ble trappet opp, men
det tok tid før produksjonen tok igjen salget. Prisene
hadde også steget ganske kraftig i perioden. Rundt
1970/71 snudde salgskurven. Igjen tok det tid før
industrien senket kapasitetsutnyttelsen og lagrene
bygde seg opp. En kan stille seg to spørsmål i denne
forbindelse: Var salgsnedgangen et resultat av de
stigende prisene? Var prisoppgangen en følge av de
små lagerbeholdningene som ga inntrykk av økende
knapphet i markedet? Det er umulig å si sikkert hva
som er årsak og hva som er virkning, men visse
teorier kan en trekke opp.

Markedet for sulfittcellulose kan karakteriseres
som et «fritt konkurransemarked». Cellulose er et
bulk-produkt og det er forholdsvis små muligheter til
å operere med spesialkvaliteter og dermed finne mar-
kedssegment hvor den enkelte produsent vil kunne
tilpasse seg mer eller mindre monopolitisk. Når eks-
porten av cellulose fra Norge avtar kan det skyldes
tre forhold:

—Avtagende produksjon av papir hos kjøperne som
dermed har behov for mindre kvanta av cellulose.

—Økende priser gjør at kjøperne senker sine lagre av
innsatsfaktoren cellulose.

—Økende priser hos en produsent gjør at kjøperne
går til andre produsenter som dermed øker sin
markedsandel på den førstnevntes bekostning.
Nå vil en finne at forbruket av papir i Vest-Europa

har vært forholdsvis jevnt stigende i hele denne peri-
oden. Det er derfor mye som tyder på at nedgangen i
eksporten av cellulose fra Norge i 1971, vesentlig
skyldes en kombinasjon av de to siste punktene.

At prisen også snudde kan vanskelig forklares på
annen måte enn at tilbudet (produksjon + lager) var
høyere enn etterspørselen. Lagerkostnadene tvang
etterhvert industrien til å senke prisen i et forsøk på å
øke etterspørselen. Det tok imidlertid en tid før indu-
strien innså at salgstrenden var snudd. De forsøkte å
holde produksjonen og prisene oppe i håp om at
salgsnedgangen skulle bli kortvarig. Økende lagre
gjorde imidlertid at en lavere kapasitetsutnyttelse
tvang seg fram. De voksende lagrene falt igjen sam-
men med en avtagende eksportpris, og det er nær-
liggende å anta at det eksisterer en årsak-
virkningssammenheng mellom pris og lagerbehold-
ningene .

Da salgskurven igjen snudde i 1972, opplevde en
nok en gang at det tok tid før produksjonen ble trap-
pet opp. Lagrene tømtes raskt og prisene ble presset
oppover igjen.

Utviklingen i 1973-74 var sannsynligvis noe spesi-
ell. Det synes som om mange ble ledet til å tro at

verden ganske snart var tømt for ressurser generelt
og ikke minst for papir, cellulose og tømmer. Resulta-
tet ble unormalt høy etterspørsel, høye priser og na-
turlig nok en kraftig produksjonsopptrapping i tre-
foredlingsindustrien.

Forventningene i industrien var optimistiske, og da
salget igjen sank tok det lang tid før en var villig til å
senke produksjonen. Lagrene ble imidlertid så store
etterhvert at en produksjonssenkning tvang seg fram.
I denne situasjonen ble forskjellige tiltak satt i verk
for å unngå nedgangen. I Sverige ble det innført stor-
stilt lagerstøtte for å «lagre seg gjennom konjunktur-
dalen» . Effekten var sannsynligvis at bunnen i bølgen
ble dypere og lenger. 3) Det var ikke før lagerstøtten
ble tatt bort og svenskene også var nødt til å senke
kapasitetsutnyttelsen at oppgangen begynte å vise
seg. NA har lagrene vært på rask vei nedover i snart
ett år og prisene stiger. Mye tyder på at vi er på vei inn
i en ny oppgang i etterspørsel og produksjon. Spørs-
målet er om formen på den også vil følge det tradisjo-
nelle monster.

Systemdynamisk modell for lagersvingninger

Vi har nå diskutert utviklingen av produksjon, pri-
ser, salg og lager i celluloseindustrien i Norge. Nå vil
vi forsøke å bygge opp en mer formell modell som kan
beskrive en tilsvarende utvikling.

Jeg vil poengtere allerede nå at det er to hovedele-
menter i den følgende modellen, nemlig lager ogfor-
sinkelser. Lagersituasjonen er av betydning både for
produksjonstilpasningen og prissettingen, mens for-
sinkelsen eller tregheten i systemet gir opphav til
svingningene.

En tradisjonell markedsmodell vil algebraisk ha
fOlgende form, hvor tilbud og etterspørsel er en funk-
sjon av pris:

t = f(p) t = tilbud
e = h(p) e = etterspørsel
t =e p = pris

Disse tre ligningene er normalt nok til å beregne
variablenes størrelse. En skal merke seg de enhetene
som benyttes. Både etterspørsel og tilbud er «enhet»
pr. tidsperiode, mens prisen uttrykkes i kroner pr
enhet. Dette er en strømningsmodell, som ikke tar
hensyn til lagerutviklingen.

I virkeligheten er tilbudet av en vare ikke bare det
som produseres, men også det som finnes på lager til
enhver tid, og etterspørselen er ikke bare det som går
til løpende forbruk, men vil kunne være kjøp for
lageroppbygging. Det er derfor ikke tilstrekkelig med
en modell som ikke trekker inn tilstandsvariable i
analysen av produksjons- og pristilpasninger i et
marked. BANKS (1976) sier følgende om nødvendig-
heten av A trekke lagerbeholdninger inn i analyser:

3) Sveriges eksport av bleket sulfittcellulose utgjør ca 50% av
Europas import av slik cellulose.
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«--- inventories — or, more specifically, the relat-
ion of inventories to demand — play a key role in
determining the market price of a commodity. It
seems to be a statistical fact that the price of most
industrial raw materials is a function of the ratio of
inventories to demand, and, since this concept can-
not be conveniently fitted into aflow model, this type
of model cannot be regarded as completely suitable
for the investigation of the markets for raw materials
until it is augmented.»

I enhver lagerstyrt bedrift (i motsetning til ordre-
styrt industri som f.eks. verkstedsindustri), vil det
være en nødvendig del av målsettingen å ha et visst
lager av salgsprodukter som en buffer mot tilfeldige
variasjoner i både produksjon og salg. Utviklingen av
lagrene vil være det fysiske bevis for i hvilken grad
produksjon og salg er i balanse over tid (PRASKI
1978). Hvis salget er større enn produksjonen i en
periode vil lagrene synke, og når de kommer under
det ønskede nivå vil to ting kunne hende.

For det første vil bedriftene forsøke A øke produk-
sjonen. Produksjonen må økes så mye at den en stund
ligger over salget slik at produksjonen er stor nok til
både å dekke salget og til å fylle opp lageret til ønsket
nivå. Først når det er gjort kan produksjonen senkes
til det nivå som tilsvarer salget.

For det andre vil sannsynligvis prisene økes. At
salget er større enn produksjonen betyr større etter-
spørsel enn tilbud. Igjen er det slik at lagersituasjonen
gir det beste bildet av hvor reell «knappheten» er.
Hvis det er store lagre spiller det ingen rolle om
produksjonen er lavere enn salget en tid. Ingen vil i en
slik situasjon si at det er knapphet på produktet. Først
når lagrene er lave vil prisene stige. Markedets reak-
sjon på økende priser kan i første omgang være økt
etterspørsel fordi det fort kan oppstå forventninger
om ytterligere prisstigning i framtida. På lengre sikt
må en imidlertid anta at effekten er senket forbruk og
nedgang i salget. Salgsnedgangen vil føre til økte
lagerbeholdninger, forutsatt konstant produksjon.

Årsak-virkningsdiagram viser på en enkel måte va-
riabelsammenhengen, hvordan en endring i en vari-
abel påvirker en annen. Figur 2 viser et årsak-
virkningsdiagram for de sammenhengene som utgjør
det jeg har kalt «lagersvingningsmodell».

La oss raskt se på hvordan en skal lese en slik figur.
En resonnerer seg fra en variabel til neste, mens en
tenker seg alle andre variable konstant. Ved simule-
ringer med modellen vil selvfølgelig alle variablene
kunne variere samtidig. En kan starte hvor en måtte
ønske i diagrammet. Her kan det passe å starte med
«LAGER». La oss si at lageret øker. Det vil påvirke
lagerdekningen (lager i forhold til salg). Plusstegnet
betyr at økt lager gir økt lagerdekning. Den økte
lagerdekningen vil påvirke både «ønsket kapasitets-
utnyttelse» og prisen. Minustegnet betyr at økt la-
gerdekning vil føre til nedgang i både pris og kapasi-
tetsutnyttelse . Lavere kapasitetsutnyttelse vil gi la-

Figur 2. Årsak-virkningsdiagram for dynamisk la-
gersvingningsmodell. indikerer forsinkelser. Pilene
i diagrammet angir retningen på virkningen og for-
tegnet (+ eller ±) ved enden av pilen angir typen av
påvirkning. Et minustegn betyr at en endring i ut-
gangsvariabelen gir motsatt endring i den påvirkede
variabelen. Et plusstegn betyr at endringen skjer i

samme retning i begge variabler.

vere produksjon som gradvis vil senke lageret. Lave-
re pris vil gi økt salg som også vil tømme lageret
raskere. Vi ser at vi har to tilbakekoblingsløkker som
kontinuerlig vil arbeide mot et lagernivå bedriftene
finner ønskelig.

Hvis de mekanismene som er beskrevet hadde vir-
ket momentant ville en fått markedsklarering til en-
hver tid, og ikke svingninger. Det finnes imidlertid en
rekke forsinkelser i systemet.

Det tar tid før beslutningstakerne får informasjon
om endringer i situasjonen og før beslutningstakerne
aksepterer at virkeligheten avviker fra de forvent-
ninger som dannet grunnlag for gjeldende adferd. For
mange vil det kanskje virke rart at en ikke forholdsvis
raskt kan observere endringer i f.eks. salget. Det kan
imidlertid lettere forstås hvis en ser hvor mye støy,
tilfeldige- og sesongvariasjoner det er i systemet. I
figur 3 er tegnet opp månedlige data for produksjon
og salg. Det er ikke lett å se noen trend i disse kurve-
ne, og enhver metode for beregning av trend vil først
kunne gi overbevisende tall om endring i trenden
måneder etter at trenden virkelig har snudd. Dette
kommer i tillegg til at det tar tid å samle inn informa-
sjon, og at hver enkelt bedrift vil oppleve svingninge-
ne noe forskjellig blant annet fordi salgskontraktene
er av forskjellig lengde. En annen treghet finner en i
produksjonstilpasningen. Det er ikke gjort på en dag å
trappe opp eller ned kapasitetsutnyttelsen. Produk-
sjonsplanleggingen i bedriftene tar tid. Særlig synes
det å være liten vilje til nedtrapping av produksjonen
fordi det ofte betyr å minske arbeidsstokken, permit-
tere e.l. Også på markedssiden finner en tregheter.
Det er ofte langsiktige leveringskontrakter med ga-
ranterte priser. Videre er det slik at lange handelsfor-
bindelser nødig brytes. Blir det imidlertid fordelaktig
nok å kjøpe fra konkurrerende firmaer er det lite
sannsynlig at det ikke blir gjort.

En rekke av disse forsinkelsene er inkludert i mo-
dellen, blant annet tiden det tar
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Figur 3. Månedlige data for produksjon og salg av bleket sulfitt 1970-73.
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—A registrere og akseptere endringer i salgsnivå og
lagerdekning

- å endre kapasitetsutnyttelsen
- før en er villig til å endre prisene
- fOr markedet reagerer på endrede priser.

Den modellen jeg diskuterer er bygd opp av en
rekke differensialligninger som løses trinnvis under
simuleringen. Programmeringen av modellen er gjort
i DYNAMO, som er et godt egnet dataspråk for dy-
namiske simuleringsproblem (PUGH 1976). For de
som vil studere modellen i detalj henvises til HOS-
TELAND (1978). De følgende ligningene gir en
grov beskrivelse av de viktigste funksjonssammen-
henger i modellen:

Pt =	 P'L < O P's > O
st =	 Xt)	 S' < 0
Pt = h(Lt-g 1St-g)	 < O	 s > O
Lt = L1 + Pt-St

P = produksjon (tonn/mnd.)
S = salg (tonn/mnd.)
p = relativ pris (1)
L = lager (tonn)
X = eksogene variable

De forskjellige forsinkelsene indikeres av nota-
sjonene(t-i), (t-j) og (t-g). I simuleringsmodellen kan
en eksperimentere med forskjellige lengder på for-
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sinkelsene. Normalt vil alle være under 6 måneder.
Det er samspillet mellom dem som gir svingninger
med mye lenger amplituder. Xt er uttrykk for eksoge-
ne variable. X kan tenkes være en vektor og ikke
nødvendigvis en enkelt variabel.

Simuleringer med modellen

Hensikten med modellen har ikke i første omgang
vært å lage et prognoseverktøy, men å vise hvordan
det dynamiske samspillet mellom en rekke variable
kan generere et monster som kan observeres i virke-
ligheten. Forståelse for hvorfor ting skjer er første
steg på veien mot å kunne styre utviklingen i ønsket
retning.

I en modell som denne foregår beregningene trinn-
vis. Det vil si at en må definere en startsituasjon.
Denne modellen er normalt initiert i balanse, dvs.
produksjon er lik salg og lageret er på ønsket nivå.

For A teste hvordan modellen reagerer når denne
balansen forstyrres, senker vi salget 20% et halvt år.
Resultatet av simuleringen er vist i figur 4. Dette ytre
sjokket forårsaker svingninger i systemet som først
dempes etter nærmere 10 år. En finner at systemet
fungerer som diskutert tidligere. Bølgelengden som
genereres ligger rundt 4 år og variablenes innbyrdes
størrelsesforhold virker akseptabelt. Reaksjonen på
nedgangen i salget er forsinket, men etterhvert som
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Figur 4. Simulering som viser hvordan modellsystemet reagerer når salget eksogent senkes med 20% i et halvt
år. Figurforklaring: Skalaen på de forskjellige variablene kan leses til venstre. Pris er uttrykt relativt fra .9 til
1.25. Lager, salg og produksjon er uttrykt i tonn. Tidsskalaen gå r fra 0 til 150 måneder, og dette står under

figuren.

lageret vokser tvinges fram en reduksjon i produk-
sjonen og prisene synker også noe. Heller ikke når
salget øker igjen er tilpasningene raske nok, og i
forsøket på å tilpasse lageret til ønsket nivå fortsetter
svingningene en stund selv om de dempes sterkt etter
hvert.

Ved A endre parametre og funksjonssammen-
henger kan en studere hvilke faktorer som har avgjø-
rende innflytelse på svingningenes størrelse og leng-
de og hvor raskt de dempes. Naturlig nok er forsin-
kelsenes lengde kritiske. Jo lengre forsinkelser, jo
lengre bølgelengde og jo større amplityde. Det viser
seg også at det skal ganske ekstreme forutsetninger til
før svingningene dempes drastisk. Det benyttede
programmeringsspråket gjør at det er lett A endre
forutsetninger og foreta nye simuleringer. PA den må-
ten kan en teste sensitiviteten av de forskjellige funk-
sjonssammenhengene

En vanlig antagelse er at det er regelmessige sving-
ninger i etterspørselen som forårsaker svingningene i
priser og produksjon. Det er imidlertid slik at tilfeldi-
ge variasjoner fra måned til måned er nok til å genere-
re svingninger. Det er vist ved eksperimentet i fi-
gur 5, der salget varierer tilfeldig rundt et gjennom-
snitt.

Forklaringen på at en også nå får svingninger er at
tregheten i systemet dominerer over de tilfeldige va-
riasjonene når systemet først er ute av balanse. Ofte
kalles dette for «gyngehest- eller gyngestolteorien».
En gyngehest har også så stor treghet når den først er
satt igang at den vil fortsette A gynge forholdsvis

regelmessig selv om den blir utsatt for «små dytt» i
begge retninger.

Tilfeldige variasjoner vil en alltid ha både på
produksjons- og salgssiden. De tilfeldige variasjone-
ne gjør hver bølge individuell, selv om den bakenfor-
liggende struktur er forholdsvis stabil. Dette vanske-
liggjør arbeidet med prognoser på området. En
skjønner imidlertid at bruk av «leading indicators» og
identifisering av såkalte «turning points» er av inter-
esse for planleggerne i industrien. Hensikten er jo A
korte inn forsinkelsen, reagere raskere på endringer i
markedet.

I tillegg til tilfeldige variasjoner vil en også finne
periodiske variasjoner i f.eks. salget av en vare i takt
med den generelle konjunkturutvikling. Regelmessi-
ge variasjoner i etterspørselen vil forsterke lager-
svingningene.

Jeg har i denne artikkelen forsøkt A vise ved hjelp
av en forholdsvis enkel modell hvordan svingningene
kan oppstå i en enkelt næring. Hovedkonklusjonene
en kan trekke ut fra denne analysen kan summeres
som følger:

—Tregheten i tilpasningen av produksjon til salg kan
forklare de kortsiktige svingningene i cellulo-
seindustrien.

—Det er vanskelig A dempe svingningene. Næringen
vil derfor sannsynligvis måtte leve med sving-
ninger også i framtida. Produksjonsplanleggingen
må skje med det for øyet.

—Ved A trekke ut (øke forsinkelsene) reaksjonene på
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Figur 5 . Simulering som viser hvordan modellsystemet reagerer når salget varierer tilfeldig fra måned til måned.
(Figurforklaring: Se fig. 4).
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endringer i markedet, som f.eks. ved A. innføre
lagerstøtte, gjøres bølgedalene dypere og lengre.

—Det er i prinsippet mulig for en enkelt bedrift å lagre
seg gjennom en bølgedal, men ikke for en hel næ-
ring.

—Lagersituasjonen utgjør en viktig indikasjon på
hvor i konjunkturforløpet en befinner seg.
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Foreningens styre har konsti-

tuert seg med Leif Asbjørn
Nygaard som formann, Svein
Brustad som viseformann, Viggo
Jean-Hansen som sekretær og
Tore Eriksen som styremedlem.
Vararepresentanter er Erik Lind
Iversen og Jon Vislie.

Virksomheten i foreningen er
etter hvert blitt mangesidig, og sty-
ret arbeider med ei fore denne vide-
re. Utviklingen har i de siste årene
gått i retning av at stadig mer vekt
legges på å arrangere kurs og kon-
feranser, mens medlemsmoter hol-
des i mer beskjedent antall. I tillegg
er Sosialøkonomen en viktig del av
foreningens virksomhet, både til
publisering og debatt innen vå rt fag
og som en del av vår yrkesgruppes
ansikt utad. Til foreningen er også
knyttet en forhandlingsberettiget
fagforening, som først og fremst
har betydning for de statsansatte.

Foreningen har etter hvert orga-
nisert seg med et stort antall tillits-
menn, både i faste verv og til enkelt-

opp rag. Dette er et ovedgrunn-
lag for den virksomhet foreningen
driver. I tillegg har etter hvert fore-
ningen fått økonomisk evne til å
holde et sekretariat, som ivaretar
størstedelen av de praktiske funk-
sjonene. Etter en lang periode med
oppbygging har nå foreningen et
godt grunnlag for å bistå medlem-
mene, bade faglig, som sosialt for-
um og til å ivareta interesser over-
for arbeidsgivere.

I vårsemesteret har foreningen
holdt to moter. Egil Bakke innledet
i det forste motet over temaet «In-
dustripolitikk ved selektive tiltak».
Idet andre motet innledet Thorvald
Moe og Steinar Strom om «Syns-
punkter på prognosemetodene i
nasjonalbudsjettet». Særlig det sis-
te motet var meget godt besøkt.

Kursvirksomheten er for tiden
meget omfattende, med et aktivt
kursråd og stor virksomhet i gjen-
nomforingskomitéene. Begrens-
ningen av kursvirksomheten er
først og fremst sekretariatets kapa-

sitet. I januar ble det på ny holdt
kurs i valutapolitikk i samarbeid
med Norges Bank, også denne
gang meget vellykket. I april holdes
et bedriftsøkonomisk kurs, med tit-
telen «Regnskapet — hjelpemiddel
ved vurdering av bedriftens situ-
asjon». Dette er en ny type kurs for
foreningen. I juni vil det bli holdt et
etterutdanningskurs i samarbeid
med universitetet, temaet er « Sta-
biliseringspolitikk: nyere teori og
erfaringer».

Foreningen vil holde kandidat-
festfor de nye kandidatene torsdag
14. juni.

Til Osten planlegges en ny host-
konferanse, emnet vil gå over stik-
kord som velferdssamfunn, beslut-
ningsprosess, Økonomisk styring.
Videre vil det til Osten bli holdt et
etterutdanningskurs om «Spillte-
ori, usikkerhet og økonomisk sty-
ring » .

Leif Asbjorn Nygaard
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UNIVERSITETET

TROMSØ
BEGYNNER-
STILLING I
FISKERIØKONOMI

BEGYNNERSTILLING 1 FISKERIØKONOMI ved Norges Fisk-
erihøgskole/Institutt for fiskerifag. Det er utarbeidet betenkning
for stillingen. Ltr. 17 - 19, bto. kr. 78.156 - 86.551. Nærm. oppl.
v/aman. Ola Flåten eller fagsekretær Odd Handegård, tlf. (083)
70011.
Søknadsfrist: 5. juni 1979.
Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd.

Ansettelse som stipendiat skjer ordinært for 3 år. Det er anled-
ning til å søke om å få stipendiet forlenget ytterligere 3 Ar med
1 år om gangen.
Betenkning for stillingene og reglement for innsending av søk-
nad på vitenskapelige stillinger fås ved henvendelse til nedenfor-
nevnte adresse.
Søknad — for vitenskapelige stillinger i 5 eksemplarer — med
rettkjente avskrifter av vitnemål og attester sendes
UNIVERSITETET I TROMSØ, Postboks 635, 9001 TROMSØ.

GARANTI INSII
FOR

EKS	 TTPORTKREDI 
Administrerende direktør i Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

fratrer i midten av 1980 ved oppnådd aldersgrense. Hans etterfølger ønskes
ansatt allerede fra høsten 1979 for å arbeide under den nåværende leder

til dennes avgang.

Garanti-Instituttets hovedoppgave er å administrere de omfattende statlige
garantiordninger til støtte  for norsk eksport Instituttet har engasjementer på de

fleste land i verden, og stillingen medfører betydelig internasjonal kontakt

Den som ansettes bør ha kjennskap til bank- eller forsikringsspørsmål
fra offentlig eller privat virksomhet

Stillingen er lønnet etter lønnstrinn 31 i Statens regulativ:
Brutto kr. 157 952 pr. år +--2% pensjonsinnskudd.

Nærmere opplysninger ved departementsråd Skarstein,
telefon 20 51 10, linje 113.

Søknad sendes innen 1. juni 1979 til

HAN-DE -I SDEPARTEMENTE1 1

Administrasjonsavdelingen
Postboks 8113, Dep. OSLO 1 ARA 10
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Framsendes og
omdeles som aviser
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AsbjörnHabberstadVS

søker

SIVILINGENIØRER
SIVILØKONOMER
CAND. OECON'ER

Asbjørn Habberstad A/S, Oslo, med datterselskaper i Sverige, Danmark og Finland
bistår bedrifter og offentlige institusjoner som rådgivere i bedriftsledelse og -organi-
sasjon. Selv om Norden er vårt hjemmemarked, engasjerer vi oss også i andre deler
av verden.
Konsulentstaben består av ca. 90 personer med høyere akademisk utdannelse og
flere års erfaring fra næringslivet.

Vi søker medarbeidere med solid be-
driftserfaring, fortrinnsvis fra linjeledelse
eller prosjektledelse innen ett eller flere av
områdene markedsføring, materialstyr-
ing, økonomistyring, produktstyring og
rasjonell administrasjon.

Miljøet er internordisk og preget av høyt
kvalifiserte medarbeidere. Faglig tyngde
er en forutsetning, likeså personlige egen-
skaper som vil bidra til utvikling og gjen-
nomføring av prosjekter, der samarbeid
med dem som blir berørt er utslagsgiv-
ende. Team-ånd, dynamikk og utadvendt
holdning er relevante nøkkelord.

Arbeidsoppgavene, som vil bli utredende
og rådgivende med resultater som sikte-
mål, gir interessante utfordringer og ut-
viklingsmuligheter.

Passende alder er 30-35 år. Det er hen-
siktsmessig å bo i Oslo-området. En del
reisevirksomhet hører med.

Skriftlig søknad med dokumentasjon og
referanseoppgaver ønskes. Forespørsler
kan rettes til sivilingeniør Rolf Barre,
telefon (02) 15 01 90.

Asbjörn Habberstad A/S
Postboks 10, Linderud, Oslo 5

Stockholm, Göteborg, Köbenhavn, Helsingfors, Brussel

Utgiverpoststed — Bergen — Reklametrykk A.s
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