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Hvordan fordele ressurser uten å bruke pris- og markedsmekanismer? Det er problem-
stillingen ved fordeling av mange av velferdsstatens goder – som studieplasser. Årets nobelpris-
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vinnere i økonomi har pekt vei.

Nobelpris i økonomi
til «samordna opptak»

Igår ettermiddag ble det
bekjentgjort at Sveriges
Riksbanks økonomipris til

minne om Alfred Nobel i år går
til professor Lloyd S. Shapley 
ved University of California, Los
Angeles og professor Alvin E.
Roth ved Harvard. De får imid-
lertid prisen for forskningsbi-
drag knyttet til løsninger som
minner om prinsippene bak 
ordningen for opptak til univer-
siteter og høyskoler i Norge.
Den kalles «samordna opptak».

Problemet der er å få til en
god samordning av talent og
ressurser – noe vi kunne kalle
parproblemet. Utfordringen er
hvordan vi kan få til en effektiv 
løsning av parproblemet som
også er stabil. Når fordelingen
er foretatt, det vil si når vi har
få rett person på rett sted, skal
ingen undergruppe av delta-
gerne kunne bryte ut og
forbedre fordelingen.  

Dette høres litt abstrakt ut.
Men å få riktig person på rett
sted – som å koble studieplass
og student – er essensen i en
rekke økonomiske problemstil-
linger. Det kan dreie seg om alt
fra organdonasjon til å koble
arbeidstager og bedrift.

Et kjent eksempel i Norge er
turnusordningen for leger.
Hvordan skal en fordele tjenes-
testedene blant de ferdige
legene? Ikke alle kan være på 
det mest foretrukne stedet, men
heller ikke alle har samme beste
og samme nest beste sted.

I mange problemstillinger
dreier det seg om å forta en
effektiv kobling uten å bruke
prismekanismen. De fleste
problemstillingene som Shapley 
og Roth har studert dreier seg
nettopp om situasjoner der man
av etiske grunner eller av andre
hensyn ikke ønsker å bruke
priser som klarerer markedet.

La oss for illustrasjonens
skyld bryte med nobelprisvin-
nerne og bruke prismeka-
nismen, for eksempel i arbeids-
markedet. Det er viktig for oss å 
få alle høyt kvalifiserte arbeid-

stagere til de beste bedriftene.
Det er bare to typer arbeidsta-
gere, og den andre gruppen
kaller vi de lavt kvalifiserte.

Hvordan ville markedsmeka-
nismen virke? Markedet ville by 
opp prisen på de høyt kvalifi-
serte slik at den bedriften som
ansetter den siste høyt kvalifi-
serte, tjener akkurat like mye
som den ville gjort ved å ansette
en lavt kvalifisert til lavere lønn.
Den lønnen som en lavt kvalifi-
sert får, klarerer arbeidsmar-
kedet.

I det tilfellet ville lønnsfor-
skjellene mellom de to typene
arbeidskraft bli større enn kvali-
fikasjonsforskjellene. Sagt med
andre ord, fordelingen av lønn
ville bli mer ulik enn forde-
lingen av talent og kvalifika-
sjoner.

Så lenge en bruker markeds-
mekanismen må det så store
lønnsforskjeller til for å ta 
hensyn til både effektivitet og
stabilitet. Grunnen er at kvalifi-

kasjonene til de beste virker 
sammen med den gode produk-
tiviteten til de beste bedriftene, 
noe som gir dem en urimelig 
høy markedslønn.   

Det er kanskje i dette lyset
bidragene til årets nobelprisvin-
nere skal sees.

 Markedet kan under ideelle
vilkår skape effektivitet og 
stabilitet, men de fordelings-
messige konsekvensene blir 
noen ganger urimelige og i 
noen tilfeller uetiske.

 Da må en finne mekanismer
som fordeler ressurser minst 
like godt som ideelle markeder 
gjør, men uten å benytte priser 
og inntekter.

 Samtidig skal vi gjerne følge
preferansene til deltagerne. 

Det blir stadig flere områder
der slik «markedsdesign» er 
viktig. Det dreier seg ikke bare 
om utdanning, men om mange 
goder som velferdsstaten 
fordeler, inklusiv helsetjenester 
og andre knappe helseressurser.

Også i utviklingsland er det
interesse for effektive og stabile 
allokeringer som ikke benytter 
markedsmekanismen direkte. 
Et eksempel er de såkalt «fair 
price shops» i India, som sørger 
for mat til de fattige uten å selge 
den til markedspris.     

Markedsdesign kan inngå 
som et viktig element i velferds-
statens styringsprinsipper og 
mer generelt i en markedssosia-
listisk organisering av 

samfunnet. Jeg er klar over a
jeg går langt ut over det
Svenske vitenskapsakade-
miets begrunnelse når jeg
fremhever disse sidene ved
nobelprisvinnernes arbeid.
Men jeg syns vinnerne
fortjener det.

De to og deres bidrag er 
svært forskjellige. De har ikk
arbeidet sammen. Lloyd
Shapley laget i 1962, sammen
med David Gale, en matematisk 
algoritme som løste parpro-
blemet for en vid klasse av 
problemstillinger. Dette er
abstrakt grunnlagsforskning
som benyttet såkalt kooperativ 
spillteori. Shapley er dessuten
en meget interessant original.
Da tobindsverket «Game
Theory in Social Sciences» kom
ut i 1982, trakk Shapley seg som
medforfatter, enda alle viste at
Martin Shubik og han hadde
skrevet boka sammen.

Da jeg hørte Shapley gi et 
seminar på Northwestern
University, husker jeg ikke om
det regnet, men jeg husker at
Shapley kom i regnfrakk og at
han ikke tok den av under det
totimers lange foredraget.

Al Roth er også en utpreget 
teoretiker, men med betydelig
mer praktisk sans. Han har løst
mange konkrete markedsde-
signproblemer og samtidig
utvidet problemstillingene både
teoretisk og empirisk. Al Roth
benytter også laboratorieekspe-

Nobelprisen

Jeg husker 
at Shapley

kom i regnfrakk 
og at han ikke tok
den av under det 
totimers lange
foredraget

KRONIKK
KALLE MOENE

OVERRASKET OG GLAD. Igår ettermiddag ble det gjort kjent at Nobelprisen i økonomi gikk til de amerikanske
professorene Alvin E. Roth (til venstre)  og Lloyd Shapley. Foto: Norbert von der Groeben, Reuters/NTB Scanpix
og Reed Saxon, AP/NTB Scanpix
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Boliger kan fortrenge bedrifter i bankenes 

utlånsportefølje, og gjøre bankene mer sårbare for bolig-

prisfall. Vi må vurdere begrensning av ordningen med at 

bankene finansierer seg med sidesikkerhet i boliger.

Boligtunge banker

D
e realøkonomiske tapene 

som følge av den interna-

sjonale finanskrisen har 

vært langt mindre i Norge enn i 

de fleste andre industriland. 

Veksten i fastlandsøkonomien 

tok seg raskt opp etter et kort-

varig tilbakeslag i 2008/2009. 

Dette skyldes blant annet vår 

næringsstruktur og handlefri-

heten i den økonomiske poli-

tikken.

En god norsk realøkonomi er 

en viktig grunn til at norske 

banker har klart seg bra 

gjennom krisen. Begrensede 

engasjementer i gjeldsutsatte 

land og reguleringer og tilsyn 

basert på lærdom fra den siste 

norske bankkrisen er også 

viktige bidrag.

Norske banker er solide og 

lønnsomme. De er imidlertid 

svært avhengige av markedsfi-

nansiering, hvorav mye er kort-

siktige lån i det internasjonale 

markedet.

Sårbarheten som dette repre-

senterer, ble svært tydelig 

høsten 2008, da internasjonale 

lånemarkeder brøt sammen i 

kjølvannet av konkursen i 

Lehman Brothers. Til tross for 

god soliditet og lønnsomhet fikk 

norske banker brått en svært 

anstrengt likviditetssituasjon 

fordi deres utenlandske refinan-

sieringsbehov ikke lenger kunne 

dekkes.

For å avhjelpe situasjonen 

etablerte myndighetene den 

såkalte bytteordningen: 

Bankene fikk låne norske stats-

papirer med sikkerhet i obliga-

sjoner med fortrinnsrett (OMF), 

som ble utstedt med sikkerhet i 

bankenes boliglånsporteføljer 

overført til bankens kreditt-

foretak. Statspapirene kunne 

igjen stilles som sikkerhet for 

innlån.

Finanskrisen avdekket et 

stort behov for mer robust 

finansiering i norske banker. De 

siste årene har bankene bedret 

sin finansiering gjennom økt 

løpetid på nye markedslån og 

økte likviditetsreserver.

Finansieringen må imidlertid 

styrkes ytterligere. Utstedelse av 

OMF har vært et viktig virke-

middel for å gjøre finansier-

ingen mer robust ved at det har 

gitt bankene lettere tilgang til 

langsiktig finansiering i urolige 

finansmarkeder. Obligasjoner 

med sikkerhet i utlån (covered 

bonds) har også økt sterkt inter-

nasjonalt, og reflekterer økt risi-

koaversjon i internasjonale 

lånemarkeder.

OMF har økt kraftig etter 

innføringen i 2007. Ved 

utgangen av andre kvartal i år 

var utestående OMF 780 milli-

arder kroner, tilsvarende 19 

prosent av bankenes (inkludert 

bankeide kredittforetak) forvalt-

ningskapital. En stadig mindre 

del av OMF er bundet i bytte-

ordningen med staten. En stor 

del er utstedt i norske kroner, 

og denne tilgangen på papirer 

med meget god sikkerhet har 

bidratt til å utvikle det norske 

obligasjonsmarkedet.

Selv om fremveksten av OMF-

markedet har vært viktig for 

norske bankers finansiering, 

medfører det også noen utfor-

dringer. Når de antatt best 

sikrede lånene i bankenes 

balanser pantsettes, innebærer 

det at bankenes øvrige kredi-

torer, som ikke har pantesik-

kerhet eller innskytergaranti, 

oppfatter økt kredittrisik
o. 

Dermed kan bankene etterhvert 

oppleve økende problemer med 

å reise annen markedsfinan-

siering enn OMF, som kan øke 

sårbarheten og redusere evnen 

til å finansiere lån med høyere 

kredittrisik
o enn boliglån.

Bankenes finansieringsmulig-

heter kan lett bli sårbar for skif-

tende konjunkturer.

 I tider med økende bolig-

priser og etterspørsel etter boli-

glån kan bankene få lett finan-

sieringsadgang gjennom 

obligasjoner med fortrinnsrett.

 I nedgangstider med fallende 

boligpriser, kan denne finansi-

eringskilden brått tørke inn, 

samtidig som øvrige finansie-

ringsmuligheter også er svekket 

som følge av at de beste utlå-

nene er pantsatt.

På den måten kan OMF 

medføre et uheldig, prosyklisk 

innslag i bankenes finansiering 

og kredittgivning.

Norske husholdningers gjeld 

og boligprisene vokser fortsatt 

sterkt fra rekordhøye nivåer. 

Denne utviklingen utgjør en 

risiko for den finansielle stabili-

teten over tid. Når boliglån kan 

finansieres til vesentlig lavere 

rente gjennom OMF enn finan-

siering av utlån til næringslivet, 

kan dette bidra til en uheldig 

vridning av bankenes utlån fra 

næringslivslån til hushold-

ningslån.

Den sterke fremveksten av 

pantsikret bankfinansiering 

internasjonalt har ført til 

økende uro hos myndighetene i 

mange land. Flere land har 

begrenset denne finansierings-

adgangen.

Selv om OMF har bidratt 

positivt til norske bankers 

finansiering i en periode med 

internasjonal finansuro, mener 

Finanstilsynet det nå bør 

vurderes å begrense omfanget 

av disse obligasjonene. Dersom 

det skal innføres generelle 

begrensninger, må imidlertid 

dette gjøres på en måte som 

ikke undergraver det etablerte 

markedet for OMF.

Uavhengig av eventuelle gene-

relle begrensninger, vil Finans-

tilsynet legge vekt på bruken av 

OMF i vurderingen av den 

enkelte banks risiko og kapital-

behov.

 Morten Baltzersen, direktør 

for Finanstilsynet

Bankenes finan-

sieringsmulig-

heter kan lett bli  

sårbar for skiftende 

konjunkturer

PENGER I FAST EIENDOM. Bankenes lån gjennom obligasjoner med 

fortrinsrett som har sikkerhet i boliglån har økt kraftig siden 2007. 

Foto: Per Thrana

KREDITT
MORTEN  
BALTZERSEN

Gjennomføring i riktig retning

K
jetil Alstadheim skriver i 

KKDN 6. oktober at Jens 

KKStoltenberg var mest KK
opptatt av politikkens 

«retning» i trontaledebatten, 

mens Erna Solberg la størst vekt 

på regjeringens «gjennomfø-

ringskraft». Alstadheim mener 

at dette gjør Høyre mindre 

farlig for mange velgere og mer 

farlig for Arbeiderpartiet.

Politikkens «retning» 

bestemmes av det politiske fler-

tall. De politiske partiene har 

utviklet forskjellig politikk, og 

et valg kan både gi en ny regje-

ring og en politikk som avviker 

fra den tidligere. Da kan 

samfunnsutviklingen få en 

annen «retning». Det er dette 

Stoltenberg ser ut å ville gjøre 

dpoen
til et hovedpoeng i valgkampen.

Erna Solberg tar feil hvis hun 

tror at kravet om «økt gjen-

nomføringskraft» bare bør 

gjelde den rødgrønne regje-

ringen. 

Erfaring viser at alle partier 

– Høyre så vel som Arbeiderpar-

tiet – må frigjøre seg fra et 

system som preges av for mange 

og tidkrevende utredninger og 

kontroller og annet som forklu-

drer og ofte hindrer gjennomfø-

ringen av den politikken man 

går inn for.

Jeg mener at velgerne må få 

e

vite mer om hvordan et regje-

ringsskifte kan påvirke 

«retningen». Det blir ikke så 

lett, siden vi før valget ikke vet 

hvordan en Høyre-dominert 

regjering kommer til å se ut 

eller hvilken politikk den 

kommer til å føre. Vi blir nødt 

til å gjette hva den vil gå ut på.

I en slik situasjon er det ikke 

merkelig at Arbeiderpartiet 

angriper Frps politikk, som jo er 

den mest ekstreme på borgerlig 

side. Frp har jo også sagt klart 

fra at de bare vil delta i en regje-

ring hvis det blir lagt tilstre
k-

kelig vekt på deres forslag.

Jeg synes ellers at det er 

merkelig å forutsette at vi fort-

satt skal ha en flertallsregjering, 

altså at stortingsvalget skal gå 

ut på å velge en ny regjering, 

mens Stortinget som institusjon 

fortsatt blir passivisert, slik
 det 

ble i 2005. Det ville styrke 

demokratiet om man nå legger 

større vekt på å styrke Stortin-

gets rolle fremfor fortsatt å 

svekke det. Vi trenger blant 

annet flere brede forlik i Stor-

tinget.

Folk flest synes å tro at Norge 

er usårlig, selv om verden 

omkring oss er i krise. Både 

velgere og politikere må tenke 

mer langsiktig og øke evnen til 

å mestre «det ukjente». Vi må 

takle et klima som forverrer seg 

mye raskere enn vi trodde for et 

par år siden. Vi kan bli rammet 

av internasjonale økonomiske 

tilbakeslag, fordi ledende land 

ikke greier å bli enige om en 

bedre økonomisk politikk.

Norsk politikk må få en 

«retning» som gjør det mulig 

for oss å møte alle de uforut-

sette problemene som vi bør 

regne med i de kommende 

årene.

 Per Kleppe, tidligere finans-

minister for Arbeiderpartiet

INNLEGG

Politikk
FRIGJØRING. 

Per Kleppe vil 

at partiene fri-

gjør seg fra et 

forkludrende 

system.

Elbil er ikke verre

K
jell B. Mortensen og Erik 

KKStavseth har i hvert sitt 

KKinnlegg i DN slått fast at KK
«Elbil er verre enn bensinbil». 

Det er feil, av flere grunner.

Stavseth hevder at elbilen 

slipper ut mer enn bensinbilen 

fordi mesteparten av elproduk-

sjonen i Europa kommer fra 

kull. Ifølge bilprodusenten 

Volkswagens egne beregninger 

vil selv en liten og drivstoff-

gjerrig diesel-Golf slippe ut 111 

gram CO2 per kilometer «well 

to wheel» (fra utvinning til 

forbruk). Utslippene fra en 

tilsvarende elektrisk Golf vil 

være 87 gram CO2 per km, hvis 

man legger utslippsnivået fra 

EUs kraftproduksjon i 2008 til 

grunn. Det er 21 prosent lavere 

eenn dieselutgaven.

INNLEGG

Klima

Sammenlignet med en miljø-

vennlig dieselbil, vil elbilen gi 

betydelig klimagevinst. 

I tillegg flytter elbilen utslipp 

bort fra mange biler og over til 

få kraftverk. Skal klimapro-

blemet løses må all bruk av 

fossil energi i fremtiden skje fra 

store punktutslipp, som kraft-

verk, hvor klimautslipp kan 

fanges og lagres. Ved å flytte 

biltrafikk vekk fra bensin og 

diesel og over til str
øm i dag, 

tilrettelegger man for det.

 Sigrid Hjørnegård, direktør 

fornybar energi, klima og miljø 

i Energi Norge og Ole Henrik 

Hannisdahl, prosjektleder, 

GrGrønn Bil

Et skattekrav på 82 kroner ble en «stor» sak. Helt 

unødvendig. En saksbehandler med sunn fornuft og 

myndighet til å skjære gjennom ville vært nok. 

Samlebåndsprinsippet er ikke alltid det beste, skriver 

Morten Bergsjø.

Forvaltningens 

forbannelse

D
et norske sosialdemokra-

tiske paradis er velsignet 

med en velsmurt forvalt-

ning. Den fungerer som en slags 

fabrikk der vi rir på et samle-

bånd fra den ene enden og 

ender opp i den andre – gjerne 

med stempel i pannen. Langs 

samlebåndet står det velme-

nende funksjonærer som smiler 

og snakker vennlig til oss.

I tillegg er it-systemene der 

for å gjøre livet lettere for oss 

alle. Det er bare det at det 

finnes grensesnitt på alle nivåer, 

både i it-systemene og internt i 

forvaltningen, og det er her 

svakhetene kommer til syne når 

ting går galt. Og det går galt fra 

tid til annen.

Jeg bor utenlands, har en 

leilighet i Bærum og en halv 

hytte på Gol. I begynnelsen av 

2011 fikk jeg et brev fra skatte-

oppkreveren på Gol der det sto 

at skatten for 2012 ville bli på 

100 kroner, og at jeg måtte 

betale det inn på forskudd.

Heldigvis var brevet utstyrt 

med navnet på en kontakt-

person. Jeg ringte – og ble sendt 

videre til Skatt Øst.

Skatt Øst skulle la kravet på 

forskuddsskatt falle. Saken 

kunne anses som løst.

Jeg var ganske imponert.

I begynnelsen av 2012 kom 

det to brev fra skatteoppkre-

veren på Gol. Det første brevet 

inneholdt en purring på 100 

kroner for året før, samt en 

vennlig advarsel om hva som 

ville skje hvis jeg ikke betalte.

I det andre brevet sto det at 

min skatt for 2011 kom på 82 

kroner. Det sto også at jeg alle-

rede hadde betalt 100 kroner i 

forskudd, noe det første brevet 

ikke var enig i. Det ble også 

opplyst at beløp under 100 

kroner ikke blir utbetalt. Så da 

så!
Djevelen er i detaljene. En 

skattepost var ført feil mellom 

Gol og Bærum, og egentlig 

skulle det ikke betales noe i det 

hele tatt.

Jeg ringte igjen. Det var start-

skuddet på en lang telefonferd 

gjennom velsmurte køer hvor 

du kan bli oppringt hvis du 

legger igjen telefonnummeret 

ditt. Jeg snakket flere ganger 

med kommunen og med to skat-

teregioner.

Jeg ble overført til de samme 

gamle telefonkøene og noen 

ganger til avdelinger for løsning 

av enkle problemer.

Fellesnevneren for hele 

prosessen var at jeg fulgte 

rådene som ble gitt. Det hele ble 

til slutt en fabel av folkeeventyr-

aktige proporsjoner.

Til slutt møtte jeg endelig 

syvende far i huset og fikk 

ryddet opp i problemet. Brev-

portoen kostet ikke mye, men 

tiden jeg har brukt, er verdt 

mer.

Min sak er ikke spesielt stor 

og jeg er overrasket over hvor 

komplisert den rakk å bli uten 

at noen kunne skjære igjennom. 

Hva gikk galt?

Skal jeg tørre å mene noe, 

ville jeg tro at det dreier seg om 

fem hovedområder:

 Det første er grensesnittet 

mellom rutiner i it-sy
stemene. 

Det er ikke første gang et 

offentlig system gjør feil fordi 

jeg har adresse i utlandet. Folk 

som bor i Norge får kun ett 

skatteoppgjør, ble jeg opplyst i 

den prosessen jeg var gjennom. 

Jeg fikk ett oppgjør per 

kommune, og postene ble ikke 

riktig fordelt.

 Det andre er grensesnittet 

mellom kommune og region, og 

regionene imellom. Det nytter 

lite å delegere ansvaret for 

kundestøtten til en person i 

kommunen når han ikke kan 

gjøre noe likevel.

 Det tredje er ansvarsvegring. 

Det er lettere å sende en person 

videre i systemet enn å skjære 

igjennom og løse problemet. 

Slikt kan gi gode statistikker for 

antall besvarte forespørsler.

 Det fjerde er bevilgninger. 

Kanskje jeg tar feil – jeg bor 

ikke i Norge – men det synes på 

meg som om det hersker en 

kultur hos myndighetene hvor 

ethvert problem kan løses ved å 

bevilge mer penger. Det minner 

om å piske døde hester.

 Det femte er samlebåndet. 

INNLEGG

Samfunn

Til slutt møtte 

jeg endelig  

syvende far i huset og 

fikk ryddet opp i  

problemet

 RINGERUNDE. Morten 

Bergsjø havnet i en lang telefon-

ferd gjennom velsmurte køer. 

Foto: Colourbox
Det er ikke bare skatteetaten 

som bruker dette konseptet. En 

rekke debattinnlegg i det siste 

har henvist til d
et samme feno-

menet i helsesektoren, der pasi-

enter blir anonymisert og igno-

rert.

Ville det ikke være bedre om 

forvaltningen bytter ut samle-

båndet med en håndverkstil-

nærming, der kunden settes i 

sentrum? 

I det minste burde kunden 

kunne forholde seg til én og kun 

én saksbehandler inntil 

problemet er løst. Det ville i det 

minste ha spart både forvalt-

ningen og skattyterne for 

meningsløse telefonkøer.

 Morten Bergsjø, Luxembourg

ELBIL ER BEST. Sigrid Hjørnegård 

og Ole Henrik Hannisdahl.

GIR KLIMAGEVINST. Elbiler, som 

denne, en Nissan Leaf.  

Foto: Reed Saxon, AP/NTB Scanpix

rimenter for å underbygge fors-
kningen sin.  

De er to svært verdige
vinnere.

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt,  
Universitetet i Oslo


