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 Evaluering og nytte-kostnadsanalyse 

  
 Stiglitz kap 10, 11 

NOU 2012:16 (kap. 2 og 3) 
 (Notater korrigert 13.04 kl 13:00) 



Vurdering av politiske tiltak 

• Deskriptivt: Hva skjer? 
– Intenderte konsekvenser 
– Uintenderte konsekvenser 

• Normativt: Hva er velferdseffektene? 
– Er oppnådde gevinster viktige nok til å forsvare 

ulempene? 

• Forhånds-/etterhåndsevaluering 

data 



Noen typer tiltak 

• Direkte regulering 
– forbud, påbud, teknologistandarder, ikke 

omsettelige kvoter (utslippsgrenser, fiskekvoter) 

• Markedsbaserte virkemidler 
– Avgifter, subsidier, omsettelige kvoter 

• Konkurransepolitikk 
• Offentlig produksjon 
• Privatisering/konkurranseutsetting 



Basisalternativet 

• For å vurdere et tiltak: må vite hva vi sammenlikner 
med 

• Basisalternativet eller nullalternativet: hva blir 
situasjonen uten tiltaket? 
– Dagens situasjon 
– Utviklingen uten tiltak 



Problem og tiltak 
1. Hva er problemet? 
– For lite lyrikk 

2. Markedssvikt? 
– Fellesgoder? Eksterne effekter?  
– Stordriftsfordeler? Asymmetrisk info? 
– Formyndergoder? Markedsmakt? 
– Fordeling? 
– Preferanser? 

3. Hva kan gjøres? 
– Alternative tiltak 
– Ett alternativ: ikke grip inn (basisalternativet) 

• Type markedssvikt     type inngrep 
– Naturlig monopol: Privat produksjon, subsidier til produsent? 
– Forurensning: Miljøavgift? 

For lange helsekøer 
Styringssvikt? 

I Markedssvikt før nåværende tiltak 
II Er disse tilstrekkelige/velfungerende? 



Virkningene: Hva skjer? 

• Ønskede/ planlagte gevinster 
– Mer lyrikk  
– Kortere køer 

• Uønskede/uplanlagte effekter 
– Endres insentivene (utilsiktet)? Vil folk/bedrifter endre 

atferd? 
– Andre utilsiktede bivirkninger (byråkrati, plunder og heft, 

nye konkurransehindre) 
– Er suksess realistisk? (Usikkerhet, styringssvikt)  

• Kostnader 
– For ansvarlig etat 
– For andre (bedrifter, husholdninger, andre etater) 

I forhold til 
basisalternativ! 



Inngrep og insentiver 

• Snorkeoperasjoner 
 
 
 
 

• Utdanningsstøtte: Stiglitz s. 260-261 
• Forhåndsanalyse: må (dels) hvile på teori 

Abcnyheter.no 



Samfunnsøkonomisk analyse 

• Samfunnsøkonomiske analysetyper 
– Nytte-kostnadsanalyse 
– Kostnadseffektivitetsanalyse 
– Kostnads-virkningsanalyse 

 
DFØ (2014): Veileder i samfunnsøkonomiske analyser 
Nyttekostnadsutvalget (2012): Samfunnsøkonomiske analyser, NOU 2012:16.  
Kostnadsberegningsutvalget (1997): Nytte-kostnadsanalyser. Prinsipper for 
lønnsomhetsvurderinger i offentlig forvaltning, NOU 1997:27. 
Kostnadsberegningsutvalget (1998): Nytte-kostnadsanalyser. Veiledning i bruk av 
lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor, NOU 1998:16.  
Utvalget for vurdering av bærekraftshensyn i offentlige beslutningsprosesser 
(2009): Globale Miljøutfordringer – norsk politikk: Hvordan bærekraftig utvikling 
og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser, NOU 2009:16.  



Kilde: DFØ 2014 

Veileder i 
samfunnsøkonomiske 
analyser (DFØ 2014) 



Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, FIN (2005):  

 
 
 
 
 

– ”at befolkningen til sammen er villig til å betale minst så 
mye som tiltaket koster” 

– Deskriptiv definisjon:  
Samfunnsøkonomisk lønnsomt ≠ best for samfunnet 
– Betyr ikke at offentlig sektor vil tjene inn utgiftene 
– Betyr ikke at det er en Paretoforbedring (krever faktisk kompensasjon) 

 
 
 

 



Alternative formål 

1. Rangere tiltak (gi klar anbefaling/«fasitsvar») 
– Må verdsette alt (implisitt/eksplisitt) 
– Må velge etisk/politisk verdigrunnlag (F) 

2. Gi oversikt, bakgrunn for andres vurdering 
– Trenger ikke verdsette alt 
– Trenger ikke nødvendigvis velge verdigrunnlag (kan brukes 

av beslutningstakere med ulik F) 



Nytte-kostnadsanalyse 
• En metode for å undersøke om tiltak er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme 
• Dvs: Er Total BV > kostnad? (Er TNBV > 0?) 
• Rangering: Jo større TNBV, jo mer samfunnsøkonomisk 

lønnsomt 
• Som bedriftsøkonomisk kalkyle, men 

– Alle aktører regnes med 
– Også ikke-markedsgoder regnes med 

• Verdsettingsprinsipp for nytte: Betalingsvillighet 
– Ikke-markedsgoder 
– Diskontering 

netto 



Kostnadseffektivitetsanalyse 
• Noen tiltak har lik konsekvens 

– To medisiner som gir samme helseeffekt 
– To rensemetoder for bedre vannkvalitet 

• Noen tiltak kan stykkes opp i «biter» med lik konsekvens 
– Medisinering versus kirurgi 
– Hvis formålet er å redde liv: skaler tiltak så like mange liv 

reddes, eller betrakt kostnad per sparte liv 
• Kan da rangere tiltak ut fra kostnader alene, uten å 

verdsette nytte i kroner 
– Hvilket tiltak gir størst renseeffekt per krone? flest sparte liv per 

krone? 
– Kostnadene beregnes som i nytte-kostnadsanalyse 



Kostnads-virkningsanalyse 
• De fleste tiltak har ulik konsekvens 

– Medisiner med lik behandlingseffekt, men ulike bivirkninger 
– Medisinering og kirurgi: sparer liv, men i ulik grad for 

voksne/barn, menn/kvinner? 
• Kostnads-virkningsanalyse: Når pengemessig verdsetting av 

alle effekter ikke er ønskelig/mulig 
– Finnes gode verdsettingsestimater? 
– Verdsetting: opplysende eller forvirrende? 

• Hva som skal inkluderes: som i nytte-kostnadsanalyse 
• Beregning av kostnader: som i nytte-kostnadsanalyse 
• Gir oversikt over pro/contra, ikke direkte rangering 

– tallfester og lister opp viktige konsekvenser 
– kan egne seg for formål 2 



Utredningsinstruksen 

• Pålegg: økonomiske, administrative og andre 
vesentlige konsekvenser skal utredes. 

• Prosedyrer: hvordan utrede reformer og tiltak, 
hvem saken skal legges fram for 

• Bestemmelser som skal sikre at ansvarlig instans 
utreder alle relevante og vesentlige konsekvenser, 
og at berørte instanser og offentligheten trekkes 
inn før beslutning. 

 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/lover_regler/reglement/2005/utredningsinstruksen.html?id=107582 



Utredningsinstruksen – forts.  
• Konsekvensene skal tallfestes så langt dette er mulig. 
• Analyse og vurdering av økonomiske og administrative 

konsekvenser skal inngå. 
• Økonomiske konsekvenser må vurderes med henblikk både 

på utgifts- og inntektsforhold for dem som berøres […]. Det 
skal i nødvendig utstrekning inngå grundige og realistiske 
samfunnsøkonomiske analyser. Dersom det foreligger 
vesentlig usikkerhet ved elementer som inngår i 
beregningen, må det gjøres anslag både for maksimums- og 
minimumsalternativer for nytte/kostnader […]. 

• Vil ofte være aktuelt å vurdere: Miljø; næringsliv; distrikt; 
helse; likestilling; menneskerettigheter; enklere regelverk 
og forvaltning.  



Lite/stort tiltak 
• Samfunnsøkonomiske analyser: metode for vurdering av små 

prosjekter/reformer 
• Liten her: tiltaket endrer ikke relative priser og verdier 

– Metoden regner prisene som upåvirket av prosjektvalg (gjelder 
også kostnadseffektivitet- og kostnads-virkningsanalyse) 

– Ellers: må bruke andre metoder (generell likevektsmodell) 
• Annet, mer praktisk skille lite/stort prosjekt: KS-ordningen 

– Statlige prosjekter med investeringskostnad over 750 mill. kr: 
ekstern kvalitetssikring (KS) før Stortingsfremleggelse. 
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal beregnes.  

– OBS: De fleste slike prosjekter er små nok til nytte-
kostnadsmetodikk (men ikke alle). 



Diskontering 
• En kr i dag er verdt mer enn en kr i morgen 

– Utålmodighet (relevant på samfunnsnivå?) 
– Kunne alternativt ha vært investert, gitt realavkastning 

• Tall for ulike tidspunkt gjøres sammenliknbare ved 
diskontering 
– Som bankenes rente- og rentesrente-beregninger 

1. Finn netto total betalingsvillighet for hvert år t=0,…T 
i tiltakets levetid 

2. Diskonter hvert beløp: Divider det med (1+r)t 

3. Summér 
4. Resultat: Tiltakets netto nåverdi  



Norske diskonteringsregler 

 
 
 
 

• Risikojustering er innbakt i diskonteringen 
 
Rundskriv april 2014: 
http://www.dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/rapporter/r_109_2014.pdf 

0-40 år 40-75 år > 75 år 
Risikojustert 
rente 

4 3 2 



Verdsetting 
• Obs: må ikke alltid verdsette alt 
• Markedsgoder: Markedspris 

– Pass på korreksjon for skatter og avgifter 
– Skattekostnad 

• Ikke-markedsgoder: Anslått betalingsvillighet 
– Direkte metoder: Spørreundersøkelser 
– Indirekte metoder: Utled fra markedsatferd  

• Reisekostnadsmetoden; eiendomspriser; lønnstillegg for risiko 

– Korrigerende avgifter/subsidier kan av og til brukes som anslag 

• Verdien av tid: utgangspunkt i lønn 
– Inkl. skatt: verdi av tid i arbeid 
– Eksl. skatt: verdi av fritid  
– Kan også bruke spørreundersøkelser 



Neste gang (og gangen deretter) 

 Helsepolitikk, sosialforsikring, 
utdanningspolitikk 

Informasjonsproblemer   
Mer om formyndergoder  

• Pensum til forelesning 9 og 10: 
• Hagen 2000 
• Stiglitz kap. 12, 14, 16 

– Hopp gjerne over: s. 300-308, 312-313 (les siste avsn. s 
313), 322-327, 363-368, 374-380, 420-426 (midt på s.), 
435-442.  


	ECON1220� Velferd og økonomisk politikk��Forelesning 8:�� Evaluering og nytte-kostnadsanalyse�	�
	Vurdering av politiske tiltak
	Noen typer tiltak
	Basisalternativet
	Problem og tiltak
	Virkningene: Hva skjer?
	Inngrep og insentiver
	Samfunnsøkonomisk analyse
	Slide Number 9
	Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
	Alternative formål
	Nytte-kostnadsanalyse
	Kostnadseffektivitetsanalyse
	Kostnads-virkningsanalyse
	Utredningsinstruksen
	Utredningsinstruksen – forts. 
	Lite/stort tiltak
	Diskontering
	Norske diskonteringsregler
	Verdsetting
	Neste gang (og gangen deretter)

