
Siv Jensen ble 16. oktober 2013 utnevnt til Finansminister 
i Erna  Solbergs regjering. Hun har vært leder i 
Fremskrittspartiet siden 2006 og var i perioden 2001 – 2005 
leder  i finanskomiteen på Stortinget. Hun er utdannet 
diplomøkonom fra NHH.

Øystein Thøgersen er professor og instituttleder ved 
Institutt for Samfunnsøkonomi ved NHH og medlem 
i Finansdepartementets  utvalg for  modell- og 
metodespørsmål. Thøgersen ledet ekspertutvalget 
om handlingsregelen som overleverte sin rapport til 
finansministeren like før sommeren. I perioden 2004-2009 var 
han medlem i Norges Banks hovedstyre. 

Robert Chote  har vært leder av Storbritannias Office for 
Budget Responsibility siden opprettelsen i 2010. Chote har 
tidligere jobbet som direktør ved Institutt for Finanspolitiske 
Studier, rådgiver for IMF og økonomiredaktør i Financial Times. 

Øistein Røisland er forskningsdirektør i Pengepolitisk 
Avdeling i Norges Bank. Røisland tok sin  doktorgrad ved 
Universitetet i Oslo i 2000 og har jobbet i Norges Bank siden 
1998. Hans  fagfelt er makroøkonomisk teori,  pengepolitikk 
og beslutningsteori. Hans forskning fokuserer for tiden på 
pengepolitiske komiteer. 

Steinar Holden er professor i samfunnsøkonomi ved 
Universitet i Oslo. Han har tidligere ledet flere offentlige 
utvalg,  senest Holden III - utvalget som så  på lønnsdannelsen 
og utfordringer for norsk økonomi. Steinar Holden 
leder Finansdepartementets utvalg for modell – og 
metodespørsmål. 
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Konsekvenser av usikkerhet for utformingen 
av den økonomiske politikken

Den økonomiske politikken utformes under usikkerhet. Finanspolitikken bygger 
på usikker kunnskap om konjunktursituasjonen og utviklingen framover, om 
sammenhengene mellom budsjettpolitikk og den økonomiske utviklingen, 
og om utviklingen i ulike budsjettstørrelser. På seminaret ønsker vi å belyse 
hvilken betydning ulike kilder til usikkerhet på kort og mellomlang sikt har for 
utformingen av den økonomiske politikken, med vekt på finanspolitikken. 

Finanskrisen er et godt eksempel på at politikk utformes under usikkerhet. Den 
økonomiske utviklingen tok raskt en annen vei enn forventet. Skatteinntekter 
som ble tolket som varige viste seg å være midlertidige når konjunkturene 
sviktet. Ettervirkningene av krisen har også demonstrert at det er uenighet om 
økonomiens virkemåte og om hvordan den økonomiske politikken bør innrettes 
for å stabilisere konjunkturene og legge til rette for langsiktig vekst. 

Norge er i en spesiell situasjon sammenlignet med de fleste andre 
industrilandene, særlig fordi staten har bygget opp en stor finansiell formue, 
men også fordi petroleumsnæringen er så viktig. Det er stor usikkerhet om den 
økonomiske utviklingen framover. Innlederne på seminaret vil gi et bidrag til 
at vi i diskusjonen om den økonomiske politikken også tar inn over oss denne 
usikkerheten.

Det dreier seg både om å beskrive usikkerheten knyttet til bestemte størrelser 
(som for eksempel anslag for den økonomiske utviklingen, anslag for det 
strukturelle underskuddet og forventninger til verdien av SPU), hvilke forhold 
som kan gjøre at usikkerheten øker eller minsker (for eksempel om man kan 
identifisere ubalanser som gjør at bestemte former for usikkerhet øker), og 
hvilke konsekvenser usikkerheten har for den økonomiske politikken: Hva er 
optimal politikk under usikkerhet? Hvilken betydning har det at virkningen av 
finanspolitikken er usikker? Hvordan analyseres og kommuniseres usikkerhet? 
Kan finanspolitiske regler være til hjelp?

10. desember 2015, 11.30-15.45
Regjeringskvartalet auditoriet R5, Oslo

11.30 Registrering, kaffe og sandwich

12.00  Åpning av seminaret 
ved finansminister Siv Jensen 

12.15 Det finanspolitiske rammeverket i usikre tider 
 Professor Øystein Thøgersen, NHH 
 Forberedt kommentar:  
 Samfunnsøkonom og forfatter Maria Reinertsen

13.05  Kaffepause 

13.30  Recognising and communicating uncertainty 
Robert Chote, Chairman of the Office for Budget  
Responsibility (Storbritannia) 
Forberedt kommentar:  
Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet

14.20  Kaffepause 

14.40 Tilsier usikkerhet større forsiktighet i den økonomiske politikken?  
 Forskningsdirektør Øistein Røisland, Norges Bank 
 Forberedt kommentar:  
 Sjeføkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken

15.25  Utfordringer framover og oppsummering 
Professor Steinar Holden, utvalgsleder

15.45 Slutt

PROGRAM

OM UTVALGET

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- 
og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til 
Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske 
problemstillinger. Utvalget har ti medlemmer og ledes 
av professor Steinar Holden (Universitetet i Oslo).

Detalj fra Finansdepartementets bygg


