Cecilie Brein-Karlsen (Frp) har vært statssekretær i
Finansdepartementet siden januar 2017. Hun har tidligere
vært statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
og byråd for helse og eldreomsorg i Oslo kommune.
Brein-Karlsen har en mastergrad i politisk økonomi fra
Handelshøyskolen BI og Solvay Business School i Brussel.

John Hassler er professor ved Institute for International
Economic Studies ved Stockholms universitet, med
doktorgrad fra MIT. Han har forsket på finanspolitikk,
sosial mobilitet, vekst og klimapolitikk. Hassler var rådgiver
for Finansdepartementet i Sverige under finanskrisen, og
han ledet Finanspolitiska rådet i Sverige fra 2013 til 2016.

Finanspolitikken og usikkerhet om
verdien av Statens pensjonsfond utland
Åpent seminar arrangert av Finansdepartementets rådgivende utvalg
for modell- og metodespørsmål. Tirsdag 27. november 2018 kl. 11.30–16.00.
Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Ludger Schuknecht var sjeføkonom i det tyske finansdepartementet frem til han ble assisterende general
sekretær i OECD i september 2018. Schuknecht har
også erfaring fra Den europeiske sentralbank, Verdens
handelsorganisasjon og IMF. Han har doktorgrad fra
Universitetet i Konstanz i Tyskland og har forsket på
økonomisk politikk og internasjonal økonomi.
Espen Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt
for finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI og ved
University of California, Santa Barbara. Han har tidligere
vært ansatt ved University of California, Davis og Norges
Bank Investment Management. Henriksen forsker på
finans og makroøkonomi, og han var medlem av Morkutvalget, som utredet aksjeandelen i Oljefondet.
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.

Finansdepartementet

Finanspolitikken og usikkerhet om verdien av
Statens pensjonsfond utland
Den økonomiske politikken må være innrettet slik at vi er godt rustet for å
håndtere usikkerhet. Både norsk økonomi og offentlige inntekter og utgifter
kan utvikle seg annerledes enn ventet. Noe vil komme overraskende, andre
kilder til usikkerhet kan analyseres på forhånd, slik at vi lettere kan håndtere
ulike utfall. Med dette seminaret vil utvalget rette søkelyset mot finanspolitikkens
tilpasning til svingninger i verdien av Statens pensjonsfond utland.
Med et fond som nesten er tre ganger større enn fastlandsøkonomien, kan
svingningene innebære at banen for den forventede realavkastningen flytter
seg mye på kort tid. Store endringer i fondsverdien skal fases inn over flere
år. Tidligere har større fall i fondskapitalen blitt motvirket av en stor strøm av
oljeinntekter inn i fondet. Ved tilsvarende fall fremover kan det bli nødvendig
å redusere uttaket.
Hvordan bør budsjettpolitikken ta hensyn til usikkerheten i fondet og
konsekvensene av et større fall i fondsverdien? Hvordan vil større budsjett
innstramminger påvirke norsk økonomi? Dette er spørsmål som foredragsholderne vil drøfte på seminaret.

Program
27. november 2018, 11.30–16.00
Auditoriet i R5 i regjeringskvartalet, Oslo
11.30

Registrering og kaffe

12.00

Velkommen og åpning
Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Leder for modell- og
metodeutvalget.
Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

12.15

Forberedt kommentar: Ekspedisjonssjef Amund Holmsen,
Finansdepartementet. Medlem i modell- og metodeutvalget.
13.15

Kaffepause

13.35

The consequences of large fiscal consolidations:
Why fiscal frameworks must be robust to risk
Visegeneralsekretær Ludger Schuknecht, OECD
Forberedt kommentar: Professor Hilde Bjørnland, BI.
Medlem i modell- og metodeutvalget.

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

Finanspolitiske rammeverk og usikkerhet
Professor John Hassler, Stockholms universitet.
Tidligere leder for Sveriges Finanspolitiske råd

14.35

Kaffepause

14.55

Finanspolitikk og svingninger i fondsverdi
Førsteamanuensis Espen Henriksen, BI
Forberedt kommentar: Sjeføkonom Roger Schjerva, IKT Norge. 		
Tidligere statssekretær i Finansdepartementet (2005-2013).

15.45

Utfordringer fremover og oppsummering
Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Leder for modell- og
metodeutvalget

16.00

Slutt

