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Høringsuttalelseom NOU2012:16Samfunnsøkonomiskeanalyser

Spørsmåletom samfunnsøkonomisklønnsomhetved et tiltakvil i utgangspunktetha relevansfordet
mesteav aktivitetensom foregåri kommunesektoren.KS vil likeveli dennehøringsmerknaden
fokuserepå nytte-/kostnadsberegninger(N/K-beregninger)knyttettil samferdselsprosjekter.I KS
(2012)er spørsmålknyttettil samfunnsøkonomisklønnsomhetved samferdselsprosjekterbehandleti
en noe brederesammenheng.

KS' utgangspunkt

KS er enig i at samfunnsøkonomisklønnsomhetikke er det enestebeslutningsgnmnlagetKtmhør
leggestil grunnved valg av investeringsprosjekter,men at slikeberegningermå være en viktigdel
av beslutningsgrunnlaget.

Dagensmetodefor beregningav samfunnsøkonomisklønnsomhetved samferdselsinvesteringerviser
at en svært stor andel av gjennomførteog planlagteprosjekterikkeer lønnsomme.Dettekan i noen
grad skyldesat mangeprosjekterer begrunnetmed andre forholdenn at de er lønnsomme,mendet
skyldesåpenbartogså at dagensmetodefor slike beregningerer mangelfull,slik at prosjektersom
egentliger samfunnsøkonomisklønnsommeframstårsom ulønnsomme.Dette bidrartil å svekke
tilliten til og dermedhensynettil samfinmsøkonomisklønnsomheti planleggingenav
samferdselsprosjekter.KS er derforgrunnleggendepositivtil utvalgetsinnstillingnår utvalget
foreslårforbedringeri beregningsoppleggetpå rekkeområder.På noenområderer imidlertid
utvalgetfor tilbakeholdende.

Kapittel 3. Fordelingsvirkninger

En N/K-analysebasertpå individenesbetalingsvillighetmålervirkningeneav prosjekterog tiltaki
penger,ikkenytte eller velferdsornsådan. Sidenbetalingsvillighetvarierermed individenes
velstandsnivå,vil rike systematisktelle merenn fattigeved beregningav aggregertnetto betalings-
villighet.Samfunnsøkonomisklørmsomhetskal derfortolkes somet oppsummerendemål på hva
befolkningentil sammennetto er villig til å betale for et tiltak, ikke somet mål på hva som er til
samfunnetsbeste i videre forstand.

KS er enig i at det i N/K-beregningerfremdelesbør beregnessamlet,uveid betalingsvillighet,og at
en slik analyseheller bør suppleresmed en analyseav fordelingsvirkninger,der det er tilstrekkelig
relevant.Slikefordelingsvirkningerkan tilsi at prosjektersomikkeer samfunnsøkonomisklønn-
somme,likevelskal realiseres.Men en vektetsammenveiningav fordelingsvirkningermå nødven-
digvisværebasert på subjektivepreferanser,og kan dermedikkeuten videreutgjøreet felles
beslutningsgrunnlag.

Kapittel 4. Realprisjustering

Norskpraksishar vært å holde allepriser konstantegjennomanalyseperioden,og ikke ta hensyntil
forventningerom at relativeprisforholdkan endre seg i løpetav de årenesom inngår i analyse-
perioden.Manglenderealprisjusteringvil undervurdereframtidigverdsettingav tid og trafikk-



sikkerhetvedhøyerereallønn.Samtidigundervurdereskostnadersomevt kan tenkeså fa økt realpris
i framtida(f eks drivstoff).Cowi(2012)har beregnetfor KS at beregnetnettonyttei fire konkrete
veiprosjekterble lavereuten realprisjustering,enn med. Den internerangeringenav prosjekteneble
imidlertidikkepåvirket.Manglenderealprisjusteringkan dermedbidratil å forklareat så mange
gjennomførteellerplanlagtesamferdselsprosjekterikke framstårsomsamfunnsøkonomisk
lønnsomme.KS er enig med utvalgeti at verdienav innsparttid til arbeidog fritidbør
realprisjusteresmed forventetvekst i BNPper innbygger.

Kapittel 5.Kalkulasjonsrenten
Kalkulasjonsrentenkan alternativttolkes sommål på villighetentil å avståkonsumnå mot å fa et
høyerekonsumen periodesenere,og markedsbestemtalternativkostnadved detmerkonsumen ville
ha hatt etteren periodeved å plassereen krone i banken eller i annenrentebærendeplassering
stedet for å konsumereden nå. Begrunnetmed at Norge er en åpenøkonomisomer integrerti
internasjonalekapitalmarkeder,gårutvalgetfor siste versjon,og konkluderermedat kalkulasjons-
rentenbørreflekteresikkeravkastningi internasjonalekapitahnarkederog risikoeni prosjektet.

Utvalgetvisertil at forventetrealavkastningpå Statenspensjonsfond,utland(SPU)er anslått til 4 pst
(40 pst statsobligasjonermedforventetrealavkastningpå 2,5 pst, 60 pst aksjermv medforventet
realavkastningpå 5 pst). Basertpå dette foreslåsfølgendestrukturforkalkulasjonsrentenfor «et
normaltoffentligtiltak»,avhengigav levetidenpå prosjektet,der 4 pst skalnyttesfor første40 år, 3
pst forneste35 år osv.

t

Risikofrirealrente 2,5 2 2

Risikopåslag 1,5 1 0

Risikojustertkalkulasjonsrente 4 3 2

Renteanslagetsomutvalgetbyggersitt resonnementpå er trolig for høyt.NorgesBankhar tidligerei
år anbefaltå baserehandlingsregelenfor finanspolitikkenpå en forventetavkastningpå SPUpå 3
prosent,dvs 1prosentpoenglavereenn anslagetutvalget tar utgangspunkti. KS vil på sin sidepeke
på finanskrisahar vist at internasjonalefinansinvesteringerkan være langtmer risikofylteenn
tidligerelagttil grunn.Det er ikkebare avkastningensom er mer usikker;ogsåhovedstolener
usikker,og det gjelderogså statsobligasjoner.Ved tap av hovedstolvil lav/negativavkastningi en
periodeikkekunnemotvirkesav høy avkastningi en senereperiode.Deter ingenerfaringersom
tilsier at en tilsvarenderisikofor tap av hovedstolforeliggerved infrastrukturinvesteringer,i alle fall
ikke ved innenlandskesamferdselsprosjekter.

Dessutenhar finanskrisavist at en kan ha sterk samvariasjonmellomulikefinansmarkeder,noe som
redusererdiversifiseringsgevinstenog gir økt risiko ved bredere sammensatteporteføljer,sett i
forholdtil deten tidligerehar lagt til grunn.Her kan økte samferdselsinvesteringeri Norge,på linje
med investeringeri eiendomog infrastrukturinternasjonalt,seespå somen diversifiseringsmulighet.

En undervurderingav risikovil motsvaresav en overvurderingav sikkeravkastning.KS mener at
erfaringenenevntovermå fa betydningfor anslagpå risikofrirente somleggestil grunni samfunns-
økonomiskeanalyser.Risikofrirente ligger lavere enn det en tidligerehar antatt,og utvalgetsanslag
på risikofrirealrenteliggerderfor trolig for høyt. KS vil anbefaleen risikojustertkalkulasjonsrente
på 3,5 pst forde første40 årene.BeregningerCowi (2012)har utførtfor KS viser storeeffekterav
redusertkalkulasjonsrentefor flere konkreteprosjekter.



Kapittel6. Levetid,analyseperiodeogrestverdi
Utvalget peker på at analyseperioden som hovedprinsipp bør være så nær levetiden som praktisk
mulig, og at 40 år synes å være en mer rimelig analyseperiode for veier enn de 25 år som har vært
brukt til nå. Ved analyseperiode kortere enn levetid må det beregnes en restverdi. Denne bør i
hovedsak beregnes ut fra netto nyttestrøm siste år, ikke ut fra gjenstående kapitalverdi (lineær
avskrivning) som i dag. Utvalget anbefaler å la strømmen av netto nytte gå mot null i siste år av
levetiden, når de fieste virkninger er verdsatt.

KS er ikke uenige i disse vurderingene. Beregninger Cowi (2012) har utført for KS viser store
effekter av forlenget analyseperiode (med dagens metode for beregning av restverdi). KS vil
dessuten peke på at valg av analyseperiode må avspeile vesentligheten av å fange opp nytte- og
kostnadsstrømmer langt fram i tid. Med lavere kalkulasjonsrente må analyseperioden utvides, gitt at
levetiden på prosjektet tilsier det. Da N/K-analyser ble introdusert tidlig på 60-tallet var
kalkulasjonsrenta på 10 pst. Med en slik kalkulasjonsrente vil strømmer 25 år fram i tid bli
neddiskontert til 9,2 pst av opprinnelig verdi. Setter vi en neddiskontert verdi på 9,2 pst av
opprinnelig verdi som krav til hva som skal forstås som vesentlig, tilsier en kalkulasjonsrente på 4
pst at analyseperioden bør utvides til 60 år (gitt at levetiden er så lang), slik det framgår av figuren
nedenfor.

Kombinasjoner av rente og neddiskonteringstid
som gir en neddiskontert verdi på 9,2 pst
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KS mener dessuten at en bør vurdere å skille levetid for samferdselsanlegg i hhv levetid for grunn-
arbeider mv og levetid for veidekke, togskinner, ol. For grunnarbeidene, dvs opparbeidingen av selve
samferdselstras&ne (utsprenging, drenering, oppfylling) må det være grunn til å forutsette en
vesentlig lengre levetid enn 40 år. Med de lave kalkulasjonsrentene som nå skal legges til grunn, far
dette betydning for valget av analyseperiode og beregnet lønnsomhet ved prosjektene.

Kapittel7. Nettoringvirkningerav samferdselsprosjekter
Utvalget definerer ringvirkninger som effekter i andre markeder enn de som er direkte berørt av
tiltaket som analyseres. Slike ringvirkninger kan for det første bestå i merverdi som følger av avvik
fra betingelsene for fullkommen konkurranse (uutnyttede stordriftsfordeler, eksterne effekter,
herunder merverdi som følge av utvidete arbeids- og produktmarked). For det andre kan det bestå i
den merverdien av økt produksjon som følger av evt økt arbeidstilbud og som ikke fanges opp av
ordinær analyse (tilsvarer den ekstra skatteinngangen som følger av endringen i arbeidstilbudet).
Utvalget understreker at det er netto ringvirkninger som skal legges til. En må altså unngå å fange
opp effekter som kun er omfordeling av nytte som allerede er beregnet.



Etteren lengredrøftingenderutvalgetoppmed å fastslåat det ikkeer empiriskgrunnlagforå legge
merverdieffekterav utvidetearbeids-og produktmarkederinn i de ordinæreN/K-beregningene,men
at slike effekterevt bør beregnesseparat,«forå sikresammenlignbarhet»mellomprosjekter.

Dette er en konklusjonKS vil si seg uenigi. KS mener at det empiriskegrunnlagetfor å ta hensyntil
denne type merverdier til stede,og at slikeberegningerbør inngå i denordinæreNIK-beregningen
der det er relevant.KSviserher til beregningerCowi (2012) har utførtfor KS,basertpå en tidligere
utvikletmodellsomer tallfestetpå data for norskekommuner.Cowismodeller relativtny og har
tydeligvisikkeværtkjent for utvalget,sidenutvalgetlegger til grunnat det ikkeforeliggernorske
studierpå området.

Modellenbyggerpå at samferdselsprosjekterkan føre til både bedrematehingav arbeidskraften,økt
konkurranseog interaksjonpå produktmarkedene,og bedre spredningav kunnskapog innovasjoner.
Beregningenevisertil dels store produktivitets-og dermed inntektseffekterfor utvalgtesamferdsels-
prosjektergjennomutvidetearbeids-og produktmarkeder.Cowi (2012)viserogså at konkrete
prosjekterhar ført til endringersom sannsynliggjørat slike effekterkan oppstå.'

modellenvil forøvrigstørrelsenpå effekteneavhengeav konkreteegenskaperved hvertprosjekt;
modellenvil dermedogså anginår en må forventeat slike effekter ikkevil oppstå.Detå unnlateå ta
hensyntil at effektenkan være ulik fraprosjekttil prosjekter derfor ikke å gjøreberegningene
«sammenlignbare»,slik utvalgethevder,men er å gjøre dem «ikkesammenlignbare».

Det at slike beregningerer usikregir heller ikkegrunn til ikke å la dem inngåi beregningenav
samletnetto nyttevedprosjektet,der det måttevære relevant,dvs der forventetmerverdier positiv
og av vesentligstørrelse.Mankan riktignok risikereat usikre positiveeffektersom leggesinn i en
analysevil kunnegi overvurdertlønnsomheti prosjektet,men samtidiger det slik at usikrepositive
effektersom ikkeleggesinn vil kunnegi undervurdertlønnsomhet.Selvomdet er usikkerhetom
merverdived enkeltprosjekterer,vil forventetmerverdivære positivnår man ser hele porteføljenav
muligeprosjekterunderett. Ved ikke å leggeeffekteneinn i analysenvil en forventningsmessig
undervurderelønnsomheteni hele prosjektporteføljen,noe som vil kunneføretil at for få prosjekter
realiseres.

KS vil her pekepå utvalgetsbehandling eller manglendeproblematisering—rundt beregningeneav
skattefinansieringskostnader.Utvalgetpekerpå at skatter i alminnelighetvil vri produksjons-og
konsumbeslutningeneslik at økonomienpåføreset effektivitetstap,og viser til at en i NOU 1997:27
anbefalteat en forprosjektersom skal finansieresover offentlig budsjetterbør beregneen
finansieringskostnadpå kr 0,20pr 1kroneøkt skatt, og at dette skal leggesinn i N/K-analysene.
Finansieringskostnadenmå imidlertidansessom sværtusikker; beregningenesom anbefalingen
bygdepå viste stortsprik i anslagene.

Man kan spørre om ikke slike produktivitetsvirkninger fanges opp i den realjusteringen av lønninger som ble omtalt
foran. Økt produktivitet i økonomien over tid må jo nettopp bestå i summen av forbedringer i produksjonsteknologi,
bedre infrastruktur, osv. Dobbeittellingen består i så fall at man regner med både de direkte produktivitetseffektene for
de som er berørt av ringvirkningene, og bidraget en slik effekt gir til målt, samlet produktivitetsvekst i økonomien. Men
det sistnevnte bidraget vil vaere forsvinnende lite i forhold til den generelle produktivitetsveksten i økonomien (som må
regnes med) og i forhold til førstnevnte effekten, siden den måles som en n'te-dels effekt (bidraget til
produktivitetsvekst for landet i alt) men for kun de direkte berørte. Feilen ved å utelate den førstnevnte effekten (eller
alternativt utelate produktivitetsbidrag fra alle andre prosjekter) blir dermed mange ganger så sterk som fellen ved å
dobbeittelle det n'te-dels bidraget som prosjektet gir til samiet produktivitetsvekst; den sistnevnte feilen blir trolig helt
neglisjerbar.



KS vil videreminneom at en i nevnteNOU ogsåpekerpå at et offentliggode somproduseres(f eks
barnehagerog veier)kan gi inntektsvirkningersomoppveierdennegativevridningseffektensom
følgerav økt beskatning.2Detteer nettoppvirkningersominkluderermerverdisom følge av økt
produktivitetsom er omtalt foran. Slikepositiveeffektervar ikke inkluderti beregningerav
skattefinansieringskostnadensom ble utførtpå oppdragi forbindelsemednevnteNOU (gjelder
Holmøyog Strøm 1997,antakeligogså for Håkonsenog Mathiesen1997),dvs de inngår ikke (til
fradrag)i den anslåtteskattefinansieringskostnaden.

Utvalgetsanbefalingom ikke å ta beregningerav evt merverdiinn i de ordinæreN/K-analysene,
mens skattefinansieringskostnaderskal tas inn, vildermedinkludereusikrenegative, indirekte
effekterog utelukkeusikre positive,indirekteeffekterav tiltaket.Samletsett vil en slik metode gi en
systematisk—og ifølgeCowisberegningeri mangetilfellervesentlig—undervurderingav
nettonyttenved samferdselsprosjekter.

KS vil ti1sluttpeke på at når en genereltholderutenforeffektersom samferdselsprosjektermåtte gi i
formav bedre fungerendearbeids-og produktmarkeder,utelukkessamtidigen helt sentraldel av den
politiskemotivasjonenfor mange samferdselsprosjekter.Dermedbidraren til å gjøre N/K-analyser
irrelevantefor politiskebeslutninger.Det som angiveliger ment å væreen varsompraksis for
vurderingav samfunnsøkonomisk1ønnsomhet,undergraveri så fall hensynettil samfunnsøkonomisk
lønnsomheti praktiskpolitikk.
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