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Dette er en forelesning, ikke en mønsterbesvarelse.  
Hensikten er å fortelle om hvordan en besvarelse 
bør være.  Språket er ofte ufullstendig, punktvis.  
Det er flere momenter her enn vi venter på 10 sider.
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Definisjoner

• «Høyere utdanning bygger på generell studiekompetanse, 
normalt fullført videregående opplæring.  Hovedstrukturen er en 
3+2+3-modell, med treårig bachelorgrads-, toårig mastergrads-
og treårig doktorgradsutdanning.»  (Statistisk sentralbyrå 2014.)

– For enkelhets skyld vil jeg kalle institusjonene «universiteter.»

• Offentlig finansiering omfatter støtte til etablering og drift av 
universiteter, direkte eller via støtte til betaling av studieavgifter, 
samt støtte til studiemateriell og livsopphold for studenter.

– Kan ta form av støtte til etablering og drift av private universiteter.

– Kan ta form av stipender eller subsidierte lån til studenter.

• Privat finansiering kommer bl.a. fra studenten selv, foreldre, 
nåværende eller framtidig arbeidsgiver, samt legater og likn.

– En viktig del er alternativverdien av studentens tid, f.eks. i ufaglært arbeid.

• Blandet offentlig-privat finansiering er utbredt i mange land.
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Tolkning og avgrensing

• Tolkning av oppgavetekst:  Fordeler og ulemper ved de to 
hovedkategoriene finansiering.

– Vil også komme inn på underkategorier og blandet finansiering.

– Realistisk, knyttet til Norge og andre land.

– Vil henvise til aktuelle utviklingstrekk og aktuelle forslag til tiltak.

• Avgrensing:
– Ikke avgrensing til stilisert modell, «forutsetter to sektorer», «forutsetter 

lukket økonomi» eller liknende.

– Følger ikke rammene for nyttekostnadsanalyse, ikke nullalternativ og ett 
(eller noen få) mulige tiltak som alternativ til dette.

– Oppgaven dreier seg om finansiering, ikke om produksjon av utdanning.  
Fullt mulig for det offentlige å finansiere utdanning som produseres av 
private firmaer, av stiftelser, evt. i utlandet.  Fullt mulig også for private å 
finansiere utdanning som produseres av det offentlige, men betales i form 
av studieavgifter.
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Faktisk situasjon (1)

• Norge:  Blandingsfinansiering (hvem bidrar? hvilke former?)
– Offentlig:  Subsidiert studielån, stipend, etablering og drift av universiteter, 

støtte til privateide høyskoler, subsidierte studentboliger

• Studielån subsidiert på flere måter:  Lav rente, ikke rente i studietida, 
inntektsavhengig nedbetaling (sykdom, arbeidsledighet, uførhet, død)

• Statlig doktorgradsstipend dekker også alternativverdi av studentens 
tid; for disse studentene er det full offentlig finansiering; også militær

– Privat:  Alternativverdi av studentens tid, studentens egne midler (arbeids-
inntekt mm), støtte fra foreldre, private legater, støtte fra arbeidsgivere

• Støtte fra arbeidsgiver ikke vanlig i Norge for bachelor- eller 
masterutdanning, men mer vanlig for doktorgradsutdanning

• Andre land:  Privat finansiering utgjør større andel enn i Norge; 
samlet finansiering per ungdom (≈20 år) i mange land dårligere

• Studenter krysser landegrenser; Norge har relativt sjenerøs 
offentlig støtte både for norske studenter ute og for utenlandske 
studenter i Norge; lav studieavgift for sistnevnte, internasjonalt
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Faktisk situasjon (2), fra OECD (2013):
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• Tertiary education omfatter mer enn høyere utdanning: Fagskoler

• Finland, Danmark og Norge bruker mest offentlige midler 
på høyere utdanning blant OECD-landene, dvs. rike land, 
som andel av brutto nasjonalprodukt

• USA, Canada, Sør-Korea og Chile bruker mer tilsammen



Faktisk situasjon (3)
• Blant fattige land er utgifter til høyere utdanning lavere enn i 

OECD-landene, som andel av BNP, både fra offentlige og 
private kilder; per ungdom (≈20 år) relativt enda lavere.

• I land med høy privat finansiering vil bidrag fra studentens 
foreldre være viktig, samt gaver, bl.a. legater og donasjoner 
knyttet til universitetene.

• Et viktig utviklingstrekk er automatisering av høyere utdanning
– internett-formidling av undervisningsmateriell, bl.a. videoopptak av 

forelesninger

– flervalgsoppgaver til eksamen, som kan rettes maskinelt

• En del av diskusjonen om forholdene i Norge og noen andre 
land vil bygge på at en del offentlige ordninger fortsetter:

– Offentlig helsevesen og sjenerøse offentlige trygde- og velferdsordninger

– Offentlige tiltak mot arbeidsledighet

– Vridende skatter
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Effektivitet, markedssvikt

• Velferdsteoremene sier FK er PO, og enhver PO kan realiseres ved 
FK, ved omfordeling av initial allokering (Strøm og Vislie 2007, kap 4)

• Teoremene bygger på en rekke forutsetninger

• I hvilken grad omfordeling er myndighetenes oppgave, er omstridt

• Hvis et eventuelt ønske omfordeling kan oppnås, og rekken av 
forutsetninger er oppfylt, kan allokeringen overlates til markedet

• I så fall kan en planlegger ikke oppnå noen bedre løsning med andre 
virkemidler; dessuten er staten ikke ufeilbarlig, og bør ikke gripe inn 
hvis det ikke fins gode grunner

• I fortsettelsen vil jeg drøfte om det er avvik fra forutsetningene, kjent 
som markedssvikt

• Ved markedssvikt kan offentlige tiltak bedre allokeringen

• Fordeling kommer jeg tilbake til lengre ned
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Markedsløsningen når det ikke er markedssvikt
• Nyttig å beskrive en slik løsning som et referansepunkt

• Invester i utdanning for å oppnå høyere inntekt (Barth 1998, s 244)
– Investering:  alternativverdi av egen tid + studieavgift som dekker kostnad

– Fullt mulig å ha annen motivasjon også, ikke markedssvikt

• Høyere inntekt er verdien av økt grenseprodukt av arbeid
– Inkluderer verdien av spredning av kunnskap innad på egen arbeidsplass

• Den som har mulighet til å oppnå positiv netto nåverdi av å investere i 
utdanning, men ikke har midler til investeringen, kan låne i et perfekt 
lånemarked

– Det vil si, studenten får lån til en rente som avspeiler hvilken risiko det er for at 
hun/han ikke betaler tilbake

• Studenten kan unngå risiko utenfor egen kontroll for at studiene 
mislykkes eller framtidig inntjening ikke blir som forventet

– Dette skjer gjennom et forsikringsmarked, og forsikringen koster penger

– Men betalingen er ikke veldig høy, for mye av risikoen er ukorrelert mellom studenter

• For øvrig:  Ikke stordriftsfordeler, markedsmakt, vridende skatt, 
kollektive goder eller eksternaliteter
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Utdanning som investering (Barth 1998, s. 244)
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• Kurve A viser hvordan 
inntekt varierer gjennom 
livsløpet for person som ikke 
tar utdanning

• Kurve B viser det samme for 
person som tar utdanning, 
og inkluderer et negativt 
element, merket I, som viser 
betaling av studieavgift, for 
materiell mm

• Hvis areal III > areal I + II, 
vil det være lønnsomt med 
utdanning

• Det vil være riktig å omregne 
til nåverdier før sammenlikn.



Kollektive goder

• (Se også om forskning lengre ned)

• Vi skiller gjerne mellom kollektive goder og individualgoder, 
selv om skillet ikke alltid er helt skarpt

• Et rent kollektivt gode er kjennetegnet ved
– ikke-rivalisering i konsumet, mitt konsum hindrer ikke ditt konsum

– ikke-ekskluderbarhet, konsumenter kan ikke hindres fra å konsumere det

• Ved tradisjonell undervisning er det
– rivalisering, siden auditorieplass og læreres oppmerksomhet er begrenset

– ekskluderbarhet, siden adgang til undervisning og eksamen kan reguleres

• En utvikling i retning av automatisert undervisning (se foran) vil 
kunne endre på dette, men kvaliteten blir trolig (noe) lavere

• De som arrangerer eksamen, kan fortsatt velge å regulere 
adgangen og kreve betaling; ikke klare økonomiske grunner

• Konklusjon:  Høyere utdanning er i dag et individualgode
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Eksternaliteter (1)
• Vil først skille mellom (rene) eksterne virkninger og det mer 

omfattende (og diffuse) begrepet «ringvirkninger»

• «Ringvirkninger» omfatter bl.a. pekuniære eksternaliteter,
virkninger av en aktørs handlinger på andre aktørers muligheter 
via markedet, dvs. via prisene (i et perfekt marked) eller også 
via kvantum (i et ikke-perfekt marked)

– Eksempel:  Hvis mange tar utdanning, vil dette trolig føre til økt økonomisk 
vekst, som gir større etterspørsel etter (og høyere priser på) de fleste 
varer, f.eks. landbruksvarer, advokattjenester, frisørtjenester

• Slike pekuniære eksternaliteter er ikke alene tilstrekkelige til å 
gi noe avvik fra effektivitetsbetingelsene i en FK-løsning

• Disse virkningene vil lede til andre likevektspunkter, men vil 
ikke føre til ineffektivitet hvis det ikke er markedssvikt forøvrig

• Hvis det er markedssvikt forøvrig, kan pekuniære 
eksternaliteter øke eller redusere ineffektivitetene

• I fortsettelsen ser jeg bort fra pekuniære eksternaliteter
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Eksternaliteter (2): Positive
• Positiv ekstern virkning når en konsuments konsum, eller en 

bedrifts produksjon, positivt påvirker nyttenivå til en (annen) 
konsument eller produksjonen til en (annen) bedrift, uten at 
disse andre betaler for virkningen

• Vanlig og rimelig å tro at høyere utdanning kan ha positive 
eksterne virkninger, eksempler

– Den som har utdanningen, vil lettere ta i bruk ny teknologi, noe som kan bli 
imitert av andre (f.eks. andre bønder, andre ingeniører i andre bedrifter)

– Men innenfor egen bedrift bør kanskje ikke telle med, for da vil den som 
har utdanningen, kunne kreve å få betalt for denne effekten; på den annen 
side, bedriften vil neppe betale verdien fullt ut, siden ingeniøren kan si opp

– I politikk og samfunnsliv kan de som har høyere utdanning, bidra til at det 
treffes mer informerte beslutninger, noe som kan påvirke andres nyttenivå

• Avgjørende om den utdannede kan skaffe seg hele gevinsten 
av utdanning selv gjennom høy lønn og gode arbeidsforhold

• Konkluderer her at svaret er nei, det fins positive eksternaliteter
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Virkning av utdanning på lønn, Weil (2013 kap. 6)
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• Diagram viser hvordan lønn vokser som funksjon av utdanning
• Venstre del: utviklingsland; høyre del: industriland
• En viktig del av verdien av utdanning er ikke en eksternalitet



Eksternaliteter (3): Negative

• Negativ ekstern virkning når en konsuments konsum, eller en 
bedrifts produksjon, negativt påvirker nyttenivå til en (annen) 
konsument eller produksjonen til en (annen) bedrift, uten at 
disse andre får betalt for virkningen

• Eksisterer teorier som tilsier negative eksterne effekter, om at
– utdanning først og fremst virker som signalisering, jfr. Moen og Riis (1998, 

s. 233f); forutsetter asymmetrisk informasjon (mer om dette nedenfor); går 
ut på at de som tar utdanning, viser relativt høye evner, siden utdanning er 
relativt mindre krevende for dem; noe som er rasjonelt for dem, selv om 
utdanningen i seg selv ikke er produktiv (men høyere lønn tilsier produktiv)

– utdanning først og fremst har effekt gjennom rangering, jfr. Moen og Riis 
(1998, s. 233f); i den grad aktiviteter i arbeids- og næringsliv har karakter 
av konkurranse der bare den beste vinner, og hvis høyere utdanning 
hjelper til å vinne slike konkurranser, men ikke er produktiv forøvig, vil hver 
persons utdanning påvirke andre negativt

• Konkluderer med at dette er relativt perifere fenomener; 
positive eksterne virkninger er viktigere
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Markedsmakt (1): Naturlig monopol
• Naturlig monopol vil si en situasjon med (fallende) 

gjennomsnittskostnader som er større enn grensekostnadene 
for enhver produsert mengde, jfr. Berg (1998).

– Typisk årsak er høye faste kostnader og ikke-voksende grensekostnader.

• Hvis kostnadsfunksjonen for høyere utdanning ser slik ut, vil 
ingen produsent kunne produsere med pris lik grensekostnad 
og samtidig ha positivt overskudd.

• Pris lik grensekostnad er også betingelsen for 
samfunnsøkonomisk optimalt kvantum.

• Ved privat produksjon vil likevekten være en samling av all 
produksjon i en enhet, som kan tjene på markedsmakt

• Mulig tiltak for å motvirke høy pris vil være offentlig produksjon 
eller makspris lik monopolets gjennomsnittskostnad

• Ikke opplagt at høyere utdanning har slike kostnadsforhold
– Grensekostnader er trolig voksende for utdanning, gitt uendret kvalitet
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Markedsmakt (2): Andre grunner
• Jeg vil anta at private universiteter som hovedsakelig driver 

undervisning, og som må holde kvaliteten oppe på grunn av 
konkurransen, står overfor voksende grensekostnader, slik at 
det kan være mulig å opprettholde en frikonkurranselikevekt 
mellom slike universiteter

• Det kan tenkes en annen grunn til markedsmakt, 
samdriftsfordeler mellom undervisning og forskning, og det er 
stordriftsfordeler i forskning

• De universitetene som satser på forskningsbasert undervisning, 
vil ha en tendens til å bli store, og de vil få en viss markedsmakt

• Dette kan være en grunn for det offentlige til å drive aktiviteten i 
offentlig regi, eventuelt å forbeholde offentlige 
forskningsbevilgninger for stiftelser og offentlige universiteter

• Men det vil fortsatt være et stort marked for undervisning som 
ikke er direkte forskningsbasert, jfr. f.eks. USA og Norge
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Vridende skatter

• Som vist i Strøm og Vislie (2007, kap. 5.6):
– Det har vist seg vanskelig å finansiere statsbudsjettet utelukkende med 

rundsumskatter (eller bedre, med skatter som korrigerer for markedssvikt)

– Når skatter vrir tilpasningen (uten at det dreier seg om slik korreksjon), er 
det et effektivitetstap knyttet til skattleggingen

– Skattevridningskostnaden anslås i Norge til ca. 25% av skatteprovenyet

– Reduserer optimal subsidiering for å korrigere for positiv eksternalitet, 
sammenliknet med hva som ville ha vært optimal subsidiering under 
rundsumskatt

• Dette er hovedbildet, og mer enn dette vil ikke være særlig 
sentralt i denne oppgaven

– Det kan sies mye mer om hvordan ulike skattsystemer påvirker valg av 
utdanning, også under privat vs. offentlig finansiering; utenfor oppgaven
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Forhandlet lønn, sammenpresset lønnstruktur
• Sammenpresset lønnsstruktur, bl.a. i Norge, betyr at de med 

høyest utdanning trolig tjener mindre enn verdien av 
grenseproduktet sitt, de med lavest tjener trolig mer

– Sjenerøse trygde- og velferdsordninger trekker i samme retning

• Dette påvirker privatøkonomisk avkastning av å ta utdanning, 
men ikke samfunnsøkonomisk

• Forskjellen vil hovedsakelig vises som økt overskudd i bedrifter 
av å ansette de som har høy utdanning

• Om vi betrakter lønnsomheten av utdanning i figuren fra Barth 
(1998, s. 244), vil begge kurver endres av sammenpressingen

– Kurve A, uten utdanning, vil heves; kurve B, med utdanning, vil senkes

– Konklusjon:  Noen som ville finne utdanning lønnsomt uten 
sammenpresset lønnsstruktur, vil nå finne den ulønnsom

– Siden samfunnsøkonomisk lønnsomhet er uendret, er dette et argument 
for mer subsidiering (dvs. offentlig finansiering) av utdanning

• Mer komplisert:  Endret finansiering vil påvirke lønnsstrukturen
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Usikkerhet, asymmetrisk informasjon, manglende markeder

• Det som følger her, er til dels utenfor pensum på bachelornivå.  
Vil du lære om dette, må du studere videre!

• Vanskelig å observere kvalitet på universitet, særlig v/oppstart

• Vanskelig å observere kvalitet på student (evner, innsats) og 
vanskelig for banker å ta pant i framtidig inntekt (ikke slaveri)

– Gjør det vanskelig for banker å gi private studielån

• Vanskelig for studenter å diversifisere risikoen knyttet til å ta 
utdanning (risiko for mislykte studier, lavere lønn enn ventet)

– For samfunnet som helhet kan mye av denne risikoen diversifiseres bort, 
siden den dreier seg om utfall hos den enkelte, som ikke er korrelert 
mellom studenter (men ikke det som dreier seg om konjunkturer)

– Ideelt bør studenter kunne diversifisere gjennom forsikringsmarkeder, men 
insentivproblemer og ugunstig utvalg gjør at disse ikke fins

– Samfunnet bidrar til å redusere risikoen gjennom arbeidsledighetstrygd og 
inntektsavhengig tilbakebetaling (som er mer utbygd i Sverige enn i Norge)
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Styringssvikt

• Det offentlige er ikke perfekt

• Det kan tenkes at offentlige systemer er mindre effektive enn 
private

• I høyere utdanning er det en viss konkurranse mellom 
universiteter, som mottar stykkfinansiering fra staten

• Dette motvirker (delvis) problemet med styringssvikt, siden de 
statlige universitetene vil ha insentiv til å bli effektive for å 
tiltrekke seg gode studenter

• Spesiell problemstilling:  Kan staten eller private betale høyest 
lønninger for å tiltrekke seg de beste professorene?

– Privatfinansierte universiteter kan maksimalt betale den privatøkonomiske 
betalingsviljen for den utdanningen professoren gir (ser bort fra forskning)

– Staten, hvis den er rasjonell, kan betale hele den samfunnsøkonomiske 
betalingsviljen, inkludert verdsettingen av positive eksterne effekter
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Fordeling, rettferdighet
• Sjanselikhet versus resultatlikhet; også liberalister vil normalt 

gå inn for sjanselikhet, som fremmes gjennom å sørge for at 
alle for utdanning, i hvert fall så mye som de kan nyttiggjøre 
seg produktivt

– sjanselikhet. På 17- og 1800-tallet var tilhengerne av liberalismen imot at 
fordelingen av godene, særlig de økonomiske, skulle være en funksjon av 
arv og adelige titler.  (Store Norske Leksikon, udatert)

• Omfordeling skjer ideelt slik at individet kan treffe sine valg etter 
omfordeling, dette taler for generell omfordeling gjennom skatt, 
trygd, sosialstønad m.m.; kan tale for kontantstøtte

• En grunn til å subsidiere utdanning, ut fra et omfordelingsmotiv, 
kan likevel være at husholdninger ikke alltid treffer valg som er 
til barnas beste; i land der høyere utdanning i stor grad 
finansieres av familier, vil mange barn oppleve at foreldrene 
ikke har satt av tilstrekkelige midler (Stiglitz 2000, s. 427)

• Forskning (Ostry et al., 2014) tyder på at likhet fremmer vekst
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Makroøkonomiske effekter

• Utgangspunkt:  Myndighetene ønsker (generelt) å føre en 
politikk som reduserer arbeidsledighet

• Strukturledighet
– Utdanning som passer for framtidas yrker, reduserer strukturledighet

• Friksjonsledighet
– Utdanning som er fleksibel, reduserer friksjonsledighet

• Keynesiansk ledighet
– Utdanning er i seg selv en offentlig utgift som kan bidra til å øke 

etterspørselen hvis det er ønskelig

– Både Norge og andre land har noen ganger økt antall studieplasser som 
respons på økende arbeidsledighet

• Konklusjon:  Dette kan være med på å begrunne offentlig 
finansiering av utdanning
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Tiltak

• Treffsikkerhet:  Hvis vi konkluderer at offentlig finansiering 
trengs, er det likevel vanskelig å vite hvor mye

• Pris vs kvantum:  Det offentlige kan regulere enten pris eller 
kvantum eller begge deler

– Dette er spesielt aktuelt for å dirigere studenter i retning av de studiene 
som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomme (i framtida)

• Behovsprøvd støtte, bare til fattigste:  Billigere, men har noen 
ulemper

– Høyere «effektiv marginalskatt», når en tar i betraktning bortfall av 
støtteordninger; sterkt disinsentiv til å arbeide, i gruppe med elastisk tilbud

– Mindre politisk oppslutning

– Ikke veldig mye billigere, siden mange trenger støtte; kan graderes

– Behovsprøving for Lånekassas stipender, basert på både formue og 
inntekt
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Konklusjon

• Viktigste grunner til (i hvert fall delvis) offentlig finansiering:
– Positive eksternaliteter

– Manglende låne- og risikomarkeder (særlig viktig i fattige land)

– Omfordeling for å oppnå sjanselikhet
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