
 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Ragnar Frisch Centre for Economic Research

   

 
 

  

   

  

 
Årsberetning for 

Frischsenteret 1999

 

 

 

 



 1

Årsberetning 1999  
 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret), ble stiftet 

av Universitetet i Oslo med virkning fra 1. januar 1999 som en videreføring av 

aktiviteten ved SNF-Oslo. Navnet ble valgt for å hedre professor Ragnar Frisch, som i 

flere tiår var drivkraften i det sosialøkonomiske miljøet i Norge og som i 1969, sammen 

med Jan Tinbergen, fikk den første Nobelprisen i økonomi. Frischsenterets hovedide er 

å anvende resultater fra grunnforskningen på aktuelle samfunnsøkonomiske 

problemstillinger. Det skal gi bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og 

bidrag til samfunnsdebatten. Samtidig skal impulser gis tilbake til grunnforskningen. 

Frischsenteret skal også støtte utdanningen av sosialøkonomer ved Universitetet i Oslo 

ved engasjement, særlig av hovedfags- og doktorgradsstudenter.  

 

1. Det første året 
Det første driftsåret for Frischsenteret var vellykket både faglig og økonomisk. Det ble i 
alt publisert 8 tidsskriftartikler hvorav 5 internasjonalt, 5 bokkapitler og 25 memoranda, 
rapporter og arbeidsnotater. Omsetningen økte til 13,7 millioner kr fra 10 millioner ved 
SNF-Oslo i 1998. Norges forskningsråd finansierte 2/3 av aktiviteten gjennom en rekke 
ulike programmer, mens departementer og nordiske forskningsråd sto for det meste av 
den øvrige finansieringen. Resultatet i 1999 ble 840 000 kr. Den økonomiske stillingen til 
Frischsenteret er god med en egenkapital ved utgangen av 1999 på 7,2 millioner kr. Det 
ble utført i alt 16 årsverk fordelt på forskere, stipendiater, vitenskapelige rådgivere, 
forskningsassistenter og studentassistenter.  

I lys av målsettingen om nær kontakt med basismiljøet ved Sosialøkonomisk 
institutt og andre forskningsmiljøer både i Norge og i utlandet ser styret svært positivt på 
det store antallet vitenskapelig assosierte og spredningen på ulike institusjoner. Det 
relativt høye antallet stipendiater og hovedfagsstudenter gjør at Frischsenteret også 
oppfyller målsetningen om å bidra positivt både til omfanget av og kvaliteten på 
økonomiutdanningen ved Universitetet i Oslo. Styret sier seg også fornøyd med den høye 
kompetansen blant forskerne, som bidrar til å realisere målsettingen om et godt 
akademisk forskningsmiljø.  
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Frischsenteret var aktivt med som medarrangør av ”Ninth Annual Conference of 
the European Association of Environmental and Resource Economists” (EAERE99). 
Arbeidet med konferansen bidro til å markere Frischsenteret på en svært positiv måte.  

Utskillelsen fra SNF skjedde etter initiativ fra Universitet i Oslo. Prosessen har 
lagt beslag på betydelige ressurser, men alle nye ordninger og rutiner er nå på plass. SNF 
utviste stor forståelse og samarbeidsvilje i prosessen og bidro på en svært positiv måte til 
å løse både de prinsipielle og de praktiske problemene som oppsto. Styret vil takke alle i 
SNF for dette og rette en spesiell takk til styreleder Arne Skauge og direktør Per Heum.  

Arbeidsmiljøet ansees som godt.  Det har ikke blitt rapportert om skader eller 
ulykker på arbeidsplassen. Det er registrert 38 sykedager i 1999. Virksomheten medfører 
verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 
 

2. Organisasjon, ledelse og kompetanse 
Frischsenteret er en uavhengig stiftelse med råd og styre hvis medlemmer er oppnevnt av 
Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo og de ansatte. Forskningssjefen har den 
daglige ledelsen. Frischsenteret er en videreføring av SNF-Oslo, som var en del av 
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Frischsenteret samarbeider nært 
med Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, har en samarbeidsavtale med 
Universitetet i Oslo og holder til i Forskningsparken i Gaustadbekkdalen. 

Frischsenteret hadde i 1999 6 forskere, 3 stipendiater, 17 vitenskapelige rådgivere 
og 6 andre assosierte vitenskapelige medarbeidere, 11 studentassistenter og en sekretær. 
Alle forskerne har doktorgrad og den gjennomsnittlige erfaringen fra anvendt forskning 
er 7 år.  
 

3. Arbeidsområder og forskningsprosjekter i 1999 

Arbeidsmarked 
Det største området målt ved omsetning var arbeidsmarkeds- og utdanningsøkonomi. 
Samarbeidet med Statistisk sentralbyrå når det gjelder etablering av individbaserte 
paneldata med informasjon fra en rekke offentlige registre ble videreført. Disse dataene 
utgjør det empiriske grunnlaget for en rekke mikroøkonometriske 
arbeidsmarkedsanalyser om blant annet varighet av arbeidsledighet og overgang til jobb, 
uttak av tidligpensjon og avkastningen av utdanning. På flere felt samarbeides det med 
forskere fra andre nordiske land. I et samarbeidsprosjekt med miljøer i Danmark, Finland 
og Sverige studeres avkastning av utdanning og betydning av familiebakgrunn for 
arbeidsmarkedssuksess i voksen alder. I et annet felles nordisk prosjekt ble foretatt 
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intervjuer av arbeidsledige i de nordiske land, og søkeatferd og betydning av dagpenger 
ble analysert. En gjennomgang av kunnskapstatus når det gjelder sammenhengen mellom 
lønnsdannelse og arbeidsledighet, og nye økonometriske analyser basert på data for 
Norge og Sverige, ble gjennomført for Sysselsettingsutvalget. Det ble også startet 
forskning om inntektsfordeling, hvor første del er kartlegging av de muligheter som 
registerdata gir.  

Energi- og miljøøkonomi 
De teoretiske prosjektene på dette feltet tar opp utforming av internasjonale miljøavtaler 
når det er markedsimperfeksjoner (for eksempel arbeidsledighet) i de deltakende landene; 
hvorvidt en bør supplere en internasjonal miljøavtale med internasjonal koordinering av 
miljøpolitikken i de deltakende landene; og egenskaper ved såkalte frivillige miljøavtaler 
sammenliknet med mer tradisjonelle virkemidler som miljøskatter og direkte 
reguleringer. Den empiriske forskningen er særlig knyttet til analyse av hvordan eksport 
av norsk naturgass og gasskraft kan påvirke energimarkedene i Europa. En vil spesielt 
vurdere miljøvirkningene av å bygge norske gasskraftverk.  

Helseøkonomi 
Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) ble etablert i 1998 
som et samarbeid mellom Frischsenteret, Senter for helseadministrasjon og 
Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. HERO har som formål å drive 
helseøkonomisk forskning og undervisning, herunder utdanne forskere innenfor området 
ved å knytte til seg studentassistenter og doktorgradsstipendiater. Det 
samfunnsvitenskapelige fakultetet er vertsfakultet for programmet. HERO består av en 
rekke delprosjekter, hvor sentrale temaer er finansiering og organisering av 
helsesektoren; etterspørselen etter helse, helsetjenester og helseforsikring; og prioritering 
og nyttekostnadsanalyser av helsetiltak. Mer informasjon finnes på HERO's egne 
websider, www.sv.uio.no/hero.  

Offentlig økonomi 
Det ble i 1999 gjennomført produktivitetsanalyser av høgskolesektoren, pleie- og 
omsorgssektoren og arbeidsformidling. Forskningen har også tatt opp problemer med 
måling av kvalitet, og spørsmålet om valg mellom offentlig og privat drift.  

Nettverk 
I tillegg til det utstrakte samarbeidet med Sosialøkonomisk institutt hadde Frischsenteret i 
1999 prosjektsamarbeid med forskere ved det Juridiske og det Medisinske fakultet ved 
Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsforskning, Norges 
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teknisk-naturvitenskapelig universitet, Statistisk sentralbyrå, Handelshøyskolen i Århus, 
Stockholms universitet, Universitetet i Gøteborg, Åbo Akademi, University of Warwick 
(England), Universitetet i Torino (Italia), Kansas State University (USA) og 
Northwestern University (USA). Frischsenteret deltar også i arbeidet med tredje 
hovedrapport fra FNs "Intergovernmental Panel on Climate Change". 

Finansiering 
Frischsenteret har ingen basisfinansiering. Forskningsrådet sto i 1999 for 2/3 av 
omsetningen, med hovedvekten fra programmene ”Sysselsetting og arbeidsmarked”, 
”Kompetanse, utdanning og verdiskaping”, SAMRAM, ”Program for 
helsetjenesteforskning” og ”Offentlig sektor i endring”. 4 prosent av finansiering kom fra 
internasjonale kilder og 27 prosent fra innenlandske oppdragsgivere, hovedakelig fra 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, 
Finansdepartementet og Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet. 
 

4. Publisering  
I 1999 ble det i tilknytning til prosjekter utgitt 5 artikler i internasjonale tidsskrifter, 3 i 
norske tidsskrifter og 3 kapitler i engelskspråklige fagbøker. Frischsenteret har en egen 
rapportserie med 5 utgivelser og en arbeidsnotatserie med 2 utgivelser i 1999. 
Memorandum-serien ved Sosialøkonomisk institutt utgis i samarbeid med Frischsenteret 
og 18 av disse publikasjonene inngikk i prosjekter ved Frischsenteret i 1999. Åtte 
arbeider ble utgitt i publikasjonsserier ved andre institusjoner. En samlet oversikt over 
publikasjonene finnes på web-sidene, www.frisch.uio.no. Medarbeidere ved senteret 
holdt i alt 44 innlegg på faglige konferanser og seminarer. Den internasjonale 
publiseringen er noe lavere enn i tidligere år og skyldes i hovedsak tilfeldige variasjoner. 
Det tar lang tid før artikler blir akseptert og trykt. Allerede i mars 2000 tyder mye på at 
den internasjonale publiseringen i år 2000 blir mer omfattende enn i 1999.  
 

5. Formidling, konferanser og seminarer 
Det ble i alt holdt 7 brukerrettede foredrag på ulike seminarer og konferanser. 
Sosialøkonomisk institutt og Frischsenteret var lokale arrangører av ”Ninth Annual 
Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists” 
(EAERE99). Konferansen samlet omkring 300 deltakere. 

Frischsenteret arrangerte en åpningskonferanse med innledningsforedrag om 
Ragnar Frisch og anvendt forskning, og foredrag om arbeidsmarkedsspørsmål: 
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inntektspolitikk, skattepolitikk og pensjonering. Det var nærmere 100 deltakere, med 
omtrent lik fordeling mellom brukere fra departementer, interesseorganisasjoner etc og 
forskningsmiljøer.  

Frischsenteret var medarrangør, sammen med Stiftelsen for samfunns-og 
næringslivsforskning, av det årlige norske forskerseminaret om ”Utdanning og 
arbeidsmarked”. Det er finansiert av Norges forskningsråd og samlet omkring 40 
deltakere.  

Sammen med Sosialøkonomisk institutt og Senter for helseadministrasjon var 
Frischsenteret medarrangør av ”Oslo Workshop on Health Economics” på Lysebu. 
 

6. Medarbeidere, styre og råd  
Forskningssjef:  Erik Hernæs 
Administrasjonssekretær: Gry Nystrøm 
Forskere: Rolf Golombek, Sverre Kittelsen, Snorre Kverndokk, 

Halvor Mehlum, Oddbjørn Raaum, Knut Røed   
Vitenskapelig assosierte: Geir Asheim, Grete Botten, Bernt Bratsberg, Christian 

Brinch, Vidar Christiansen, Dag Morten Dalen, Erling 
Eide, Nils-Henrik M. von der Fehr, Finn R. Førsund, 
Harald Goldstein, Michael Hoel, Tor Iversen, Espen Moen, 
Karl O. Moene, Robin Naylor, Tore Nilssen, Arvid 
Raknerud, Christian Riis, Jon Strand, Steinar Strøm, Jon 
Vislie, Michael Wallerstein, Rolf Aaberge 

Doktorgradsstipendiater: Erik Magnus Sæther, Ove Wolfgang, Tao Zhang 
Forskningsassistenter: Dag F. Edvardsen, Tom Erik Aabø 
Studentassistenter: Bergljot B. Barkbu, Christian L. W. Eide, Fredrik Haugen, 

Morten Nordberg, Per Gunnar B. Karlsen, Thomas 
Karterud, Gry Stine Kopperud, Guri G. Kjæserud, Bjørnar 
Kvinge, Raymond Lokshall, Ole Jørgen Røgeberg 

Medlemmene av rådet er: Professor Steinar Strøm, Professor Erling Eide, Professor 
Nils-Henrik M. von der Fehr, Førsteamanuensis Harald 
Goldstein, Forsker Snorre Kverndokk, Avdelingsdirektør 
Ola Ribe, Forsker Ingvild Svendsen, Ekspedisjonssjef 
Sigurd Tveitereid 
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Medlemmene av styret er: Professor Finn R. Førsund, Helsedirektør Anne Alvik, 
Professor Olav Bjerkholt, Avdelingsdirektør Kari Dalane, 
Professor Michael Hoel, Forsker Oddbjørn Raaum 

 

7. Utsikter framover 
Det er i april 2000 kontraktsfestet prosjekter for et like stort beløp som omsetningen i 
1999. Forutsetningen for fortsatt drift er derfor til stede og aktivitetsnivået i år 2000 
forventes å øke noe fra 1999. Etter 2000 går mange av de nåværende langsiktige 
prosjektene ut, men vi er i gang med å skaffe nye prosjekter. Med den høye faglige 
kompetansen på medarbeiderne vil Frischsenteret være konkurransedyktig ved tildeling 
av forskningsprosjekter også neste år. Styret understreker betydningen av å videreføre og 
styrke det gode samarbeidet med Sosialøkonomisk institutt, samt å følge utviklingen i 
Norges forskningsråd nøye med sikte på å sikre langsiktig prosjektfinansering i årene 
som kommer. 
 Frischsenteret deltar sammen med 15 framstående forskningsmiljøer i Europa, 
USA og Japan i et prosjekt om problemer knyttet til aldringen i befolkningen, med særlig 
vekt på problemene for pensjonssystemet. Prosjektet går over to år, er finansiert av den 
japanske regjeringen og har en samlet økonomisk ramme tilsvarende 50 millioner kr. 
Sammen med de nordiske prosjektene gir dette en ytterligere styrking av det 
internasjonale nettverket og en sterk økning i den internasjonale finansieringen, til 1/5 av 
den samlete omsetningen i år 2000. 
 
Oslo,     9.5. 2000  
Styret i Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 
 
 
Finn R. Førsund (styreleder)  Anne Alvik  Olav Bjerkholt 
 
 
Kari Dalane    Michael Hoel  Oddbjørn Raaum 
 
 
Erik Hernæs (daglig leder) 



Stiftelsen Frischsenteret

Resultatregnskap 1999

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Note

Driftsinntekter

Driftsinntekter 13 756 015       
Sum driftsinntekter 13 756 015       

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader 1 8 138 959         
Avskrivning varige driftsmidler 2 321 976            
Andre driftskostnader 4 735 828         

Sum driftskostnader 13 196 763       

Driftsresultat 559 252            

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter 287 241            
Andre finanskostnader -6 431               
Netto finansinntekter 280 810            

Ordinært resultat 840 063            

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER
Til fond for anvendt forskning 840 063            



Stiftelsen Frischsenteret

Balanse per 31. desember 1999 01.01.99
Note  ( hele 1000)

EIENDELER
Anleggsmidler
Edb-utstyr 2 432 000            266              
Pensjonsmidler Vesta 3 457 512            457              
Aksjer 50 000              50                

Sum anleggsmidler 939 512            773              

Omløpsmidler
Kundefordringer 3 367 752         
Fordring SNF Bergen 7 968           
Andre fordringer 9 178                65                
Opptjente inntekter 2 491 764         
Forskuddsbetalte kostnader 685 092            133              
Bankinnskudd og kontanter ( herav bundet 367.092 ) 5 107 524         23                
Sum omløpsmidler 11 661 310     8 189           

SUM EIENDELER 12 600 822     8 962           

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 200 000            200              
Sum innskutt egenkapital 200 000            200              

Opptjent egenkapital
Fond for anvendt forskning 6 965 671         6 126           
Sum opptjent egenkapital 6 965 671         6 126           

Sum egenkapital 7 165 671         6 326           

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 3 337 759            270              
Kompetansegjeld 4 1 553 624         1 202           
Sum avsetning og forpliktelser 1 891 383         1 472           

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 036 349         
Skyldige offentlige avgifter 657 675            
Forskudd fra kunder 745 832            701              
Tidsavgrensninger og annen kortsiktig gjeld 1 103 912         463              
Sum kortsiktig gjeld 3 543 768         1 164           

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 12 600 822     8 962           



Stiftelsen Frischsenteret
Noter til regnskapet 1999

Generelt
Stiftelsen Frischsenteret ( tidligere SNF - Oslo ) ble fisjonert fra SNF med virkning fra 1.1. 1999.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og  god regnskapsskikk for
små foretak. 

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett
klassifisert som omløpsmidler.  Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler avskrives som hovedregel lineært over antatt
økonomisk levetid. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mot mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av
renteendring. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.  Kortsiktig gjeld oppskrives
ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Opptjente ikke mottatte inntekter balanseføres. Kundefordringer og andre fordringer oppføres
til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  Avsetning til tap gjøres på grunnlag
av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  I tillegg gjøres det for øvrig
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Foreløpig Norsk RegnskapsStandard 
for Pensjonskostnader. I henhold til denne standarden er de kollektive pensjonsordninger behandlet 
som ytelsesplaner. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser for ytelsesplaner beregnes etter 
lineær opptjening på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, 
pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige 
forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang mv. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi 
og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen.

Grunnlaget for beregningen av årets pensjonskostnad for ytelsesplanene er basert på antall 
opptjeningsår, lønnsnivå samt følgende forutsetninger:

                            Diskonteringsrente 7.00 %
                            Årlig lønnsvekst/økning i G 3.30 %
                            Årlig regulering av pensjoner 2.00 %
                            Avkastning på pensjonsmidler 7.00 %
                            Fratredelseshyppighet 2.00 %

Note 1  Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte

Lønn og feriepenger kr 6 163 350
Arbeidsgiveravgift " 894 182
Kompetanseavsetning " 351 224
Styrehonorar " 71 000
Pensjonspremie " 436 707
Refusjon sykepenger " -27 948
Andre sosiale kostnader " 183 351
Endring pensjonsforpliktelse " 67 094
Sum kr 8 138 959



Stiftelsen Frischsenteret
Noter til regnskapet pr. 31. desember 1999

Ytelser til ledende personer / godtgjørelser
Daglig leder Styret

Lønn 565 183
Styrehonorar 71 000
Pensjonspremie 115 931         

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor utgjør kr 40.220, og  vedrører i sin helhet bistand.

Ansatte
Selskapet hadde gjennomsnittlig  44 ansatte i  1999.

Note 2  Anleggmidler
Edb-
utstyr

Kostpris 1.1.99 726 864
Tilgang i året 487 976
Avgang i året 0

Anskaffelsekost 31.12.99 1 214 840

Akkumulerte avskrivninger 1.1.99 460 864
Årets ordinære avskrivninger 321 976

Akkumulerte avskrivninger 31.12.98 782 840

Bokført verdi 31.12.99 432 000

Avskrivningssatser ordinære avskr. 30 %

De ordinære avskrivningene foretas etter lineært prinsipp.

Note 3 Pensjonspremiefond / pensjonsforpliktelser

Ved fisjonen ble Stiftelsen Frischsenteret godtgjort for en beregnet andel av innestående
pensjonsmidler som ikke kunne splittes på den enkelte lønnstaker i Vesta på kr 457.512. 
Kreditttilsynet har så langt ikke godkjent denne delingen. 

Stiftelsens pensjonsforpliktelser er beregnet til 337.759 av aktuar per 31.12.99.

Periodens pensjonskostnad fremkommer slik: 1999
Ytelsesplaner:
Nåverdien av årets opptjening 265 095
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 115 040
Beregnet brutto pensjonskostnad 380 135

Estimert avkastning på pensjonsmidlene -86 892
Resultatførte estimatendringer og avvik 0

Netto pensjonskostnad 293 243
Arbeidsgiveravgift 41 347
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift 334 590



Stiftelsen Frischsenteret

Pensjonsforpliktelser/-midler i balansen fremkommer slik: 1999
Brutto pensjonsforpliktelser 01.01 1 705 012
Brutto pensjonsforpliktelser pr 31.12 2 023 562

Pensjonsmidler pr 01.01 1 434 347
Pensjonsmidler pr 31.12 1 685 803

Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12 337 759

Note 4  Kompetansegjeld

Kompetansegjeld er opptjent tid til kompetanseoppbyggingfor forskerne og forskningssjef per
31.12.99 vurdert etter gjeldende lønnssatser inkludert arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.
Tiden kunne også vurderes til alternativ-verdi, det vil si det samlede inntektsbortfall ved uttak av
kompatansetiden. Denne alternativ-verdien er per 31.12.99 beregnet til  er kr 2.644.000

Oslo,     9.5. 2000
Styret i Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Finn R. Førsund (styreleder) Anne Alvik Olav Bjerkholt

Kari Dalane Michael Hoel Oddbjørn Raaum

Erik Hernæs (daglig leder)



 

   

   

   

 Frischsenteret  
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk 

forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av 

Universitetet i Oslo. Frischsenteret utfører 

samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med 

Sosialøkonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Forskningsprosjektene er i hovedsak finansiert av 

Norges forskningsråd, departementer og 

internasjonale organisasjoner. De fleste 

prosjektene utføres i samarbeid mellom 
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