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Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en stiftelse opprettet av Universitetet i 
Oslo for å drive anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre 
fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.  

Ved Frischsenteret er det nå ledig en 

STIPENDIATSTILLING 

Stipendiaten vil arbeide innenfor arbeidsmarkeds-, pensjons- og trygdeforskning og inngår i prosjektet 
Understanding retirement decisions ved Frischsenteret, med støtte fra Norges Forskningsråd. 
Arbeidet vil være knyttet til empiriske studier av bedrifter og arbeidstakere. Prosjektet skal på ulike 
måter anslå effekter av den norske pensjonsreformen, herunder effekter av de ulike 
reformkomponentene og i hvilken grad den økte fleksibiliteten benyttes og hvordan dette avhenger av 
muligheter og begrensninger for individer og bedrifter. Forskningstemaene vil utformes i samarbeid 
med veileder, og skal være empirisk rettet med mikroøkonometrisk analyse av registerdata. 

Stipendiatperioden starter august 2015 og det kreves at mastergrad innen samfunnsøkonomi,  
samfunnsøkonomisk embetseksamen/hovedfag eller tilsvarende er avsluttet før oppstart. Stillingen kan 
søkes av personer som planlegger avslutning av mastergrad våren/sommer 2015. Relevant erfaring med 
teoretisk og empirisk analyse vil bli vektlagt, men er ingen forutsetning.  

Engasjementet vil gå over fire år inkludert ett års pliktarbeid innenfor prosjektrelatert arbeid. Det er gode 
muligheter for utenlandsopphold i løpet av engasjementet. Den som engasjeres må være kvalifisert til 
opptak ved doktorgradsstudiet ved Økonomisk institutt fra og med høsten 2015, og forventes å fullføre 
doktorgraden i løpet av fireårsperioden. Se http://www.sv.uio.no/econ/english/research/doctoral-
degree/doctoral-studies-phd/application-and-admission/ for detaljer.  

Lønnsplasseringen følger rammen for stipendiater ved Universitetet i Oslo (lønnstrinn 53 – 56). I dag er 
lønnstrinn 53 lik NOK 451 500. Stipendiaten vil bli meldt inn i den kollektive pensjonsforsikringen ved 
Frischsenteret og 2 % av lønnen vil bli trukket som egenandel.  

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til seniorforsker Simen Markussen 
(simen.markussen@frisch.uio.no, eller tlf. 92407010).  

Søknaden må være Frischsenteret i hende senest 1. Februar 2015. Søknaden må inneholde CV, 
publikasjonsliste og eventuelle vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal tas hensyn til ved 
bedømmelsen, inkludert evt. hovedoppgave eller masteroppgave. Ved samforfatterskap må 
arbeidsdelingen mellom forfatterne angis. Søknaden sendes til: Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 
Oslo eller til gry.nystrom@frisch.uio.no. 

 


