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1. Oversikt over året 2014
Stiftelsen

Frischsenteret

for

samfunnsøkonomisk

forskning

(Frischsenteret)

oppnådde i 2014 et relativt svakt økonomisk resultat. Årsresultatet på 300 000 er
langt lavere enn normalt. Omsetningen steg til 38,9 millioner kroner fra 37,5
millioner kroner i 2013. Dette skyldes økte overføringer til samarbeidspartnere. Den
økonomiske stillingen til Frischsenteret er likevel solid med en regnskapsmessig
egenkapital ved utgangen av 2014 på 25,6 millioner.
Omsetning, resultat og årsverk.
(Millioner 2010 kroner)
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Det ble utført i alt 23,1 årsverk, hvorav 3,2 var administrative. En av de 13 forskerne
var kvinner. Ved utgangen av 2014 er seks av syv stipendiater kvinner. I 2014 utførte
de kvinnelig ansatte 34 % av årsverkene ved senteret.
Det ble i 2014 trykket 16 artikler i internasjonale tidsskrifter, hvilket er en nedgang
fra 22 i 2013. Publikasjonspoengene summerte seg til 28,5 hvilket er noe lavere enn
året før (31,8). Andelen nivå 2 publikasjoner er høyt. Vår andel på 65 % er langt over
det nasjonale måltallet på 20 %. Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer pr.
forskere var 31,9 i 2014, opp fra 26,4 i 2013. Det ble publisert seks artikler i norske
tidsskrifter og fagbøker i 2014.
Frischsenteret mottok i 2014 en grunnbevilgning på 1 952 000 kroner.
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Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller
ulykker på arbeidsplassen. Det er registrert 88 fraværsdager pga. av sykdom, som
utgjør 1,8 % av total arbeidstid. Dette er inklusiv ni dager på grunn av sykt barn.
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for
det ytre miljøet.
Styret bekrefter at regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Denne vurderingen baseres på forhold redegjort for ovenfor.
2. Organisasjon, styret og medarbeidere
Frischsenteret er en uavhengig stiftelse der medlemmene av råd og styre oppnevnes
av Norges forskningsråd, Universitetet i Oslo og de ansatte. Frischsenteret har en
samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, samarbeider nært med Økonomisk
institutt og andre fagenheter ved Universitetet i Oslo.
Ved utgangen av 2014 hadde Frischsenteret 13 heltidsansatte forskere, og 14
vitenskapelige rådgivere. Gjennom året har åtte stipendiater vært ansatt, hvorav en
leverte avhandlingen og sluttet i løpet av 2014. Blant rådgiverne var fem i
hovedstilling ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (ØI). Administrasjonen
besto av direktør, nestleder, administrasjonssekretær og økonomikonsulent. Det
samlete omfanget av administrative arbeider var 3,2 årsverk (inklusive ITstøttefunksjoner), mens totalt utførte årsverk var 23,1. Alle forskerne har kompetanse
på doktorgradsnivå.
Senter for energi- og miljøøkonomisk forskning (CREE) – der Frischsenteret er
vertsinstitusjon, arrangerte fem workshoper og 17 seminarer i løpet av året.
Frischsenteret har også et nært samarbeid med Senter for studier av likhet, sosial
organisering og økonomisk utvikling (ESOP), Senter for fremragende forskning, ved
ØI, gjennom felles prosjekter der både forskere og stipendiater deltar. Tre forskere
ved Frischsenteret har bistilling ved ESOP. En forsker har bistilling på Avdeling for
helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Institutt for helse og samfunn på UiO.
Frischsenterets onsdagsseminar med presentasjon av "work in progress" ble
arrangert ukentlig gjennom året. I likhet med tidligere år ble det avholdt et internt
todagers utenbysseminar med faglig program.
I 2014 hadde én stipendiat utenlandsopphold (USA). Av eksterne var det en forsker
og en doktorgradstudent som hadde arbeidsplass ved Frischsenteret over lengre
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perioder gjennom 2014. I tillegg har to mastergradstudenter hatt kontorplass på
senteret i løpet av året.
Direktør: Oddbjørn Raaum
Nestleder: Sverre Kittelsen
Administrasjonssekretær: Gry Nystrøm
Økonomikonsulent: Jørg Gjestvang
IT ansvarlig: Tao Zhang
Seniorforskere: Bernt Bratsberg, Rolf Golombek, Erik Hernæs, Sverre Kittelsen (80
%), Snorre Kverndokk, Simen Markussen, Eric Nævdal, Oddbjørn Raaum (50 %),
Knut Røed og Ole Røgeberg.
Forskere: Simen Gaure, Karen Hauge og Tao Zhang (65 %)
Doktorgradsstipendiater i løpet av 2014: Nina Skrove Falch, Elisabeth Fevang,
Maria Brunborg Hoen, Ingrid Huitfeldt, Anja Grinde Myrann, Ragnhild Schreiner,
Marte E. Ulvestad og Henning H. Wahlquist.
Vitenskapelig rådgivere: Professor Kjell Arne Brekke, associate professor Jared
Carbone, post. doc. Sara Cools, seniorøkonom Nina Skrove Falch, professor NilsHenrik M. von der Fehr, forsker Taran Fæhn, professor Finn R. Førsund, professor
Bård Harstad, førsteamanuensis Monique de Haan, professor Michael Hoel,
førsteamanuensis Andreas Moxnes, forsker II Marte Strøm, professor Steinar Strøm.
Rådsmedlemmer: Professor Jon Vislie (leder), forskningsleder Erling Barth, professor
Gunn E. Birkelund, forskningskonsulent Elisabeth Fevang, professor Nico Keilman,
avdelingsdirektør Solveig Lie, førsteamanuensis Tone Ognedal, seksjonssjef Anita
Mølmesdal Sivertsen.
Varamedlemmer: Ekspedisjonssjef Morten Berg, professor Steinar Holden,
seniorforsker Snorre Kverndokk, professor Anders Rygh Swensen.
Styremedlemmer: Professor Diderik Lund (leder), professor Karen Helen UlltveitMoe (nestleder), seniorforsker Bernt Bratsberg, avdelingsdirektør Eli Jensen,
seniorrådgiver Frøydis Langmark, professor Halvor Mehlum.
Varamedlemmer: Professor Vidar Christiansen, analysesjef Stein Langeland,
seniorforsker Ole Røgeberg.
Det har vært avholdt tre styremøter. Styret arbeid omfattet budsjett, regnskap,
årsberetning, fondene ved Frischsenteret og seniorpolitikk.
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3. Publisering og formidling
I 2014 ble det i tilknytning til prosjekter utgitt 16 artikler i internasjonale tidsskrifter,
se Tabell 1. På 12 av dem finner vi forfatter(e) med hovedstilling ved Frischsenteret.
Hele 10 av de 16 internasjonale artiklene var på UHR nivå 2, hvorav 9 med deltakelse
fra en eller flere hedtidsansatte. Antall nivå 2 publikasjoner var – i likhet med 2013 høyt i 2014, både i antall og relativt til totalt antall artikler. Ett internasjonalt
bokkapittel kom på trykk i 2014. Det ble publisert 6 artikler i norske tidsskrifter og
fagbøker.
Frischsenterets publikasjonspoeng oppsummerer vitenskapelig publisering i ett
enkelt tall og er hentet fra den offisielle FoU-Statistikken. Publikasjonspoengene er
28,5 for 2014, hvilket er svakt ned fra det høye nivået i både 2012 (35,4) og 2013 (31,8).
Publikasjonspoengene

avspeiler

en

høy

andel

nivå

2

publikasjoner.

Publikasjonspoeng for både enkeltforskere og Frischsenteret vil variere betydelig fra
år til år, og vi kan neppe forvente å oppnå omkring 3 poeng pr forskerårsverk som i
toppåret 2012 hvert år.
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer (Thomson, ISI Web of Knowledge) er
forskerne ved Frischsenteret har vært økende siden 2011. Siteringene målt per forsker
økte til 31,9 i 2014, fra 26,4 året før.
Memorandumserien ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, utgis i samarbeid
med Frischsenteret, og i 2014 var 4 av disse publikasjonene knyttet til våre prosjekter.
Frischsenteret har egne rapportserier med 6 utgivelser i 2013. Dette er inkludert 3 fra
CREEs egen serie. 13 rapporter ble utgitt i publikasjonsserier ved andre institusjoner.
Prosjektmedarbeiderne holdt i alt 139 innlegg, herunder 64 faglige og 75 på
brukerrettede konferanser og seminarer. For å få et bilde av annen type utadrettet
virksomhet gjengis tall for oppslag i media. 1 Forskere og stipendiater ved
Frischsenteret ble i 2014 nevnt 440 ganger i ulike mediaoppslag, mens Frischsenteret
ble referert til 612 ganger.
En samlet oversikt over publikasjonene og formidlingen finnes i vedlegg 1.

1

Tallene er hentet fra Atekst – Retriever: https://web.retriever-info.com/services/archive.html og omfatter
aviser, nettaviser, radio, TV2, men ikke NRK.

4

Tabell 1. Publisering og formidling ved Frischsenteret i 2010-20141)
2014
Internasjonale tidsskriftartikler

16(12)

hvorav UHR-nivå 2

2013

2012

2011

2010

22(15) 24 (17) 19 (9) 17 (10)

10(8)

9(7)

8(8)

6 (3)

4 (2)

Internasjonale bøker og bokkapitler

1(1)

3(2)

1 (0)

2 (2)

0 (0)

Norske tidsskriftartikler og bokkapitler

6(6)

7(6)

10(10) 12(11)

7 (5)

Memoranda fra Økonomisk institutt,

4(2)

6(1)

7(4)

2 (2)

5 (2)

5(5)

3(3)

5(2)

4(3)

6 (5)

3(2)

4(3)

9(2)

5(3)

0

Rapporter fra andre institusjoner

11(10)

10(9)

10(7)

Faglige foredrag

64(53)

70(50)

72(49) 57(44) 57 (47)

Brukerrettede foredrag

75(67)

53(53)

57(51) 59(56) 63 (53)

28,5

31,8

Universitetet i Oslo2)
Rapporter og arbeidsnotater Frischsenteret
og HERO
CREE skriftserie

Publikasjonspoeng3)

35,4

9 (1) 22 (17)

18,6

13,6

1)Tallene omfatter publikasjoner fra både forskere og rådgivere, uavhengig av hvorvidt
Frischsenteret er listet som institusjonstilknytning eller ikke. I parentes telles publikasjoner
og foredrag der minst én av forfatterne/foredragsholderen hadde hovedstilling ved
Frischsenteret.
2) Memoranda fra Økonomisk institutt er en felles publikasjonsserie for instituttet og
Frischsenteret.
3)Poeng for vitenskapelige artikler publisert i periodika eller serier (ISSN), antologier eller
monografier i norske og internasjonale tidsskrift med fagfellevurdering,
www.foustatistikkbanken.no/nifu/?language=no

4. Forskningstemaer
Arbeidsmarkeds- og velferdsforskningen har et stort omfang på Frischsenteret og er
spredd over ulike underfelt. Sentrale temaer i 2014 har vært effekter av
arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, arbeidsgiveres ansvar ved sykefravær,
entreprenørskap som vei ut av arbeidsledighet, konsekvenser av pensjonsreformen
og effekter på lønnsstruktur på arbeidsinnvandring, og ulike innvandrergrupper
tilpasning i arbeidsmarkedet. Forskningen bygger på koblede administrative
registerdata som gjør det mulig å analysere befolkningens bevegelser mellom ulike
arbeidsmarkedstilstander over tid. Vi søker å kombinere bidrag til metodeutvikling
med politikkrelevante anvendelser. Arbeidsmarkeds- og velferdsforskningen ved
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Frischsenteret

trekker

i

hovedsak

på

store

prosjekter

under

forskningsrådsprogrammene «Velferd, arbeidsliv og migrasjon», «Sykefravær, arbeid
og helse», «Evaluering av pensjonsreformen» samt langsiktige prosjekter finansiert
av Arbeidsdepartementet.
Energi og miljø er et forskningsfelt som de siste årene har fått økt omfang ved
Frischsenteret. Forskningen omfatter dels tradisjonelle temaer og analyser innenfor
energiøkonomi og miljøøkonomi, men også atferdsøkonomiske studier med analyse
av menneskelig atferd som trekker på kunnskap fra sosialpsykologi, sosiologi og
nevrologi, og der teorier testes ut i eksperimenter der deltakere følges i konstruerte
valgsituasjoner. Frischsenteret er vertsinstitusjon for et senter for miljøvennlig energi
– CREE (Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy). Forskningen
i 2014 omfatter blant annet rettferdige klimaavtaler, klimafinansiering og
utviklingshjelp, støtte til CCS teknologier og utfasing av atomverk.
Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi. Forskningen innen offentlig økonomi ved
Frischsenteret har hatt hovedvekt på produktivitet og helseøkonomi, men med økt
vekt på temaer med klar tilknytning og overlapp med arbeidsmarkedsforskningen.
Den helseøkonomiske forskningen ved Frischsenteret er en del av Helseøkonomisk
forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO). Ved Frischsenteret arbeides det
både med metodeutvikling og med empiriske analyser av produktivitet og
effektivitet. Forskningstemaer i 2014 omfatter sykehuskvalitet og kostnader i Europa,
produktivitetsutvikling i skatteetaten, produktivitetseffekter av NAV-reformen og
produktivitet i norske universitet og høgskoler.
En nærmere omtale av resultater fra de ulike tematiske forskningsområdene finnes i
vedlegg 2.
5. Utdanning
Det er et viktig mål for Frischsenteret å bidra til utdanning i samfunnsøkonomi ved
Økonomisk

institutt,

UiO.

I

løpet

av

2014

hadde

Frischsenteret

åtte

doktorgradsstudenter. En leverte avhandlingen i 2014, og i løpet av de siste tre årene
har seks stipendiater levert avhandling og disputert. Det er ansatt tre nye
stipendiater i 2014. Stipendiatene var tilknyttet prosjekter om arbeidsmarkedet,
helseøkonomi og energi/miljø. Syv av åtte stipendiater er kvinner, hvilket kan gi håp
om en jevnere kjønnsfordeling blant forskerne på lengre sikt.
En av de ansatte var sensor på eksamen ved Universitetet i Oslo. Fem av de ansatte
var doktorgradsveiledere for ti stipendiater ansatt ved Økonomisk institutt og
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Frischsenteret. En av de ansatte underviste ved Økonomisk institutt, mens fire
underviste et annet sted. En av de ansatte har sittet i doktorgradskomite.
6. Økonomi og finansiering
Omsetningen steg fra 37,5 millioner i 2013 til 38,9 millioner kroner i 2014. Dette
skyldes økte overføringer til samarbeidspartnere. Inntektene eksklusiv overføringer
var 28,1 millioner i 2014, ned fra 28,8 millioner i 2013. Driftsresultatet før
finansinntekter var i 2014 negativt med et underskudd 1,2 millioner, sammenlignet
med overskudd på 1,0 million året før. Finansinntektene hadde en svak nedgang fra
1,8 millioner i 2013 til 1,5 millioner i 2014. Årsresultatet ble dermed 0,3 millioner
2014 mot 2,8 millioner i 2013.
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Frischsenteret mottok en grunnbevilgning for 2014 på 1 950 000 og denne ble
benyttet til finansiering av kompetansetid for forskerne, interne utviklingsprosjekter
og tid for publisering.
En høy andel langsiktige prosjekter er viktig for å sikre kvalitet og høy kompetanse
ved Frischsenteret. Finansieringsandelen fra Forskningsrådet var høy også i 2014 (80
%). De øvrige 20 % av inntektene kom fra internasjonale kilder (4 %) og fra nasjonale
oppdragsgivere, hovedsakelig fra Arbeidsdepartementet.
Forskningsprosjekter innen arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner utgjør
Frischsenterets viktigste aktivitet med 44 % av omsetningen i 2014. Energi og miljø
utgjør i dag 26 % av inntektene, hvilket avspeiler en nedgang de to siste årene. Dette
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skyldes særlig at konkurransen om energi og miljøprosjekter er større enn tidligere.
Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi utgjør 24 %, opp fra 16 % i 2013.
Sykefravær er et viktig forskningstema innen dette feltet og kunne alternativt inngått
i gruppen arbeidsmarkedsforskning. Øvrige temaer stod bak 6 % av senterets
inntekter.
Inntekter etter forskningstema*
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2014
Annet

* Eksklusiv overføringer

De største prosjektene i 2014 var Oslo Centre for Research on Environmentally
friendly Energy (CREE) og Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre
helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?. I disse prosjektene inngår mange
samarbeidspartnere som Frischsenteret videresender midler til.
7. Samarbeidspartnere
I tillegg til det utstrakte samarbeidet med Økonomisk institutt hadde Frischsenteret i
2014 aktivt prosjektsamarbeid med forskere fra følgende institusjoner:
Arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner
Arbeidsforskningsinstituttet (Oslo), Folkehelseinstituttet (Bergen), Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)(Sverige), Institutt for
samfunnsforskning (Oslo), NAV (Oslo), Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning (Oslo), Proba (Oslo), Statistisk sentralbyrå (Oslo), Centre of Excellence in
Population ageing research (CEPAR) University of New South Wales, (Australia),
Universitetet i Bergen (Bergen), Universitetet i Oslo, University of Mannheim
(Tyskland)
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Energi, miljø, atferd og eksperimentell økonomi
Central University of Europe (Ungarn), The Centre for European Economic Research
(ZEW)(Tyskland), CICERO (Oslo), Centrum voor Economische Studiën (ETE)
(Belgia), Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) (Italia),IFE (Kjeller), International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) (Østerike), Landcaster University
(England), London School of Economics, Grantham Research Institute (England),
Norges Handelshøgskole (Bergen), Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
(Ås), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)(Tyskland), SINTEF
(Trondheim),

Statistisk

sentralbyrå

(Oslo),

Tilburg

University

(Nederland),

University of California Berkeley (USA), Universitetet i Oslo.
Helse
Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED), Bocconi university, Milano,
(Italia), Bydelene Sagene og Gamle Oslo (Oslo), Institutt for helse og samfunn, UiO
(Oslo), Karolinska institutet (Sverige), The National Institute for Health and Welfare
(THL) (Finland), National Institute of Public Health and the Environment
(Nederland), NTNU (Trondheim), The Research Unit of Health Economics,
University of Southern Denmark (Danmark), Semmelweis University, Budapest
(Ungarn), University of Calgary (Canada), Økonomisk institutt, UiO (Oslo).
Endelig har forskere og rådgivere på Frischsenteret et omfattende kontaktnett med
forskere fra Norden, Europa, USA, Japan, Kina og Australia.
8. Utsikter framover
Det er per april 2015 budsjettert med en økning i aktiviteten, med en omsetning på
prosjekter i 2015 for 46,3 millioner, hvorav 11,6 millioner er overføringer til
samarbeidspartnere. Inngåtte kontrakter utgjør 33,0 millioner i 2016 og 19,9 millioner
for 2017, hvilket er tilfredsstillende. En utfordring er ujevn fordeling av kontrakter på
tvers av temaområder.
Medarbeiderne ved Frischsenteret har høy kompetanse og den omfattende
internasjonale publiseringen er et viktig konkurransefortrinn ved tildeling av
prosjekter fra Norges forskningsråd og andre oppdragsgivere i årene som kommer.
Tre prosjekter har internasjonal finansiering, ett av dem fra EU. Mulighetene for
finansiering av dagens aktivitetsnivå i årene som kommer vurderes som gode.
Likevel opplever vi en økt usikkerhet om både nivå og innretning relevante
forskningsbevilgninger på enkelte av våre sentrale områder.
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Vedlegg 1. Publisering og formidling i 2014
Oversikt over publikasjoner og foredrag ved Frischsenteretet
Type

Antall pr år
1999- 2004- 2009
2003 2008
15
15
14

Internasjonale tidsskriftartikler

2010

2011

2012

2013

2014

17

19

24

22

16

Internasjonale bokkapitler

3

3

2

0

2

1

3

1

Norske tidsskriftartikler og
bokkapitler
Memoranda fra Økonomisk institutt,
Universitetet i Oslo1)
Rapporter og arbeidsnotater
Frischsenteret

4

4

8

7

12

10

7

6

15

10

8

5

2

7

6

4

8

8

4

6

8

5

3

3

5

9

4

3

CREE working papers
HERO2) skriftserie

6

4

2

0

1

2

Rapporter fra andre institusjoner

8

10

9

12

9

10

10

11

Faglige foredrag

56

56

67

57

56

72

70

71

Brukerrettede foredrag

16

42

50

63

59

57

53

69

Populære framstillinger3)

20

36

28

19

19

30

43

27

1) Memoranda fra Økonomisk institutt er en felles publikasjonsserie for instituttet og Frischsenteret.
2) Fra 2012 har ikke HERO egen finansiering og ble omdannet fra forskningsprogram til
forskningsnettverk.
3) Frem t.o.m. 2001 omfatter populære framstillinger også omtale av Frischsenteret i media.
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1. Tidsskriftartikler og bokkapitler
1.1 Internasjonale tidsskriftartikler
Bratsberg, B., O. Raaum, M. Røed, P. Schøne: Immigration Wage Effects by Origin,
Scandinavian Journal of Economics 116(2), 356–393.
Bratsberg, B., O. Raaum, K. Røed: Immigrants, Labour Market Performance and Social
Insurance, The Economic Journal, 124(580), F644–F683.
Bråten, R.H.: Land Rights and Community Cooperation: Public Goods Experiments
from Peru, World Development, vol 61, 127-141.
Bråten, R.H.: Testing deontological warm glow motivation for carbon abatements,
Resource & Energy Economics, vol 38, 96-109.
Dagsvik, J.K., Jia, Z., Kornstad, T., T.O. Thoresen: Theoretical and practical arguments
for modeling labor supply as a choice among latent jobs, Journal of Economic Surveys, vol
28(1), 134-151.
Dalen, D.M., Locatelli, M., Sorisio, E., S. Strøm: Does the Identity of the Third-Party
Payer Matter for Prescribing Doctors? Applied Economics and Finance, vol 1(1), 39-54.
Fevang, E., Markussen, S., K. Røed: The Sick Pay Trap, Journal of Labor Economics, Vol.
32(2), 305-336.
Gaure, S.: Correlation bias correction in two-way fixed-effects linear regression, Stat, vol
3(1), 379-390.
Gerlagh, R., Kverndokk, S., K. E. Rosendahl: The Optimal Time Path of Clean Energy
R&D Policy When Patents Have Finite Lifetime, Journal of Environmental Economics and
Management, vol. 67(1), 2-19.
Karp, L. A. Rezai: The political economy of environmental policy with overlapping
generations, International Economic Review, vol 55(3), 711-733.
Kverndokk, S., E. Nævdal, L. Nøstbakken: The trade-off between intra- and
intergenerational equity in climate policy, European Economic Review, vol 69, 40-58.
Markussen, S., K. Røed: The Impacts of Vocational Rehabilitation, Labour Economics,
Vol. 31, 1–13.
Nævdal, E.: Optimal Screening for Genetic Diseases, Economics and Human Biology, vol
15, 129-139.
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Vedlegg 2 Utvalgte forskningsresultater

Publiseringene listet opp i vedlegg 1 trykkes ofte med betydelig forsinkelse fra når
forskningen er utført. For å gi et godt inntrykk av spennvidden i forskningen ved
Frischsenteret inkluderer vi både viktige publiseringer i 2014 og eksempler på
ferskere forskningsresultater i omtalene som følger.

Arbeidsmarked, utdanning, og entreprenørskap
Arbeidsledighet og entreprenørskap
I hvilken grad oppstår entreprenørskap som følge av mangel på bedre jobbalternativer? I artikkelen «Job Loss and Entrepreneurship» undersøker Knut Røed og
Jens Fredrik Skogstrøm betydningen av arbeidsledighet som drivkraft bak
entreprenørskap i Norge. For å skille denne mulige årsakssammenhengen fra
virkninger av uobservert sortering til arbeidsledighetsgruppen benytter vi observerte
masseoppsigelser i forbindelser med konkurser. Vi finner at personer som jobber i en
bedrift som vil bli nedlagt i løpet av en kommende fireårsperiode har vesentlig
høyere sannsynlighet for å starte egen virksomhet enn andre arbeidstakere. Mens
entreprenørskapssannsynligheten øker med 155 % for menn øker den med 180 % for
kvinner. Tatt i betraktning av at jobbtap finner sted også i bedrifter som ikke går
konkurs vil den egentlige effekten av jobbtap være enda større enn dette. Alt i alt
konkluderer vi med at arbeidsledighet er en viktig drivkraft bak
entreprenørskapsaktivitet i Norge.
Artikkelen er publisert i Oxford Bulletin of Economics & Statistics, Vol. 76 (2014), No. 5,
727-744. http://dx.doi.org/10.1111/obes.12042

Entreprenørskap som en vei ut av arbeidsledighet
I hvilken grad kan oppstart av egen virksomhet være en vei ut av arbeidsledighet?
Og i hvilken grad påvirkes entreprenørskapsforsøk av retten til dagpenger? I
artikkelen «Unemployment Insurance and Entrepreneurship» analyserer Knut Røed
og Jens Fredrik Skogstrøm overganger fra registrert arbeidsledighet til henholdsvis
regulært arbeid og til oppstart av egen virksomhet. Vi finner at sannsynligheten for å
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starte egen virksomhet stiger når dagpengeperioden for arbeidsledige nærmer seg
slutten, eller når man av andre grunner fratas dagpengeytelsen. f.eks. på grunn av
manglende søkeaktivitet eller manglende vilje til å ta imot tilbudt arbeid eller tiltak.
Videre finner vi at deltakelse på arbeidsmarkedstiltak har en nokså liten effekt på
entreprenørskapstilbøyeligheten. Det kan skyldes at arbeidsmarkedstiltak i Norge
tenderer til å være langt mer fokusert på jobbsøking enn på jobbskaping. De
tiltakene som er direkte innrettet på entreprenørskap synes å ha betydelig effekt på
sannsynligheten for å starte egen virksomhet.
Artikkelen er publisert i Labour: Review of Labour Economics and Industrial
Relations, Vol. 29, No. 4 (2014) 430-448.
http://ftp.iza.org/dp7121.pdf

Betydningen av oppstartsbedrifter for jobbskapning
I hvilken grad bidrar oppstartsbedrifter med å skape nye arbeidsplasser, og i hvilken
grad varierer betydningen av slike bedrifter mellom land? Frischsenteret’s
doktorgradsstipendiat Anja Myrann har bidratt i en bredt anlagt europeisk studie
som trekker på mikrodata fra tolv ulike land. I artikkelen «An international cohort
comparison of size effects on job growth» benyttes disse dataene til å undersøke
hvordan alle bedrifter som ble startet i 1998 hadde gjort det «10 år etter». Med en slik
kohort-tilnærming er det mulig å skille betydningen av alder fra betydningen av
størrelse, noe nyere forskning har fremhevet viktigheten av. Tidligere studier har slitt
med å skille gamle bedrifter som har vokst sakte fra nye bedrifter av samme størrelse
som har vokst raskt. Ved å følge alle bedrifter i disse tolv landene som startet opp i
1998, viser det seg at jobbvekst fra oppstartsbedrifter i stor grad kommer fra en
veldig liten gruppe med svært hurtigvoksende selskaper. Det spiller liten rolle hvor
store eller små bedriftene er når de starter opp, og det er heller ikke forskjeller i
bedriftenes overlevelsesrate som forklarer landsforskjellene. Forklaringen er snarere
variasjonen i det lille antallet hurtigvoksende bedrifter.
Artikkelen er skrevet av Michael Anyadike-Danes, Carl-Magnus Bjuggren, Sandra
Gottschalk, Werner Hölzl, Dan Johansson, Mika Maliranta, og Anja Myrann
kommer i tidsskriftet Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal.
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Arbeidsgiveres ansvar for sykefraværet
I artikkelen «The Sick Pay Trap» studerer Elisabeth Fevang, Simen Markussen, og
Knut Røed hvordan arbeidsgiveres betalingsplikt for sykelønn påvirker det faktiske
sykefraværet blant deres ansatte. I de fleste land – herunder Norge – finansieres
sykelønnsordningen ved at arbeidsgivere dekker kostnadene for en begrenset
tidsperiode i begynnelsen av fraværet. Deretter overtar staten regningen. Dette har
som konsekvens at arbeidsgivere har sterke økonomiske insentiver til å forebygge
hyppig korttidsfravær, men svake insentiver til å forebygge langtidsfravær.
For å studere mulige effekter av dette «insentivproblemet» benytter vi et «naturlig
eksperiment» knyttet til at det fra april 2002 har vært unntak fra
arbeidsgiverfinansieringen for graviditetsrelatert sykefravær. I artikkelen undersøkes
det om denne reformen medførte endringer i fraværsmønsteret for gravide
arbeidstakere relativt til andre sammenlignbare kvinnelige arbeidstakere på de
samme arbeidsplassene. Resultatene fra analysen tyder på at reformen hadde
betydelige effekter på fraværsmønsteret. Opphevelse av bedriftenes betalingsplikt
for korttidsfravær medførte at hyppigheten av korttidsfravær økte. Tilsvarende ble
friskmeldingsraten noe redusert i den perioden som tidligere var betalt av
arbeidsgiver. Samtidig økte friskmeldingsraten betraktelig for fraværsforløp som
strakk seg ut over arbeidsgiverperioden. Dessuten falt risikoen for at personer som
gjenopptok arbeidet etter et langtidsfravær ble syke igjen i løpet av de neste 16
dagene. Det siste har sammenheng med at bedriften slipper å betale en ny 16-dagers
periode dersom et nytt fravær starter mindre enn 16 dager etter at det forrige ble
avsluttet. Dersom det er risiko for nytt fravær er det dermed i bedriftens interesse at
dette skjer før det har gått 16 dager.
Artikkelen er publisert i Journal of Labor Economics, Vol. 32 (2014), No. 2, 305-336.
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/10.1086/673400.pdf

Virker kvalifiseringsprogrammet?
I artikkelen “Leaving Poverty Behind? – The Effects of Generous Income Support
Paired with Activation” av Simen Markussen og Knut Røed, studeres effektene av
deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) på senere sysselsetting og inntekt.
Programmet ble introdusert i 2007 som et viktig virkemiddel i kampen mot
fattigdom i Norge. Det tilbyr en stabil inntekt over en 1-2 års periode til personer
som i utgangspunktet ikke har opparbeidet trygderettigheter av betydning, men
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stiler samtidig krav om fulltids deltakelse/aktivitet. For å identifisere effektene av
programmet utnyttes det at KVP ble innført på ulike tidspunkter i ulike deler av
landet. Og istedenfor å sammenligne de som faktisk har deltatt i programmet med
ikke-deltakere, undersøkes de om personer med høy predikert sannsynlighet for å
delta i programmet gjorde det litt ekstra bra (eller dårlig) etter at KVP ble innført i
deres kommune. Det er med andre en interaksjon av lokal innfasing og individuelle
deltakelsessannsynligheter som identifiserer de kausale effektene av programmet.
Hovedfunnet i artikkelen er at KVP bidro til en markert forbedring i deltakernes
sysselsettingssannsynlighete i de første årene etter deltakelse, men hovedsakelig i
form av små og/eller dårlig betalte jobber. Om de positive effektene vedvarer ut over
de første årene etter deltakelse har programmet alt i alt vært en suksess, der de
samfunnsøkonomiske gevinstene overstiger kostnadene.
Artikkelen er utgitt som IZA Discussion Paper No. 8245
(http://ftp.iza.org/dp8245.pdf).

Effekter av arbeidspraksis i ordinære virksomhet
I artikkelen «Effekter av arbeidspraksis i ordinære virksomhet: Multiple og
sekvensielle tiltak» har Tao Zhang på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet
evaluert effekten av arbeidspraksis og arbeidsmarkedsopplæring(AMO-kurs) på
overgang til jobb for ordinære arbeidssøkere i 10-året 2003 til og med 2012. Studien er
en kvantitativ effektevaluering av arbeidsmarkedstiltak, der rekkefølgen i en sekvens
av tiltak står i fokus. Det er få norske studier med lignende design. En kompliserende
faktor er at mange arbeidssøkere deltar på flere tiltak etter hverandre, og at
sekvensen av tiltaks ikke er tilfeldig. De som har flere tiltak ville være en negativt
selektert gruppe, fordi arbeidssøkere med de beste jobbutsiktene og høyst utbytte av
tiltak ville forsvinne fra ledighet raskere enn andre. Zhang bruker en ikkeparametrisk forløpsmodell som både evaluerer enkelte tiltakseffekter på
overgangssannsynlighet til jobb, og betydning av rekkefølge av sekvensielle
tiltaksdeltakelser. Via simuleringsmetode kan man anslå totalt effekter av enkelte
tiltak og tiltakskjede på blant annet jobbovergang og ledighetsmengde. Studien har
funnet at tiltakene har en samlet effekt som forlenget ledighetsperioden,
hovedsakelig på grunn av innlåsningseffekter ved selve tiltaksdeltakelsen.
Forlengelsen av ledighetsperiode når AMO og arbeidspraksis i kjede gir ca 8.5%
relativt til lengden på ledighetsperioden uten tiltak. AMO har små positive effekter
på jobboverganger, mens arbeidspraksis ikke har noen effekt. I tilfellet med flere
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tiltak etter hverandre har rekkefølgen betydning: Når arbeidspraksis kommer før
AMO er det ingen signifikante forskjell, mens når AMO etterfulgt av arbeidspraksis
øker jobbsjansen med 1,34 % . Det har også funnet at effekter varierer mye for
kvinner, unge, innvandrere og de med lavere utdanning. Det er unge og
innvandrere som har størst effekter av tiltaksdeltakelse. Resultatet av effektanalysen
planlegges publisert i Søkelys på arbeidslivet.

Sysselsetting blant funksjonshemmede
I rapporten «Sysselsetting blant funksjonshemmede» studerer Ragnhild Schreiner,
Simen Markussen, og Knut Røed, trygdemottak og sysselsettingsmønstre blant
funksjonshemmede i tilleggsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrås
Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) i perioden 2002-2012. Ved å koble AKU med
registerdata, kartlegger vi yrkesaktivitet og stønadsmottak i årene forut for, og i
etterkant av deltakelse i AKU. Personer som oppgir i AKU å ha en
funksjonshemming har i gjennomsnitt hatt en lang periode med lavere inntekt og
høyere stønadsmottak enn personer som oppgir ikke å ha en funksjonshemming. En
svak arbeidsmarkedstilknytning fra tidlig i livet ser dermed ut til å kjennetegne en
del funksjonshemmede. Samtidig er om lag 40 % av de funksjonshemmede i jobb,
noe som illustrerer at det å ha en selvopplevd funksjonshemming ikke nødvendigvis
innebærer å være arbeidsufør. Andelen sysselsatte funksjonshemmede relativt til
sysselsatte funksjonsfriske har ikke endret seg noe vesentlig gjennom perioden 20022012. Sysselsatte funksjonshemmede ser for eksempel ikke ut til å ha blitt noe
sterkere påvirket av finanskrisen enn sysselsatte funksjonsfriske. I rapporten ser vi
på effekter på sannsynligheten for å oppgi funksjonshemming av å oppleve en
bedriftsnedleggelse/-nedbemanning i løpet av de siste årene. Kontrollert for en rekke
forhold, finner vi at å miste jobben ved bedriftsnedleggelse/-nedbemanning øker
sannsynligheten for å oppgi å ha en funksjonshemming. Dette funnet kan forklares
både ved at en slik opplevelse gir dårligere helse, og ved at tap av arbeid innebærer
dårligere arbeids- og inntektsutsikter, slik at et gitt helseproblem oppfattes som mer
begrensende.
Rapporten er utgitt som Frischrapport No. 2/2014.
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/rapp14_02.pdf
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Innvandring, yrkesdeltakelse, og bruk av velferdsytelser
I artikkelen «Immigrants, labour market performance and social insurance» studerer
Bernt Bratsberg, Oddbjørn, Raaum, og Knut Røed hvordan ulike innvandrergrupper
har tilpasset seg over tid i det norske arbeidsmarkedet. Artikkelen har sin bakgrunn i
tidligere forskningsarbeider, som bl.a. har dokumentert at arbeidsinnvandrere fra
lavinntektsland har hatt nokså korte yrkeskarrierer i det norske arbeidsmarkedet,
ofte etterfulgt av lange perioder med trygdeavhengighet. Spørsmålet som stilles i
denne artikkelen er om dette er en generell utfordring knyttet til «møtet» mellom
innvandrere fra lavinntektsland og det norske velferdssamfunnet, eller om disse
erfaringene er mer spesifikke for de gruppene som dannet grunnlag for de første
analysene. I tillegg gir artikkelen et første bilde av hvordan det har gått med barna til
de første generasjonene av arbeidsinnvandrere fra lavinntektsland.
Artikkelen presenterer et blandet bilde. For de store gruppene av migranter som har
kommet gjennom familiegjenforening og familieetablering, eller som følge flukt,
finner vi klare tendenser til assimilering (økt arbeidsmarkedsdeltagelse) i løpet av de
første årene i Norge. Denne prosessen stopper imidlertid ofte opp etter 10-15 års
opphold i landet, på et tidspunkt da det fortsatt er betydelige sysselsettings- og
inntektsgap relativt til norskfødte med lignende utdanningsnivå. Og for så godt som
alle innvandrergrupper identifiseres en nokså ubønnhørlig vekst i bruken av sosiale
inntektssikringsordninger.
For barna til de tidlige arbeidsmigrantene fra Pakistan og Tyrkia tegner artikkelen et
lysere bilde. Her tyder dataene på en betydelig grad av assimilering og konvergens
mot utdanningsmønstrene til norskfødte ungdommer, spesielt for dem som er født
etter at foreldrene kom til landet. Vi dokumenterer også en bemerkelsesverdig
konvergens i fertilitetsmønstre bare fra en generasjon til den neste. For eksempel:
Mens kvinnelige immigranter fra lavinntektsland som kom til Norge i løpet av 1970tallet i gjennomsnitt hadde født 3,4 barn ved 35 års alder – omtrent det dobbelte av
norskfødte kvinner – hadde døtrene deres (født i Norge) bare født 1,9 barn ved
samme alder – et tall som bare ligger 0,2 over gjennomsnittet for norskfødte.
Artikkelen er publisert i Economic Journal, Vol. 124 (2014), No. 580, F644-F683.
http://dx.doi.org/10.1111/ecoj.12182
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Varige gevinster av arbeidsinnvandringen?
I artikkelen «Arbeidsinnvandring—Varig gevinst?» retter Bernt Bratsberg, Knut
Røed og Oddbjørn Raaum søkelyset på den en ekstraordinære tilstrømningen av
østeuropeiske arbeidsinnvandrere siden EØS-utvidelsen i 2004. Ved utgangen av
2012 utgjorde personer fra de nye EU─ landene hele 5 prosent av sysselsettingen.
Østeuropeerne har åpnet flaskehalser i den norske økonomien, gitt nordmenn
tilgang til billige tjenester og bidratt til et mer effektivt og fleksibelt arbeidsmarked.
Hvorvidt migrasjonen samlet sett representerer en varig gevinst for det norske
samfunnet, avhenger også av hvordan innvandrerne tilpasser seg og lykkes i det
norske arbeidsmarkedet over tid. Artikkelen gir et innblikk i hvordan østeuropeerne
har klart seg i det norske arbeidsmarkedet de første 5-8 årene etter ankomst. En
hovedkonklusjon er at denne innvandrergruppen har vært betydelig
overrepresentert blant arbeidsløse under og etter finanskrisen. Likevel er det så langt
få tegn på mer varig «trygdeavhengighet».
Artikkelen er publisert i Søkelys på arbeidslivet nr. 4, 2014.
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/bratsbergr%C3%B8edraaum_spa2014.pd
f

Lønnseffekter av innvandringen
I artikkelen “Immigration Wage Effects by Origin” studerer Bernt Bratsberg,
Oddbjørn Raaum, Marianne Røed og Pål Schøne hvordan innvandrings-relaterte
økninger i arbeidstilbudet påvirker lønnsnivået. Studien trekker på at innvandringen
over tid har endret arbeidstilbudet ulikt på tvers av kompetansegrupper i
arbeidsstyrken. Resultatene viser samlede negative, men heterogene, lønnseffekter.
Effektene er større på lønnen til tidligere innvandrere enn for nordmenn, og er
sterkere for innvandring fra Norden enn fra utviklingsland. Forfatterne påpeker at
disse mønstrene er konsistente med at norske arbeidstakere og nordiske borgere er
nære substitutter i arbeidsmarkedet, mens innfødte og innvandrere fra
utviklingsland er ufullkomne substitutter. Studien finner at effektanslagene er
følsomme for om man tar hensyn til innvandreres effektive yrkeserfaring, selektiv
arbeidsmakedsdeltakelse og variasjon i etterspørselsforhold samt arbeidstilbudet
blant norske arbeidstakere.
Artikkelen er publisert i Scandinavian Journal of Economics 116(2): 356-393.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjoe.12053/pdf
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Allmenngjøring av tariffsatser for bygningsarbeidere
I masteroppgaven «Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser: Empirisk
studie av effekten på lønningene i byggebransjen» undersøker Mari Brekke Holden
konsekvensene av allmenngjøringstiltak for lønnsutviklingen for bygningsarbeidere
på 2000-tallet. Selv om det er relativt bred enighet både blant politikere fra ulike
partier, og blant fagforenings- og bedriftsledere om at det er behov for tiltak mot
sosial dumping, er det likevel betydelig uenighet om virkningene av det trolig
viktigste tiltaket, allmenngjøring av tariffavtaler. Oppgaven bidrar til mer kunnskap
på området ved å estimere effekten av allmenngjøringsvedtakene i byggebransjen på
gjennomsnittslønnen til bygningsarbeiderne og på andelen som tjener under tariffens
minstesats. I tillegg beskriver oppgaven noen trekk ved lønnsutviklingen i bransjen
gjennom 2000-tallet, med spesiell fokus på forskjeller mellom nordmenn og
arbeidsinnvandrere. Datamaterialet kommer i hovedsak fra SSBs lønnsstatistikk.
Den empiriske strategien brukt i oppgaven er en difference-in-difference-metode,
som utnytter at allmenngjøringsvedtaket ble truffet i Oslo-regionen og Hordaland
henholdsvis halvannet og ett år før resten av landet. Fylkene som i første omgang
ikke var omfattet av vedtaket, brukes som kontrollgruppe for å estimere effekten
allmenngjøringen hadde det første året. Studien finner en signifikant positiv effekt av
allmenngjøringen i byggebransjen på gjennomsnittslønnen til bygningsarbeiderne og
på andelen som tjener under tariffavtalens minstesats for ufaglærte.
Arbeidet inngår i prosjektet «Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring», som er
en forskningsavtale mellom Fafo, Frischsenteret og Arbeids- og sosialdepartementet.
Masteroppgaven er publisert av Universitetet i Oslo,
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-45599.

Internasjonale studenter i Norge
I masteroppgaven «International Student Migration to Norway: Who stays and who
leaves?» studerer Lea Nga Thanh Tran hvorvidt utenlandske studenter blir i Norge
etter studiene. Tilstrømmingen av utenlandske studenter har økt kraftig de siste 20
årene. I 2010 påbegynte 4 619 utenlandske borgere studier i Norge, nesten 10 ganger
nivået i 1990. Fram til 2001 gjaldt regelen at internasjonale studenter skulle reise hjem
etter endt utdanning. Men siden 2001 har regelendringer gjort det enklere for
utenlandske studenter å få arbeidstillatelse etter studiene. Oppgaven analyserer først
innstrømmingen av internasjonale studenter mellom 1990 og 2010, og diskuterer
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politikkendringer som kan ha bidratt til økt studentmobilitet over tid. Dernest
trekker oppgaven på registerdata og analyserer sannsynligheten for at internasjonale
studenter blir værende i Norge i minst 5 eller 10 år. De empiriske analysene viser at
beslutningen om å bli i Norge avhenger av økonomiske forhold i hjemlandet,
utdanningsnivå, kjønn og sivilstand.
Masteroppgaven inngår i prosjektet «Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring»,
som er en forskningsavtale mellom Fafo, Frischsenteret og Arbeids- og
sosialdepartementet. Masteroppgaven er publisert av Universitetet i Oslo,
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-45597

Kausale effekter av barn på trygd og mortalitet
I artikkelen «Family size and parent's health» studerer Sara Cools, Simen Markussen
og Marte Strøm effekten av det å få barn på foreldrenes sykefravær, uføretrygd og
mortalitet. For å kunne identifisere en kausal effekt av antall barn utnytter benytter
vi at mange foreldre ønsker barn av begge kjønn. Tidligere internasjonale studier har
påpekt at kjønnssammensetningen blant de to første barna påvirker sannsynligheten
for å få flere barn enn to. Norske data viser at når de to første barna har samme kjønn
(gutt/gutt eller jente/jente) så velger foreldrene i snitt å få 0,06 flere barn enn om de to
første barna har forskjellig kjønn (gutt/jente eller jente/gutt). Siden
kjønnssammensetningen er så godt som tilfeldig skaper dette et naturlig eksperiment
som kan benyttes til å studere kausale effekter av familiestørrelse utover to barn.
Forfatterne finner at å få flere enn to barn reduserer kvinners yrkesdeltakelse opp
mot 10 prosentpoeng og kvinners inntekt, gitt noe sysselsetting, med opp mot 25
prosent. Etter 20 år er imidlertid disse effektene helt borte. På lang sikt, 20-30 år,
finner studien at å få flere enn to barn faktisk øker kvinners sysselsetting noe. For
menn er det ingen effekter. Blant dem som er sysselsatt finner forfatterne ingen
effekter på sykefravær. De finner heller ingen økning i trygd eller mortalitet. Dermed
er det ingen støtte for hypotesen om at "den doble byrde" - kombinasjonen av barn
og arbeid - kan forklare den høyere forekomsten av sykefravær og uføretrygd blant
kvinner.
Artikkelen er sendt til et internasjonalt tidsskrift.
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Effekter av barnefødsler på kvinners yrkesdeltakelse, sykefravær og uførhet
Artikkelen «The effects of motherhood» av Simen Markussen og Marte Strøm
studerer effekten av å få barn på kvinners yrkesdeltakelse, sykefravær og uføretrygd.
Studien benytter spontanabort som kilde til eksogen variasjon i
fødselstidspunkt/antall barn og identifiserer effekten av barn nr 1, 2 og 3. Forfatterne
finner at hvert barn reduserer kvinners inntekt, lønn og yrkesdeltakelse vesentlig. De
finner derimot ingen støtte for at barn øker kvinners sykefravær og/eller bruk av
uføretrygd.
Artikkelen er innsendt til et internasjonalt tidsskrift.

Sykefravær
I PhD avhandlingen «Three essays on sick leave» tar Daniel Bergsvik opp ulike
spørsmål knyttet til sykefravær. Det første essayet omhandler legers betydning for
sykefraværet. Leger gir behandling for sykdom og skriver ut sykmeldinger. Begge
roller kan påvirke lengden på fraværet. I en stokastisk modell blir rollene skilt fra
hverandre. Både god behandling og streng sykmeldingspraksis ser ut til å korte ned
gjennomsnittsfraværet med omtrent to uker. Det andre essayet spør hvorfor antall
egenmeldinger ikke er høyere, selv om Norge har en svært sjenerøs
egenmeldingsordning med full lønn under fravær. Er det andre kostnader ved å
bruke egenmeldinger? Det undersøkes om ansatte i en større norsk bedrift får lavere
lønnstillegg, hvis de har vært borte fra jobben med egenmelding. Resultatene viser at
egenmelding gir noe lavere lønnstillegg, men ikke nok til å bekrefte en systematisk
reaksjon hos arbeidsgiver. Det siste essayet undersøker om sykefravær, ikke sykdom,
smitter over på kollegaer. Dette kalles «peer effects». Hvis mange ansatte i en
avdeling har et høyt fravær, vil også fraværet bli påvirket hos andre? For å skille
slike «peer effects» på en ansatt fra vanlig smitte, sortering av lignende ansatte og
egen påvirkning på andre, brukes en dynamisk panel data modell. Det vises at
egenmeldinger i noen grad smitter over på andre kollegaer.

Pensjonsreformen
I 2011 trådte viktige deler av den norske pensjonsreformen i kraft. I artikkelen
«Pension Reform and Labor Supply – Flexibility v. Prescription» (IZA Discussion
Paper No 8812) studerer Erik Hernæs, Simen Markussen, John Piggott og Knut Røed
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hvordan yrkesaktiviteten etter reformen har endret blant 63-åringer som var i arbeid
tre år tidligere. Kompleksiteten i pensjonssystemet og i reformen gjorde at ulike
grupper ble berørt på ulike måter, slik at en kunne studere flere typer responser.
Den viktigste endringen som trådte i kraft i 2011, var at arbeidsinntekt og pensjon ble
frikoplet. Blant yrkesaktive med AFP i privat sektor som tidligere hadde avkorting
av pensjon mot arbeidsinntekt, innebar dette at nettoinntekt i prosent av
bruttoinntekt økte til et gjennomsnittlig nivå på 55%, fra et nivå før reformen på 25%.
Dette gjorde at 63-åringer med privat AFP og mulighet for å ta ut ny folketrygd fra
62, hadde omkring 25% høyere gjennomsnittlig arbeidsinntekt enn tidligere kull av
63-åringer. Flere fortsatte å arbeide og de tjente i gjennomsnitt mer.
Noen av dem som hadde privat AFP hadde for lave pensjonsrettigheter til å ta ut
folketrygd fra 62. I tillegg til å få mer igjen for å fortsette å arbeide, mistet de
adgangen til tidligpensjon. Målt i kroner økte deres gjennomsnittlig arbeidsinntekt
mindre enn blant dem med AFP som hadde rett til ny folketrygd fra 62, men siden
gjennomsnittsinntekten var lavere, var den relative endringen større. Flere gikk
imidlertid over på uføretrygd.
AFP i offentlig sektor ikke ble endret, slik at nettoinntekt i prosent av bruttoinntekt
ikke endret seg særlig mye. De som hadde tilstrekkelige rettigheter, kunne ta ut ny
folketrygd mot å si fra seg sin rett til AFP. Dette ga bare mindre utslag i
yrkesaktiviteten.
Noen i privat sektor har ikke AFP, men kan ta ut ny folketrygd. For disse innebar
reformen en adgang til å trekke på folketrygden som de ikke hadde hatt tidligere.
Dette var imidlertid kun en ny likviditet, siden den årlige pensjonen ble lavere i takt
med tidligere uttak. Omtrent like mange fortsatte å arbeide, men
gjennomsnittsinntekten gikk noe ned. Den nye likviditeten ble derved brukt til en
noe mer gradvis avgang fra arbeidsmarkedet.
Fleksibiliteten og frikoplingen av pensjon og arbeidsinntekt ble bredt utnyttet, på
tvers av inntekts- og utdanningsgupper. De som fikk mer igjen for å arbeide, arbeidet
mer og de som fikk økt fleksibilitet, utnyttet denne.
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Energi og miljø
Rettferdige klimaavtaler
De fleste er enige i at noe må gjøres for å redusere klimagassutslippene, men
klimaendringene er et globalt problem og slike bør helst løses ved globale
samarbeidsavtaler. Dette gir mange utfordringer, bl.a. at byrdene og gevinstene ved
reduksjon av utslipp på en eller annen måte må fordeles både mellom rike og fattige
land og på tvers av generasjoner.
I vårt arbeid (Kverndokk, S., E. Nævdal og L. Nøstbakken: The trade-off between
intra- and intergenerational equity in climate policy, European Economic Review, 2014)
har vi sett på hvordan man kan ta hensyn til slike fordelingseffekter. Det kan være en
motsetning mellom disse. Dersom dagens fattige land investerer mer i
klimautslippsreduksjoner, så ofrer vi likhet i dag til fordel for framtidige
generasjoners velferd fra et bedre klima. Hvis derimot rike land renser mer i dag, får
vi økt likhet i dag som bonuseffekt av reduserte klimaproblemer i framtiden.
Teknologiske endringer er viktige for å få til større utslippsreduksjoner. Vår analyse
viser at jo mer vi er opptatt av ulikhet mellom fattige og rike land, jo raskere skal rike
land erstatte skitten med ren teknologi, og jo langsommere skal fattige land skifte
mot ren teknologi. Dette er kanskje ikke overraskende, men det skaper et merkelig
problem. For å redusere ulikheten i materiell levestandard i dag må rike land
overinvestere i kapital som for eksempel lavutslippsteknologi. Slike investeringer
skyver konsum fram i tid da denne kapitalen vil gi en framtidig avkastning som
senere kan konsumeres. Det betyr at det å ta hensyn til ulikhet mellom rike og fattige
i dag fører til at vi i en framtidig overgangsfase risikerer at det blir større materiell
ulikhet mellom land. Dette gir det paradoksale resultat at jo mer vi bryr oss om
inntektsforskjeller mellom fattige og rike land, jo lenger tid kan det ta før forskjellen
mellom disse landene forsvinner.
Hvilke utslippsforpliktelser vil en avtale gi hvis man er opptatt av fordeling mellom
rike og fattige land? På kort sikt fører en slik avtale til at rike land må redusere sine
utslipp. Både fordelingshensyn og miljøvirkningene trekker i retning av mindre
forbruk og lavere utslipp i rike land. For fattige land vil utfallet ikke være like
opplagt. Mens effekten på miljøet trekker i retning av mindre forbruk og lavere
utslipp, virker fordelingshensynet motsatt, og det er derfor ikke sikkert at fattige
land bør pålegges utslippsreduksjoner under en klimaavtale. I hvert fall ikke før de
har oppnådd en viss levestandard.
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Så langt har vi utelukket overføringer mellom land. Slike overføringer kan være
gunstige for miljøet da fattige land ikke trenger å forurense så mye for å oppnå en
gitt materiell levestandard. Men selv om fattige landene har tilstrekkelig sterke
institusjoner til at korrupsjon ikke er et problem, har slike overføringer potensielt
uheldige effekter på næringsstrukturen i de fattige landene, noe som i seg selv legger
restriksjoner på hvor store overføringer man kan gi. Lån kan være et alternativ, men
siden disse må tilbakebetales, reduserer lån mulighetene for å oppnå mer likhet.
Alternativt kan man tenke seg at ettergivelse av gjeld, betinget av innføring av en
mer klimavennlig politikk, kan være et gunstig virkemiddel i klimapolitikken.
Et annet poeng er at lokal forurensning i stor grad følger med klimagassutslipp
gjennom forbrenning av fossil energi. Tar man hensyn til disse utslippene vil både
rike og fattige land ønske å redusere forurensningen. Da må de rike landene redusere
utslippene enda mer for å redusere ulikhet i materiell levestandard. Det kan derfor
være gunstig for rike land å subsidiere teknologier som reduserer lokal forurensning
i fattige land for å sikre dem økonomisk vekst.

Er det mulig å utforme en klimaavtale som alle tjener på?
Det har så langt ikke lykkes å få til en internasjonal klimaavtale som omfatter mange
land og som gir store utslippsreduksjoner. En grunn er kostnadene ved dette. Dagens
generasjon tar kostnadene, mens framtidige generasjoner vil tjene. Samtidig vil ikke
kostnadene være jevnt fordelt innenfor dagens generasjon. Fordelingsspørsmål vil
derfor være viktige for klimaavtaler, og et relevant spørsmål er derfor om det er
mulig å få til en klimaavtale som alle vil tjene på, dvs. både i dag og i framtiden?
Klimaendringer har blitt betegnet som den største markedssvikten verden har sett.
Fra økonomisk teori vet vi at ved å korrigere markedssvikter vil potten som er til
fordeling blir større. Kan denne ekstra gevinsten fordeles slik at alle generasjoner og
land vil komme minst like bra ut som uten en klimaavtale? I et nytt arbeid (Hoel, M.,
S. Kittelsen og S. Kverndokk: Pareto Improving Climate Policies: Distributing the
benefits across generations and regions, kommer som CREE working paper) har vi
vist at dette kan være tilfelle.
For at en slik avtale skal være mulig, må dagens generasjon kompenseres for sine
kostnader ved å redusere klimagassutslippene. Dette kan gjøres på flere måter.
Enkelte land kan for eksempel ta opp lån for å finansiere utslippsreduksjonene, og la
framtidige generasjoner betale disse tilbake. Framtidige generasjoner får en større
finansiell byrde, men vil samtidig få et bedre klima slik at velferden ikke
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nødvendigvis går ned. Tilsvarende kan oppnås ved at man ikke sparer til framtidige
pensjoner, men lar morgendagens generasjoner selv ta den byrden. Alternativt kan
man vri investeringene bort fra tradisjonelle investeringer til investeringer i
utslippsreduserende teknologi uten at konsumet til dagens generasjon går ned.
Innenfor en generasjon vil det også finnes muligheter for overføringer som gjør at
ingen land eller regioner trenger å komme dårligere ut enn andre.
Vi bruker en modell hvor dagens generasjon påvirker framtiden gjennom utslipp og
realinvesteringer. Hvis dagens generasjon skal komme like bra ut mht. materiell
levestandard (konsum) som i tilfellet uten en klimaavtale, må investeringene gå ned.
Vi finner at utslippene vil være noe høyere hvis alle skal tjene på avtalen i forhold til
en avtale som blir bestemt av et standard velferdsoptimeringsmål (maksimer
summen av neddiskontert velferd). Dette skyldes at fremtidige generasjoner tjener
både på utslippskutt og investeringer, og hvis dagens generasjon skal komme minst
like bra ut må investeringene reduseres og/eller utslippene øke i forhold til en slik
standard avtale. Våre beregninger viser at begge deler antagelig må finne sted.
Gevinsten av utslippsreduksjoner kan fordeles mellom land og generasjoner på ulike
måter. La oss se på fire grupper; fattige og rike i dag og fattige og rike i framtiden.
Hvis hver gruppe kan fordele gevinsten slik de synes er best ut fra egeninteresser
uten at andre grupper får det dårligere med en klimaavtale, vil de selv ta gevinsten,
men sørge for at de andre kompenseres akkurat nok til at de ikke taper på en avtale.
Avtalene vil se forskjellige ut avhengig av hvilken gruppe som får bestemme.
Ved hjelp av simuleringer på en numerisk klima-økonomimodell (RICE) har vi
illustrert slike klimaavtaler. Hvis pengeoverføringer brukes innenfor en generasjon
som et fordelingsinstrument, finner vi at det ikke har betydning for utslippene om
det er de rike eller fattige innenfor generasjonen som bestemmer. Overføringer gjør
det optimalt å ha kostnadseffektive utslippsreduksjoner, dvs. utslippsreduksjonene
påvirkes ikke av om det er de rike eller fattige som bestemmer. Videre finner vi at
hvis regioner innen dagens generasjon bestemmer, vil utslippene bli noe høyere enn
om det er regioner innen framtidige generasjoner som bestemmer. Årsaken er at
dagens generasjoner tar gevinsten og belaster derfor framtiden med litt mer utslipp.

Klimafinansiering og u-hjelp
Fra 2020 skal rike land finansiere klimatiltak som utslippsreduksjoner og tilpasninger
til klimaendringer i fattige land. Dette kommer på toppen av andre overføringer som
for eksempel utviklingshjelp. Samtidig vet vi at utviklingshjelp har betydning for
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klimagassutslipp. Høyere økonomisk vekst vil øke drivhusgassutslippene, men også
gjøre fattige land mindre sårbare for klimaendringer. Det er derfor vanskelig å se
disse overføringene adskilt fra hverandre da begge vil ha betydning både for utslipp
og tilpasningsmuligheter. Et annet kompliserende element er at målet med
klimaforhandlingene i Paris senere i år er en global klimaavtale fra 2020. Hva har
dette å si for utformingen av overføringer fra fattige og rike land? Dette har studert i
Eyckmans, J., S. Fankhauser og S. Kverndokk: Development Aid and Climate
Finance, Environmental and Resource Economics, 2015.
Hvorfor ønsker rike land å overføre store klimabeløp til fattige land? En grunn kan
være at vi bryr oss om andre, f.eks. at vi misliker ulikhet. Vi legger dette til grunn og
antar at både fattige og rike land øker sin velferd gjennom konsum, men misliker
samtidig at de andre er mye fattigere (eventuelt rikere) enn oss selv.
I modellen gir produksjon utslipp av klimagasser, men man kan investere i nyere
teknologier som reduserer utslippene. Disse utslippene reduserer framtidig
produksjon ved at nasjonalproduktet går ned som følge av klimaendringer. Landene
kan delvis motvirke dette ved å investere i tiltak som reduserer skaden ved
klimaendringer som for eksempel diker, skogplanting etc. I tillegg kan rike land gi
overføringer til fattige land. Disse kan enten være rettet mot utslippsreduksjoner,
tilpasning til klimaendringer eller u-hjelp som vil påvirke de fattige landenes
økonomiske vekst. Vi antar videre at det finnes en klimaavtale som regulerer
utslippene både i fattige og i rike land. Dette vil ha betydning for landenes
tilpasninger, både når det gjelder investeringer og overføringer.
En del av resultatene våre er ganske pessimistiske når det gjelder overføringer. Så
lenge det finnes en klimaavtale, vil ikke overføringer i form av
utslippsreduksjonsteknologier ha betydning for fattige lands utslipp; klimamålet
fastlegger uansett deres utslipp. Hvis andre land tar noe av regningen for dette, vil
fattige land øke sitt konsum. Tilsvarende konklusjoner finner vi for overføringer som
skal øke evnen til klimatilpasning. Landene har fra før klare insentiver til å tilpasse
seg klimaendringene. Disse tilpasningene kommer landet direkte til gode i
motsetning til utslippsreduksjoner hvor landet høster bare deler av totalgevinsten.
De rike landenes overføringer påvirker derfor ikke klimatilpasningen. De ekstra
ressursene u-landene får tilført tas ut i økt konsum. Overføringer kan imidlertid øke
u-landenes utslippsreduksjoner og klimatilpasning hvis de betinges på egeninnsats.
Derimot vil u-hjelp ha betydning: Økt økonomiske vekst fører til høyere utslipp og
dermed må u-landene gjennomføre flere utslippsreduksjoner for å nå klimamålene.
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Samtidig vil høyere økonomisk vekst øke u-landenes klimaskade fordi disse landene
har blitt rikere. Dermed vil u-landene øke sine klimatilpasninger. U-hjelp vil derfor
øke fattige lands utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Men mye av u-hjelpen blir
brukt til andre ting enn det den var ment som, noe som kan tale for å lage en grønn
pakke som inkluderer både klimafinansiering og utviklingshjelp.
Hva med veldig fattige land hvor befolkningen lever på et eksistensminimum? Å
bruke ressurser på klimatilpasninger vil kunne ramme befolkningen hardt på kort
sikt, og det er rimelig å tro at den optimale klimatilpasningen ikke finner sted. For
slike land vil konklusjonene være annerledes enn det som er beskrevet ovenfor. Både
overføringer av utslipps- og klimatilpasningsteknologi vil kunne gi bedre
klimatilpasning da det frigjør midler. Samtidig vil ikke nødvendigvis u-hjelp gi bedre
klimatilpasning da det krever at mer brukes til utslippsreduksjoner. Igjen taler dette
for en kombinert grønn pakke som beskrevet ovenfor.

Støtte til CCS teknologier
Både IEA og EU har hatt stor tro på markedspotensialet til CCS. I IEAs Technology
Roadmap fra 2013 legges det til grunn at CCS teknologier vil være
konkurransedyktige både i kraftproduksjon og for industriprosesser innen 2030.
Dessuten forutsettes det at 2 graders målet nås med 80 prosent sannsynlighet. Under
disse forutsetningene predikerer IEA at rundt år 2050 vil 8000 millioner tonn CO2
årlig bli fjernet med CCS teknologier. Dette tilsvarer ca. 25 prosent av dagens globale
CO2-utslipp.
I Energy Roadmap legges det til grunn at utslippene av drivhusgassene i EU skal
være minst 80 prosent lavere i 2050 enn i 1990. Roadmaps predikerte markedsandel
for CCS i kraftproduksjon varierer mellom 7 prosent og 32 prosent – forskjellene
avspeiler alternative forutsetninger om bl.a. fornybarandel, energieffektivitet og
atomkraftutfasing.
Til tross for stor tro på CCS teknologier hos IEA og EU, er det ingen fullskala CCS
anlegg i Europa i dag. Det er trolig nødvendig med omfattende økonomisk støtte for
å sikre betydelig utbygging av CCS i fremtiden. Vi har i et prosjekt vurdert om EUs
støtte til CCS bør gis til utviklerne av CCS teknologier eller til kjøperne av CCS
teknologier. Utgangspunktet er at det fins kun et fåtall CCS leverandører i verden, og
enkelte av disse driver næringsvirksomhet utenfor EU. Videre har vi lagt til grunn at
det kun i EU fins et marked for CCS teknologier – så langt er det bare EU som har
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vedtatt ambisiøse reduksjoner i utslipp av drivhusgasser. Vi finner at EU bør støtte
utviklerne av CCS teknologier. En slik politikk vil styrke EU-produsentenes
konkurranseevne, slik at deres produksjon og profitt øker samtidig som prisen på
CCS teknologier faller. Hvis EU derimot støtter kjøperne av CCS teknologier, vil også
salget til CCS leverandørene utenfor EU bedres, noe som tenderer til å svekke EUprodusentenes profitt.
Konklusjonene fra den teoretiske modellen har blitt illustrert med den numeriske
likevektsmodellen LIBEMOD. Dette er en markedsmodell for energimarkedene i
Europa, som gir en detaljert beskrivelse av hele verdikjeden i energimarkedene.
Modellen har blitt supplert med en blokk som beskriver den imperfekte
konkurransen mellom leverandører av CCS teknologi.
De numeriske simuleringene bekrefter konklusjonen fra teorimodellen: EU bør støtte
egen utvikling av CCS teknologier. Videre tilsier simuleringene at subsidien til CCS
teknologier som benytter kull bør være høyere enn subsidien til CCS teknologier som
benytter naturgass. Den differensierte støtten avspeiler bl.a. at den numeriske
modellen - i motsetning til teorimodellen - inkluderer velferdseffektene av lavere
CO2 utslipp (oppnådd gjennom økt bruk av CCS teknologier) og handelsgevinster
(EU er nettoimportør av både kull og naturgass). Begge disse forholdene tilsier at
støtten til CCS kull skal være høyere enn støtten til CCS naturgass: For det første er
det ekstra viktig å rense kullkraftverk fordi kull har en høyere utslippskoeffisient enn
naturgass. For det andre vil stimulering av både CCS kull og CCS gass drive opp
prisene på kull og naturgass, og dermed øke importkostnaden for EU. Det er
imidlertid en viktig forskjell mellom kullmarkedet og gassmarkedet: Fordi
kullmarkedet er et globalt marked, mens gassmarkedet er et europeisk marked,
stiger prisen på naturgass mer enn prisen på kull. Dette tilsier høyere støtte til CCS
kull enn til CCS naturgass.

Utfasing av atomkraft
I 2011 ble et kraftverk på nordkysten av Japan (Fukushima) rammet av jordskjelv.
Den påfølgende tsunamien var større en kraftverket var dimensjonert for å tåle.
Anleggets kjølesystem ble derfor satt ut av spill, og reaktorkjernen ble overopphetet
og delvis nedsmeltet. Alle japanske atomkraftverk ble raskt stengt. I Europa var
reaksjonene på atomkraftulykken varierende. Tyskland besluttet å stenge sine syv
eldste atomkraftanlegg, samt fase ut øvrige atomkraftverk innen 2022. Belgia
besluttet å fase ut tre atomkraftverk i 2015, samt fase ut øvrige anlegg innen 2025. I
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Frankrike, der atomkraft har en markedsandel på rundt 75 prosent, har det kommet
signaler om at atomkraftens markedsandel skal reduseres til 50 prosent innen 2025.
Andre land, spesielt i Øst-Europa, har ikke skrinlagt sine utbyggingsplaner, men
mangler finansiering.
I et prosjekt finansiert av CREE og EU kommisjonen (ENTRACTE) har vi studert
virkninger i de europeiske energimarkedene hvis alle land i Europa følger strategien
til Tyskland og Belgia om å fase ut all atomkraft. Vi sammenlikner de europeiske
energimarkedene i 2030 i tilfellet der atomkraftkapasitetene er i samsvar med dagens
planer for utbygging og utfasing av atomkraft med et hypotetisk tilfelle der all
atomkraft i alle (30) europeiske land er utfaset. Vi har lagt til grunn at EUs nylig
vedtatte energi- og klimapolitikk for 2030 blir implementert, dvs. utslippene av
drivhusgasser skal i 2030 være 40 prosent lavere enn i 1990, og fornybarandelen i
sluttkonsumet av energi er minst 27 prosent.
Vi har benyttet den numeriske energimarkedsmodellen LIBEMOD til å studere
virkninger av en fullstendig utfasing av atomkraft. Denne modellen beskriver
energimarkedene i 30 Europeiske land, samt interaksjonen mellom landene gjennom
handel med energi. Modellen dekker alle energivarer (flere typer kull, naturgass, olje,
flere typer bioenergi og elektrisitet), og bestemmer utvinning, investeringer,
produksjon, handel og konsum av energi, samt et konsistent sett av
markedsklarerende priser. Produksjon av elektrisitet kan utføres med en rekke
teknologier; kullkraft, gasskraft, oljekraft, biokraft, vannkraft, vindkraft, solkraft og
atomkraft (som blir faset ut). Tilgangen til ressurser og karakteristiske trekk ved
elektrisitetsteknologier varierer mellom land.
Når atomkraft fases ut reduseres tilbudet av kraft, og prisen på kraft stiger. Dette gir
insentiver til å investere i andre elektrisitetsteknologier. Dermed stiger
elektrisitetsproduksjonen og prisen på elektrisitet faller. Et sentralt spørsmål blir
derfor hvor mye kraftproduksjonen alt i alt vil falle, samt hvilke teknologier som
fyller opp (deler av) produksjonsnedgangen når EU implementerer sin klima- og
energipolitikk for 2030. Vi finner at en atomkraftutfasing gir kun en marginal
reduksjon i samlet produksjon av elektrisitet. Bortfallet av atomkraft fylles opp av
fornybar kraftproduksjon, spesielt biokraft og vindkraft, see CREE working papers
5/2015.
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Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi
Europeisk variasjon i sykehuskvalitet og kostnader
I samarbeid med forskningsmiljøer i syv land er det arbeidet med EuroHOPE, et
større prosjekt for årene 2010‐2014 med finansiering fra EUs 7. rammeprogram.
Prosjektet tok for seg sammenhengen mellom helseresultat, kvalitet og ressursbruk i
helsesektoren. I tillegg til en tidligere omtalt artikkel om kvalitet og ressursbruk på
sykehusnivå er Sverre Kittelsen medforfatter på en sammenstilling av resultatene for
hjerteinfarkt, slag, hoftebrudd og lav fødselsvekt. Analysene viser betydelige
forskjeller mellom landene i både kvalitetsindikatorer for dødelighet og tall for
behandlingskostnader per pasient, men det er ingen entydig rangering av landene.
Av landene som var med i studien kommer Ungarn dårlig ut med høy dødelighet for
alle diagnoser, men også Skottland har høy dødelighet unntatt for lav fødselsvekt.
Italia og de nordiske landene har lavere dødelighet. Noe overraskende er
ressursbruken i for eksempel Norge ikke spesielt høy når en korrigerer for prisnivå.
Artikkelen er under vurdering etter revisjon i Health Economics.

Produktivitetsutviklingen i skatteetaten
Det har i mange land i de senere år vært en stigende interesse for at tjenesteproduksjon i regi av offentlig sektor skal effektiviseres og oppnå en bedre
produktivitets-utvikling. Et nødvendig skritt er da å kunne måle effektivitets- og
produktivitetsutviklingen. Etter avtale mellom Skattedirektoratet og Frischsenteret
organiserte Skattedirektoratet data for ressursbruk og tjenesteprodukter basert på
tilgjengelige opplysninger for de enkelte skattekontorer i Norge for perioden 20022004. Ressursbruken måles ved driftskostnadene og produksjonen måles ved 6
variabler målt i løpet av et år: Antall personer som flytter, antall falske
flyttemeldinger, antall selvangivelser fra ansatte og pensjonister, antall klager på
skattefastsettelsen, antall selvangivelser fra selvstendige næringsdrivende og antall
selvangivelser fra aksjeselskaper. Disse tjenestene representerer de sentrale
produktene skattekontorer «leverer» til «kundene».
Til å beregne produktivitetsutviklingen for hvert enkelt skattekontor estimeres
Malmquist produktivitetsindekser. Disse bygger på å bruke datainnhyllingsanalyse
(DEA) for å finne effektiviteten av hvert enkelt skattekontor ved en sammenlikning
mellom en beste praksis produktfunksjon (frontfunksjon). Endringen i
effektivitetsindeksen fra ett år til neste gir et anslag på produktivitetsutviklingen. Det
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er viktig for å kunne vurdere resultatene å få fram usikkerheten ved
punktestimatene. DEA-metoden er i de senere år utviklet til å kunne ta hensyn til
usikkerheten ved å bruke en teknikk som kalles «Bootstrapping». Ved å spesifisere
en statistisk modell som har generert data kan nye fiktive observasjoner genereres et
tilstrekkelig antall ganger (2000 er vanlig) slik at usikkerheten ved det observerte
sampelet kan estimeres ved konfidensintervall ved estimeringer av
produktfunksjonen basert på de konstruerte data. Denne teknikken er også utviklet
for en Malmquist produktivitetsindeks.
I artikkelen er det utviklet en spesiell type figurer som gir leseren en mulighet for
rent visuelt å teste signifikansen av punktestimatet på produktivitetsutviklingen
samtidig som skattekontorene ordnes i tre grupper etter stigende punktestimat:
Kontorer med signifikant produktivitetsnedgang, kontorer med ikke-signifikant
produktivitetsendring og kontorer med signifikant produktivitetsvekst.
Produktivitetsendringene viser store forskjeller mellom kontorer. Endringene er
fordelt fra en 26 % nedgang til en 35 % oppgang i perioden 2002-2004 med en
gjennomsnittlig vekst på 4%. Konfidensintervallene tenderer til å være viere for
store enheter enn små. Dette viser feil man kan gjøre ved å legge opp en
forbedringsstrategi basert på punktestimater.
Artikkelen er utgitt som Finn R. Førsund, Dag Fjeld Edvardsen and Sverre A. C.
Kittelsen (2015) Productivity of tax offices in Norway. Journal of Productivity Analysis,
http://dx.doi.org/10.1007/s11123-015-0435-1.

Produktivitetsutviklingen etter NAV-reformen
Førte NAV-reformen til bedret ressursbruk? Reformen var basert på målsettingen om
én dør for de som trenger velferdstjenester, og ble iverksatt som en sammenslåing av
de statlige trygdekontorene og arbeidskontorene sammen med deler av den
kommunale sosialtjenesten. Reformen ble gjennomført i perioden 2006-2011, men
med ulikt etableringstidspunkt i hver kommune. Etter hvert er en del sakstyper
overført til nye forvaltningsenheter. Som et ledd i den forskningsbaserte
evalueringen av NAV-reformen har Frischsenteret analysert
produktivitetsutviklingen gjennom perioden og undersøkt om det er sammenheng
mellom denne og tidspunktet for etablering av de lokale NAV-kontorene. En lange
rekke tjenester er aggregert til 9 tjenestetyper og det er brukt bootstrappet
datainnhyllingsanalyse (DEA) til å måle denne tjenesteproduksjonen i forhold til
ressursbruk (driftskostnader). En analyse på fylkesnivå, der tjenesteproduksjonen i
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hvert fylke holdes opp mot ressursbruken i samme fylke, viser svakt men signifikant
fallende produktivitet i fylkesleddet fra 2006 til 2010, men med en liten bedring i
2011. På kontornivå er det atskillig større feilkilder i dataene, men etter fjerning av
dårlige observasjoner finner en at de nye NAV-kontorene har ca 10% dårligere
produktivitet enn trygdekontorene og arbeidskontorene hadde før reformen.
Derimot har forvaltningsenhetene ca 10% bedret produktivitet, slik at for NAV i
kommunene og fylkene som helhet førte reformen kun til en ca 5% nedgang i
produktiviteten. Det sentrale Arbeids- og velferdsdirektoratet har også betydelig
ressursbruk, men er holdt utenom analysene.
Kittelsen, S.A.C og F.R. Førsund, 2014: «Produktivitetsutviklingen etter NAVreformen», Rapport nr 1/2014, Frischsenteret

Produktivitetsanalyse av Universitets- og Høgskolesektoren 2004 – 2013
Kunnskapsdepartementet (KD) ga i august 2014 Frischsenteret i oppdrag å utarbeide
en analyse av produktiviteten i universitets- og høgskolesektoren (UH) basert på
opplegget i en tidligere studie av statlige sektorer basert på STATRES-data for
Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (Edvardsen et al., 2010). Studien
omfattet også statlige universiteter og høgskoler og bygget på data frem til og med
2008. Produktiviteten beregnes for perioden 2004-2013 ved bruk av de data som
finnes i database for høyere utdanning (DBH) som omfatter private i tillegg til
statlige universiteter og høyskoler. Den analysemetoden vi benytter oss av, er ikkeparametrisk og basert på en sammenlikning av hver enkelt enhet og en konstruert
referanse, som estimeres på grunnlag av beste observerte praksis. Det er lagt vekt på
å få med usikkerheten som hefter ved anslag på effektivitet og produktivitet, en
usikkerhet som skyldes at det i hvert år kun er få, og til dels svært forskjellige,
enheter. Analysen viser at produktivitetsveksten har vært rundt 20-25 % de 10 årene
analysen dekker; noe større for de store enhetene enn for de minste. Brorparten av de
43 enhetene som utgjør panelet for hele perioden har hatt signifikant vekst i
produktivitet, men det er betydelig forskjell på de enkelte enhetene i effektivitet og
produktivitetsnivå. Analysen finner ikke klare stordriftsfordeler unntatt for de aller
minste enhetene.
Arbeidet er utgitt som Frischrapport nr 3/2014,
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1162
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Optimal Screening for Genetic Diseases
I et felt med mange innfallsvinkler tar Eric Nævdal for seg økonomiske aspekter ved
testing for genetiske sykdommer. Artikkelen konsentrerer seg om dynamiske effekter
der langtidsvirkningene av at sykdomsfremkallende gener blir identifisert og deres
videreføring stoppet. Arbeidet bygger på en integrering av intertemporal nyttekostnads analyse og biologiske modeller for bestemmelse av genfrekvenser. Typiske
sykdommer som omfattes av analysen er Tay-Sachs og sigdcelleanemi, sykdommer
der prognosene er dårlige og symptomene er grufulle. Artikkelen presenterer flere
konklusjoner. De tre viktigste er at et testingsregime skal være universelt. 1) Enten
tester man hele populasjonen eller man tester ingen. 2) Artikkelen bestemmer et
nedre kostnadsnivå for sykdommen for at testing skal være samfunnsøkonomisk
lønnsomt. 3) Det er aldri samfunnsøkonomisk lønnsomt å utrydde et
sykdomsfremkallende gen. Disse tre konklusjonene følger alle av dynamiske
egenskaper ved genetisk propagering. Arbeidet er så vidt vites det første der en
genetisk modell inkorporeres direkte i en helseøkonomisk analyse.
Artikkelen er publiser i tidsskriftet Economics and Human Biology,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ehb.2014.08.002.
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Resultatregnskap 1.1.-31.12.

Note

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Grunnbevilgning
Sum driftsinntekter

2014

2013

1
1

37 514 247
1 352 000
38 866 247

35 828 111
1 640 000
37 468 111

2
3
9
9

22 774 030
459 175
5 305 965
11 554 938

22 053 842
578 357
5 208 671
8 657 486

Sum driftskostnader

40 094 108

36 498 356

Driftsresultat

-1 227 861

969 755

1 784 111,69
252 496,82
1 531 615

1 774 234
5 537
1 768 698

303 754

2 738 453

303 754

2 738 453

303 754

2 738 453

Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Samarbeidspartnere, underleverandører og forskningsdata

Finans- og renteinntekt
Finans- og rentekostnad
Netto finansposter

10

Årsresultat

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER
Til/Fra (-) fond for anvendt forskning
Til/Fra (-) Frischfondet
Sum disponeringer
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Eiendeler pr 31.12
Note

2014

2013

3
3
3
3

54 850
108 692
1 216 368
105 278
1 485 187

54 850
200 633
1 371 649
218 552
1 845 684

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

11

50 000
50 000

50 000
50 000

Pensjonsmidler

6

8 207 792

7 697 030

9 742 979

9 592 714

3 220 999
5 030 500
310 244
8 561 743

6 457 330
24 112
1 139 539
601 971
8 222 952

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Kunst
Inventar
Fast inventar bygninger
Edb-utstyr
Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Opptjente inntekter
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Sum investeringer

7

18 410 379
18 410 379

11 251 343
11 251 343

Bankinnskudd, kontanter og lignende

5

20 595 435

23 880 905

Sum omløpsmidler

47 567 556

43 355 200

SUM EIENDELER

57 310 535

52 947 914
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NOTER TIL REGNSKAPET 2014
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for
små foretak.
Forskningstjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett 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. Inventar og Edb-utstyr avskrives lineært over 3 år.
Fast inventar i bygninger avskrives lineært over 10 år.
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til markesverdi. Øvrige omløpsmidler vurderes
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
opptakstidspunktet.
Det foretas periodisering av både inntekter og kostnader for hvert enkelt prosjekt per 31.12.
Opptjente, ikke fakturerte inntekter fra Norges Forskningsråd balanseføres sammen med øvrige kundefordringer,
mens andre opptjente inntekter balanseføres på egen regnskapslinje. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til
fremtidige ytelser balanseføres som uopptjent inntekt sammen med påløpte, ikke bokførte prosjektkostnader
som forskudd fra kunder.
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.
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskaps Standard
for Pensjonskostnader (NRS 6). 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.
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Note 1 Driftsinntekter
Driftsinntekter består av forskningsinntekter som resultatføres i takt med utførelsen.
Grunnbevilgningen kommer som et resultat av at Stiftelsen, fra og med 2011, er
omfattet av retningslinjene for basisfinansiering av forskningsinstitutter i Norge.
Denne administreres av Norges Forskningsråd, som igjen får penger fra ulike
departementer, herunder Kunnskapsdepartementet.
Grunnbevilgningen for 2014 var på 1 952 000. NOK 600 000 er overført til 2015.
Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte
2014
16 682 023
2 302 557
425 719
132 000
3 214 398
-459 190
476 523
22 774 030

Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Kompetanseavsetning
Styrehonorar
Pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift
Refusjon av sykepenger og permisjoner
Andre sosiale kostnader
Sum

2013
16 172 638
2 261 192
130 485
130 500
2 988 608
-195 027
565 446
22 053 842

Ansatte
Stiftelsen hadde i gjennomsnitt 30,4 ansatte i 2014, og antall årsverk var 23,1.
Ytelser til ledende personer / godtgjørelser
Direktør
Lønn
Andre ytelser
Pensjonskostnad
Styrehonorar

Styret

1 061 106
14 961
279 900
132 000

Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for direktør, andre ansatte, styremedlemmer eller andre
nærstående.
Revisor
Godtgjørelse til revisor
Kostnadsført for lovpålagt revisjon
Utvidet finansiell revisjon

2014
60 392
30 850

Alle beløp er eks. mva. Revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 94 100.
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2013
89 700
39 655
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Note 3 Anleggsmidler

Bygginventar
1 552 810

-

Inventar
441 607
58 680
-

54 850

500 287

1 552 810

5 184 563

Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets ordinære avskrivninger

-

240 974
150 621

181 161
155 281

4 926 014
153 273

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.

-

391 596

336 442

5 079 287

54 850

108 692

1 216 368

105 278

Kostpris pr 01.01.
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelsekost pr 31.12.

Bokført verdi pr 31.12.

Kunst
54 850

-

De ordinære avskrivningene foretas lineært over 3 år for Edb-utstyr og kontorinventar
Fast inventar i bygninger avskrives lineært over 10 år.
Kunst avskrives ikke.
Note 4 Kompetansegjeld
Kompetansegjeld er opptjent tid til kompetanseoppbygging for forskerne og direktør per
31.12.14 vurdert etter gjeldende lønnssatser inkludert arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader.
Totalt opptjent beløp justeres skjønnsmessig ned ut fra beste estimat på hvor stor del av den
opptjente tiden som vil bli tatt ut.
Den opptjente tiden kunne også blitt vurdert til alternativ-verdi, det vil si det samlede inntektsbortfall ved
uttak av kompetansetiden. Denne alternativ-verdien er per 31.12.14 estimert til kr 22 057 180. Med
en slik verdiansettelse ville opptjent egenkapital reduseres fra kr 25 615 591 til kr 18 539 240.
Note 5 Bankinnskudd
Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør per 31.12.14 kr 926 529.
Stiftelsen har også en depositumskonto som utgjør per 31.12.14 kr 2 000.
Note 6 Pensjonspremiefond / pensjonsforpliktelser
Grunnlaget for beregningen av årets pensjonskostnad for ytelsesplanene er basert på antall
opptjeningsår, lønnsnivå samt følgende forutsetninger:

Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig økning i G
Årlig regulering av pensjoner
Avkastning på pensjonsmidler
Fratredelseshyppighet(etter 40 år)
Fratredelseshyppighet(før 40 år)
Dødelighetstabell
Antall aktive som omfattes av ordningen
Antall pensjonister som omfattes av ordningen
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2014
3,00 %
3,50 %
3,00 %
0,10 %
3,80 %
2,00 %
10,00 %
K2013

2013
4,10 %
4,00 %
3,50 %
0,60 %
4,40 %
2,00 %
10,00 %
K2013

20
2

23
1

EDB-utstyr
5 144 565
39 998
-
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Periodens pensjonskostnad fremkommer slik:

2014

2013

2 038 687
1 314 554
3 353 241

2 054 469
1 107 692
3 162 161

-1 305 821
-279 255
738 853

-958 826
-290 521
437 492

2 507 018
367 437
340 488
3 214 943

2 350 307
287 144
351 158
2 988 608

Pensjonsforpliktelser/-midler i balansen fremkommer slik:
Brutto pensjonsforpliktelser 01.01
Brutto pensjonsforpliktelser pr 31.12

2014
32 727 536
42 548 123

2013
26 681 384
32 727 536

Pensjonsmidler pr 01.01
Pensjonsmidler pr 31.12
Ikke resultatførte estimatendringer

27 790 323
35 864 981
14 890 934

24 587 991
27 790 323
12 634 243

8 207 792

7 697 030

Nåverdien av årets opptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Beregnet brutto pensjonskostnad
Estimert avkastning på pensjonsmidlene
Ansattes pensjonstrekk
Resultatførte estimatendringer og avvik
Netto pensjonskostnad
Administrasjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Netto pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift

Netto pensjonsmidler pr 31.12

Stiftelsen har en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er
basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra
folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang.

Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Endringer i forpliktelsen og
pensjonsmidler som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Den faktiske pensjonsforpliktelse er en svært volatil størrelse. For å få en jevn og
sammenlignbar pensjonskostnad benyttes estimatavvik mekanismene. På sikt er det antatt at estimatavviket jevner seg ut.

Frischsenteret har ved utgangen av 2014 ikke resultatført underdekning i pensjonsordningen på 14 890 934 kr. Dette har
bygget seg opp gjennom flere år, drevet blant annet av reduksjonen i diskonteringsfaktoren fra 7 til 5,5 % i 2003, fra 5,4 til 4,6
% i 2010, fra 4,6 til 3,8 % i 2011, og et fall fra 4,1% til 3% i 2014. I tillegg har impementeringen av ny dødelighetstabell K2013
i 2013 medført en vesentlig økning av brutto pensjonsforpliktelse og ikke resultatført estimatavvik.
Om en tar hensyn til underdekningen i pensjonsordningen, vil egenkapitalen reduseres med kr 14 890 934. Om en også tar
hensyn til alternativkostnaden av kompetanseforpliktelsen (note 4), vil bokført egenkapital reduseres fra kr 25 615 591 til
kr 3 648 306 (kr 25 615 591 redusert med estimatavviket og økning i kompetansegjeld pga alternativ kostnad).
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Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aksjefond
DNB Norge Indeks
DNB Global Indeks

Pengemarkedsfond
Nordea Obligasjon II
Sum
Sum markedsbaserte fin.oml.

Kostpris
3 093 334
1 327 008
4 420 342

Verdi pr
31.12.13
2 780 117
1 511 414
4 291 531

Verdi pr
31.12.14

8 561 374
8 561 374

6 959 813
6 959 813

12 290 232

5 330 419
5 330 419

76,59 %
76,59 %

12 290 232
12 290 232

12 981 715

11 251 344

18 410 378

7 159 035

63,63 %

18 410 379

3 745 856
2 374 291
6 120 147

12 290 232

Årets endring
965 739 34,74 %
862 877 57,09 %
1 828 616 42,61 %

Balanseført
verdi
3 745 856
2 374 291
6 120 147

Årets endring inkluderer investeringer i porteføljene, DNB Norge Indeks på 900 334 NOK,
DNB Global Indeks på 360 008 NOK og Nordea Obligasjon II på 4 800 000 NOK.
Note 8 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.2014
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.2014

Grunnkapital
200 000
200 000

Fond for
anvendt
forskning
24 940 565
303 754
25 244 319

Frisch
fondet
171 272
171 272

Sum
25 311 837
303 754
25 615 591

Det er i 2014 ikke vedtatt utdelinger av Fondet for anvendt forskning til prosjekter ved stiftelsen og Økonomisk
Institutt. Midler som er tildelt Økonomisk institutt er kostnadsført i årets regnskap med kroner 0. Midler som er
tildelt fagmiljøet ved stiftelsen utgjør kroner 0 og anses å være en intern disponering av egenkapital som ikke
kostnadsføres før utdelingsåret.
Note 9 Andre driftskostnader
Andre driftskostnader består av følgende:
2014
2 564 314
333 914
449 911
395 881
302 361
1 052 358
207 226
5 305 965

Leie lokaler og andre lokalkostnader
Inventar og utstyr
Andre honorar
Møte, kurs og lignende
Porto, tlf, trykksaker og lignende
Reisekostnader
Øvrige kostnader
Sum

2013
2 427 041
551 944
782 278
331 963
260 210
714 852
140 383
5 208 671

Samarbeidspartnere, underleverandører og forskningsdata
Overføringer er prosjektmidler som vi mottar og viderefører direkte til våre samarbeidspartnere.
Samarbeidspartnere, underleverandører og forskningsdata

11 554 938

Note 10 Finans- og renteinntekter
Finansinntektene inkluderer avkastning på finansielle plasseringer til å dekke kompetansegjelden, se note 4.
Note 11 Investering i aksjer og andeler
Kr 50 000 er innskudd i Forskningstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR). Dette innskuddet er senere blitt gjort om til
aksjer i Oslotech AS, der stiftelsen eier 50 aksjer og har en eierandel på 0,92 prosent.

57

8 657 486

Frischsenteret
Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning er en
uavhengig stiftelse opprettet av
Universitetet i Oslo. Frischsenteret
utfører samfunnsøkonomisk forskning i
samarbeid med Økonomisk institutt ved
Universitetet i Oslo.
Forskningsprosjektene er i hovedsak
finansiert av Norges forskningsråd,
departementer og internasjonale
organisasjoner. De fleste prosjektene
utføres i samarbeid mellom
Frischsenteret og forskere ved andre
norske og utenlandske
forskningsinstitusjoner.
Frischsenteret
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf: 22958810
frisch@frisch.uio.no
www.frisch.uio.no

