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1. Oversikt over året 2016 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret) oppnådde i 
2016 et økonomisk resultat på 2 millioner kroner. Omsetningen var på 37,7 millioner 
kroner. Dette er nedgang på 5,7 millioner fra 43,3 millioner kroner i 2015. Dette skyldes i 
hovedsak reduserte overføringer til samarbeidspartnere (7,6 millioner i 2016 mot 11,4 
millioner i 2015) pga opphold i CREE og redusert avsetning til kompetansfondet (0,5 
millioner i 2016 mot 1,5 i 2015). Den reduserte avsetningen til kompetanse fondet var 
forventet. Siden det totale kompetansefondet til ledere og nestledere nå verdsettes uten 
ledertillegget vil økningen i fondet i 2016 være lavere enn normalt. Den økonomiske 
stillingen til Frischsenteret er likevel solid med en regnskapsmessig egenkapital ved 
utgangen av 2016 på 23,5 millioner. Omleggingen av pensjonsordningen i 2015 innebærer 
at egenkapitalen ikke lenger er kunstig høy. Frischsenteret har i dag marginale 
pensjonsforpliktelser i balansen. 
 
 

 
 
 
Det ble utført i alt 23,3 årsverk. En av de 14 forskerne var kvinner. Ved utgangen av 2016 er 
fire av fem stipendiater kvinner. I 2016 utførte de kvinnelig ansatte 31 % av årsverkene ved 
senteret.  
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Omsetning, resultat og årsverk.  

Uten  tidsavgrenset pensjonspremie  
(Millioner 2015  kroner) 

Omsetning (mill.)

Oms. eksl. overføringer (mill.)

Årsresultatt (100 000)

Årsverk (antall)

1 
 



Det ble i 2016 trykket 23 artikler i internasjonale tidsskrifter, hvilket er en mer enn i 2015. 
Publikasjonspoengene summerte seg til 30,8 som er en oppgang fra 28,5 i 2015. 
Publikasjonspoeng fra nivå 2 publikasjoner har hatt en gledelig oppgang fra 14,3 til 22,2. 
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer pr. forsker var 34,1 i 2016, opp fra 31,5 i 2015. 
Det ble publisert 8 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker i 2016, en nedgang fra 9 i 2015.  
 
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. Det er registrert 86,3 fraværsdager pga. av sykdom, som utgjør 1,6 % av det 
totale antall arbeidsdager.  
 
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljøet. Frischsenteret analyserer store mengder avidentifiserte data med til dels 
sensitive opplysninger. Oppbevaring og bearbeiding av dataene er underlagt strenge 
regler og rutiner. Det er gjennomført sikkerhetsrevisjon, den har ikke avdekket alvorlige 
brudd på reglene i 2016. Datatilsynet gjennomførte i 2016 en brevkontroll av 
datasikkerheten ved de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene, og Frischsenteret 
hadde ingen avvik. 
 
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, og samarbeider nært med Økonomisk institutt 
og andre fagenheter ved Universitetet i Oslo.  
 
Ved utgangen av 2016 hadde Frischsenteret 13 heltidsansatte forskere og en som har 
redusert til 60 % stilling. Gjennom 2016 var 22 ulike vitenskapelige rådgivere ansatt. Det 
var i 2016 ansatt 7 stipendiater, 2 av dem ble ferdig i løpet av året, men ingen disputerte i 
2016. Blant rådgiverne var seks i hovedstilling ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 
(ØI). Administrasjonen besto av direktør, nestleder, administrasjonssekretær og 
økonomikonsulent. Det samlete omfanget av administrative arbeider var 2,9 årsverk 
(inklusive IT-støttefunksjoner), mens totalt utførte årsverk var 23,3. Alle forskerne har 
kompetanse på doktorgradsnivå.  
 
Senter for energi- og miljøøkonomisk forskning (CREE) – der Frischsenteret er 
vertsinstitusjon - arrangerte fem workshoper og 9 seminarer i løpet av året. Frischsenteret 
har også et nært samarbeid med Senter for studier av likhet, sosial organisering og 
økonomisk utvikling (ESOP), et Senter for fremragende forskning, ved ØI, gjennom felles 
prosjekter der både forskere og stipendiater deltar. To forskere ved Frischsenteret hadde 
bistilling ved ESOP. En forsker har bistilling på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 
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(HELED) ved Institutt for helse og samfunn på UiO og en ved Senter for omsorgsforskning 
Høgskulen på Vestlandet. 
 
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 2016 hadde to stipendiater utenlandsopphold (USA og England). Av eksterne var det to 
doktorgradsstudenter og en postdoc som hadde arbeidsplass ved Frischsenteret over 
lengre perioder gjennom 2016. I tillegg har seks mastergradsstudenter hatt kontorplass på 
senteret i løpet av året.  
 
 
Direktør: Sverre A. C. Kittelsen (fra 1 sept), Oddbjørn Raaum (til 31 aug.) 
Nestleder: Ole Røgeberg (fra 1 sept.), Sverre Kittelsen (til 31 aug.) 
Administrasjonssekretær: Gry Nystrøm 
Økonomikonsulent: Jørg Gjestvang 
IT ansvarlig: Tao Zhang 
 
Seniorforskere: Bernt Bratsberg, Rolf Golombek, Erik Hernæs (60%), Sverre Kittelsen (50 
%), Andreas Kotsadam, Snorre Kverndokk, Simen Markussen, Eric Nævdal, Oddbjørn 
Raaum, Knut Røed og Ole Røgeberg (80%). 
 
Forskere: Simen Gaure, Karen Hauge og Tao Zhang (65 %).   
 
Doktorgradsstipendiater i løpet av 2016: Elisabeth Fevang, Maria Brunborg Hoen, Ingrid 
Huitfeldt, Anja Grinde Myrann, Ragnhild Schreiner, Marte E. Ulvestad og Trond Christian 
Vigtel. 
 
Vitenskapelig rådgivere: Førsteamanuensis Ingvild Almås, forsker Daniel Bergsvik, 
professor Henrik Bjørnebye, professor Kjell Arne Brekke, associate professor Jared Carbone, 
post. doc. Sara Cools, seniorøkonom Nina Skrove Falch, professor Nils-Henrik M. von der 
Fehr, professor Finn R. Førsund, professor Bård Harstad, førsteamanuensis Monique de 
Haan, samfunnsøkonom Øystein Hernæs,  professor Michael Hoel, forsker II Lars Kirkebøen, 
assistant professor Tobias Laun, research fellow Marilena Locatelli, førsteamanuensis Hans 
Olav Melberg, førsteamanuensis Andreas Moxnes, associate professor Anrew Penner,  
forsker II Marte Strøm, professor Steinar Strøm, associate professor Johanna Wallenius.  
 
Rådsmedlemmer: Professor Jon Vislie (leder), ekspedisjonssjef Morten Berg, professor 
Gunn E. Birkelund, professor Grete Botten, professor Nico Keilman, seniorforsker Snorre 
Kverndokk, professor Karine Nyborg, avdelingsdirektør Torkel Sandegren. 
Varamedlemmer: Seniorforsker Rolf Golombek, seksjonssjef Anne-Cathrine Grambo, 
førsteamanuensis Andreas Moxnes, professor Anders Rygh Swensen. 
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Styremedlemmer: Professor Kjell Arne Brekke (leder), avdelingsdirektør Eli Jensen, 
analysesjef Stein Langeland, seniorforsker Simen Markussen, førsteamanuensis Tone 
Ognedal, professor Gaute Torsvik.  
Varamedlemmer: Forsker Kåre Bævre, forsker Karen Evelyn Hauge, førsteamanuensis Jo 
Thori Lind.  
 
Det ble avholdt fem styremøter i 2016. Styrets arbeid omfattet budsjett, regnskap, 
årsberetning og ansettelse av ny ledelse.  
 

3. Publisering og formidling  

I 2016 ble det i tilknytning til prosjekter utgitt 23 artikler i internasjonale tidsskrifter, se 
Tabell 1. På 15 av dem finner vi forfatter(e) med hovedstilling ved Frischsenteret. De fleste 
av de internasjonale artiklene var på UHR nivå 2, og med tre unntak med deltakelse fra en 
eller flere heltidsansatte. Det er en økning i nivå 2 publikasjoner fra 2015 til 2016, både i 
antall og relativt til totalt antall artikler.  Det ble publisert 8 artikler i norske tidsskrifter og 
fagbøker.  
 
 

Tabell 1. Publisering og formidling ved Frischsenteret i 2012-20161) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Internasjonale tidsskriftartikler 24 (17) 22(15) 16(12) 22(20) 23(15) 
     hvorav UHR-nivå 2 8(8) 9(7) 10(8) 7(6) 13(10) 
Internasjonale bøker og bokkapitler  1 (0) 3(2) 1(1) 0 2(2) 
Norske tidsskriftartikler og bokkapitler 10(10) 7(6) 6(6) 9(9) 8(8) 
Memoranda fra Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo2) 

7(4) 6(1) 4(2) 4(4) 1(1) 

Rapporter og arbeidsnotater 
Frischsenteret og HERO 

5(2) 3(3) 5(5) 2(2) 5(5) 

CREE skriftserie 9(2) 4(3) 3(2) 10(7) 2(2) 
Rapporter fra andre institusjoner 10(7) 10(9) 11(10) 12(11) 13(12) 
Faglige foredrag 72(49) 70(50) 64(53) 65(42) 78(51) 
Brukerrettede foredrag 57(51) 53(53) 75(67) 67(66) 70(65) 
Publikasjonspoeng3) 35,4  31,8 28,5 28,5 30,8 

  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 
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Frischsenterets publikasjonspoeng oppsummerer vitenskapelig publisering i ett enkelt tall 
og er hentet fra den offisielle FoU-Statistikken. Publikasjonspoengene er 30,8 for 2016, opp 
fra 28,5 for 2015.  Beregningssystemet ble lagt om fra 2015, så for å sammenligne med 
tidligere år må en bruke gammelt system. Etter gammel formel var publikasjonspoengene 
25,1 i 2016, opp fra 22,5 i 2015, men en del lavere enn nivåene i toppårene 2012 (35,4) og 
2013 (31,8).  
 
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer (Thomson, ISI Web of Knowledge) er 
forskerne ved Frischsenteret har vært økende siden 2011. I 2015 falt siteringene per forsker 
noe til 30,1, fra 31,9 året før. I 2016 er det igjen økning til en ny rekord på 34,1 per forsker.  
 
Publikasjonspoengene er med på å bestemme vår basisbevilgning og blir hyppig brukt i 
sammenligninger og evalueringer. Publikasjonspoeng og siteringer 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. I tråd med uttalte 
målsettinger har det vært en god trend i økende publisering på nivå 2 de siste årene, men 
med færre publiseringer på nivå 1 er det likevel færre publikasjonspoeng enn i toppårene. I 
tillegg til internasjonale felt-tidsskrifter omfatter nivå 1 også en del norskspråklige 
tidsskrifter som ikke veier like tungt i vårt fagmiljø, men som gir like god uttelling i 
publikasjonspoeng. I 2016 hadde vi 8 norskspråklige tidsskriftsartikler og bokkapitler. 
 
Memorandumserien ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, utgis i samarbeid med 
Frischsenteret, og i 2016 var 1 av disse publikasjonene knyttet til våre prosjekter. Det har 
vært en trend de siste årene å utgi arbeidsnotater i internasjonale serier som gir bedre 
spredning, og i 2016 var 13 publikasjoner lagt til slike serier. I Frischsenterets egne serier 
ble det gitt ut 3 notater, og i samarbeidsseriene fra CREE 2 og HERO 2 publikasjoner.  
Prosjektmedarbeiderne holdt i alt 148 innlegg, herunder 78 faglige og 70 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 2016 nevnt ca seks 
hundre ganger i ulike mediaoppslag, mens Frischsenteret ble referert til ca fem hundre 
ganger.  
 
En samlet oversikt over publikasjonene og formidlingen finnes i vedlegg 1. 
 

4. Forskningstemaer  

Arbeidsmarkeds- og velferdsforskningen har et stort omfang på Frischsenteret og er spredd 
over ulike underfelt. Sentrale temaer i 2016 har vært inntektssikring, økonomiske insentiver 
og varighet av trygd, effekter av arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, ulikhet og sosial 
mobilitet, entreprenørskap, konsekvenser av pensjonsreformen og ulike 
innvandrergrupper utfall i arbeidsmarkedet. Forskningen bygger på koblede 

1 Tallene er hentet fra Atekst – Retriever: https://web.retriever-info.com/services/archive.html og omfatter  
aviser, nettaviser, radio, TV2, men ikke NRK.  
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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 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 viktig forskningsfelt 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), som i høst fikk avklart at senteret fortsetter i 3 år til. Forskningen i 2016 omfatter 
blant drøfting av virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi, studier 
av markedsmakt i energimarkeder, gassmarkedet i Russland, langsiktige klimaavtaler og 
klimakvoter, og drøfting av argumenter for skattlegging av bioenergi.  
 
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 2015 omfatter sykehuskvalitet og stordriftsfordeler, sykehusenes 
respons på endring i refusjonssatsene og utfall, verdier og hensyn i ruspolitikken, samt 
kjønnsforskjeller i sykefravær.  
 
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 2016 hadde Frischsenteret syv doktorgradsstudenter. 
Stipendiatene var tilknyttet prosjekter om arbeidsmarkedet, helseøkonomi og 
energi/miljø. Seks av syv stipendiater er kvinner, hvilket kan gi håp om en jevnere 
kjønnsfordeling blant forskerne på lengre sikt.  
 
Åtte av de ansatte var sensor på eksamener, seks av disse ved Universitetet i Oslo. Seks av 
de ansatte var doktorgradsveiledere for tilsammen17 stipendiater ansatt ved Universitetet 
i Oslo og Frischsenteret. Tre var veiledere for fire masteroppgaver. Fem av de ansatte 
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underviste på tre kurs eller holdt fire gjesteforelesninger.  En har vært opponent ved 
disputas. 

6. Økonomi og finansiering 

Omsetningen sank fra 43,3 millioner i 2015 til 37,7 millioner kroner i 2016. Inntektene 
eksklusiv overføringer til samarbeidspartnere var 30 millioner i 2016, ned fra 31,9 millioner i 
2015. Frischsenteret mottok i 2016 en grunnbevilgning på 2,44 millioner.  Nedgangen i 
omsetningen skyldes i hovedsak reduserte overføringer til samarbeidspartnere pga. 
opphold i CREE og redusert avsetning til kompetansefondet. 
 
Driften før finansinntekter viser et overskudd i 2016 på 0,71 millioner. Korrigert for 
omlegning av pensjonsrettigheter var det i 2015 et overskudd på 0,27. Finansinntektene 
økte til 1,3 millioner i 2016 fra 0,99 millioner i 2015.   
 
Årsresultatet for 2016 ble 1,99 millioner, korrigert for engangskostnader til pensjon var 
resultat i 2015 1,25 millioner.  
 
 

  
 
 

Frischsenteret mottok en grunnbevilgning for 2016 på 2 444 000 og denne ble benyttet til 
finansiering av kompetansetid for forskerne, interne utviklingsprosjekter og egenandel i 
forskningsprosjekter.  
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En høy andel langsiktige prosjekter er viktig for å sikre kvalitet og høy kompetanse ved 
Frischsenteret. Finansieringsandelen fra Forskningsrådet var høy også i 2016 (86 %). De 
øvrige 14 % av inntektene fordeles mellom nasjonale oppdragsgivere (10%), internasjonale 
kilder (3 %) og annet (1%).  Ca 75 % av de midlene fra nasjonale oppdragsgivere er 
kommer fra Arbeids- og Sosialdepartementet og NAV.  
 
Forskningsprosjekter innen arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner utgjør 
Frischsenterets viktigste aktivitet med 50 % av omsetningen (eksklusiv underleverandører) 
i 2016. Energi og miljø utgjør i dag 24 % av inntektene, mens prosjektinntekter innen 
offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi utgjør 14 %. Øvrige temaer stod bak 13 % 
av senterets inntekter.  
 
 

  
 * Eksklusiv overføringer 
 
 
De største prosjektene i 2016 var Oslo Centre for Research on Environmentally friendly 
Energy (CREE) og Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering. I CREE 
inngår mange samarbeidspartnere som Frischsenteret videresender midler til.  
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7. Samarbeidspartnere 

I tillegg til det utstrakte samarbeidet med Økonomisk institutt hadde Frischsenteret i 2016 
aktivt prosjektsamarbeid med forskere fra følgende institusjoner: 

Arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner 
Arbeidsforskningsinstituttet (Oslo), Folkehelseinstituttet (Bergen og Oslo), FAFO (Oslo), 
Handelshøyskolen BI (Oslo). Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering (IFAU)(Sverige), Institutt for samfunnsforskning (Oslo), Københavns Universitet 
(Danmark), Norsk institutt for bioøkonomi (Ås), Oslo Economics (Oslo), Statistisk 
sentralbyrå (Oslo),  Universitetet i Bergen, University of New South Wales (CEPAR) 
(Australia), University College London (England), University of Linz (Østerrike), Universitetet 
i Mannheim (Tyskland), University of Milan (Italia), University of Nottingham (England), 

Energi, miljø, atferd og eksperimentell økonomi 
Centrum voor Economische Studiën (ETE) (Belgia),  Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
Kjeller, Handelshøyskolen BI (Oslo), Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for 
energiteknikk (IFE) (Kjeller), Institutt for fredsforskning (PRIO) (Oslo), Institutt for 
samfunnsforskning (ISF) (Oslo), Kingston University (England), London School of 
Economics, Grantham Research Institute (England), Norges Handelshøgskole (Bergen), 
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (Ås), Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 
(Oslo,   Ringeriks-Kraft , Statens Vegvesen, Statistisk sentralbyrå (Oslo), Stockholms 
Universitet (Sverige), The Beijer Institute of Ecological Economics (Sverige),  Tilburg 
University (Nederland), Transportøkonomisk institutt (Oslo), University of California  San 
Diego (USA),  Universitetet i Gøteborg (Sverige), University of Hamburg (Tyskland), 
University of Kent (England), Universitetet i Oslo. 
 

Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi 
Colorado School of Mines (USA), Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Gjøvik, Karolinska 
institutet (Sverige), The National Institute for Health and Welfare (THL) (Finland), Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (Trondheim), University of Southern 
Denmark (Danmark), SINTEF Helse (Trondheim), Universitetet i Oslo, Universitet i 
Stavanger). 
 
Endelig har forskere og rådgivere på Frischsenteret et omfattende kontaktnett med 
forskere fra Norden, Europa, USA, Japan, Kina og Australia. 
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Vedlegg 1. Publisering og formidling i 2016 
 
Oversikt over publikasjoner og foredrag ved Frischsenteretet 
 
 

Type Antall pr år 

  
1999-
2000 

2001-
2005

2006-
2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Internasjonale 
tidsskriftartikler 

5.5 18.8 15.2 19 24 22 16 22 23 

Internasjonale bokkapitler  2 3.4 3 2 1 3 1 0 2 
Norske tidsskriftartikler og 
bokkapitler 4.5 8.6 9.2 12 10 7 6 9 8 

Memoranda fra Økonomisk 
institutt, Universitetet i 
Oslo1) 

18 12.2 10.4 2 7 6 4 2 1 

Rapporter og arbeidsnotater 
Frischsenteret 10 7.6 6.8 8 5 3 3 4 3 

CREE working papers 5 9 4 3 10 2 

HERO2) skriftserie 3 7.8 2 1 0 0 2 0 2 
Rapporter fra andre 
institusjoner 7 9.2 10.2 9 10 10 11 12 13 

Faglige foredrag 50.5 58.6 58.2 56 72 70 71 65 78 

Brukerrettede foredrag 9 28.6 48.6 59 57 53 69 67 70 

Populære framstillinger3) 25 16.6 37.6 19 30 43 27 28 25 
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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Fæhn, T., E.T. Isaksen: Diffusion of climate technologies in the presence of commitment 
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Economic Psychology, 54, 35-43. 
  
Hauge, K., K.A. Brekke, L.O. Johansson, O. Johansson-Stenman, H. Svedsäter: Keeping others in 
our mind or heart. Distribution games under cognitive load, Experimental Economics, 19 (3), 
562-576.  
 
Hernæs E, S. Markussen, J. Piggott, K. Røed: Pension reform and labor supply, Journal of Public 
Economics, vol 142, 35-55.  
 
Hoel, M., T.M. Sletten: Climate and forests: The tradeoff between forests as a source for 
producing bioenergy and as a carbon sink, Resource and Energy Economics, vol 43, 112-129. 
 
Jakobsson, N., A. Kotsadam: Does marriage affect men’s labor market outcomes? A European 
perspective, Review of Economics of the Household, 14(2), 373-389.   
 
Jakobsson, N., A. Kotsadam, A. Syse, H. Øien: Gender bias in public long-term care? A survey 
experiment among care managers. Journal of Economic Behavior & Organization, 131, 126-138.  
 
Karp, L., S. Siddiqui, J. Strand: Dynamic Climate Policy with Both Strategic and Non-strategic 
Agents: Taxes Versus Quantities, Environmental and Resource Economics, vol 65(1), 35-158. 
 
Kotsadam, A., A. Tolonen: African mining, gender, and local employment. World Development, 
83, 325-339. 
 
Knutsen, C. H., A. Kotsadam, E.H. Olsen, T. Wig: Mining and local corruption in Africa. American 
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Laun, T., J. Wallenius: Social Insurance and Retirement: A Cross-Country Perspective, Review of 
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Markussen, S., K. Røed: Leaving poverty behind? The effects of generous income support 
paired with activation, American Economic Journal: Economic Policy, vol 8(1), 180-211.  
 
Moscarola, F.C., E. Fornero, S. Strøm: Absenteeism, Childcare and the Effectiveness of Pension 
Reforms, IZA Journal of European Labor Studies, vol 5(1), 1-18. 
 
Nævdal, E.: Catastrophes and ex post shadow prices - How the value of the last fish in a lake is 
infinity and why we should not care (much), Journal of Economic Behavior and Organization, 
vol 32, 153-160. 
 
Pettersen, I., E. Hernaes, F. Skaarderud: Pursuit of performance excellence: a population study 
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Røed, K., A.A. Godøy: Unemployment Insurance and Underemployment, LABOUR: Review of 
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Jakobsson, N., A. Kotsadam: The economics of trafficking for sexual exploitation. Chapter 21, 
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Prostitution, Oxford University Press.  
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Golombek, R., S. Kverndokk: Paris-avtalen: Konsekvenser for EU og Norge. Aktuell kommentar 
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Kirkebøen, L.J., A. Kotsadam, O. Raaum: Effekter av satsing på økt lærertetthet. Økonomiske 
Analyser nr 5.  
 
Kverndokk, S.: Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken, kapittel 5 i K. P. Hagen og G. Holst 
Volden (red.): Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser – En antologi med bidrag fra 16 
forskere, CONCEPT rapport nr. 48, NTNU, Trondheim. 
 
Markussen, S., K. Røed: Ulikhet og sosial mobilitet: Kapittel 17 i Frønes og Kjølsrød: Det norske 
samfunn, 7. utgave, Gyldendal Akademiske forlag.  
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Vigtel, T. C.: Endringer i tildeling av ytelser fra NAV. Søkelys på arbeidslivet, 33 (3), 228-246. 
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Kverndokk, S., H.O. Melberg: Using fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals 
and care providers, HERO skrifter nr 2. 
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Bergsvik, D., I. Rossow: En vurdering av virkningen av dagens taxfree-ordning. Utredning til 
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Bratsberg, B., K. Røed, O. Raaum: Job Loss and Immigrant Labor Market Performance, IZA 
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15 
 

Hardoy, I.,  K. von Simson, K. Røed, T. Zhang: En komparativ analyse av effekter av innsats for å 
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Oslo. 
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Bratsberg, B.: “Labor migrant responses to job loss,” Annual Economics Meeting at Geilo, 
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Hernæs, Ø.: Kabel-tv og iq, Dagens Næringsliv, 17. mars. 
 
Kverndokk, S.: En klimapolitikk med bare vinnere, intervju på Miljø2015s nettsider, Norges 
Forskningsråd, 10. mars.  
 
Markussen, S.: Blir det jobber til alle m.m., Podcast Arbeiderpartiet, samtale med Marianne 
Marthinsen. 
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Røed, K.: Hva er riktig skattenivå?. Agendakommentar, mars. 
 
Røgeberg, O.:  Rusmidler er ikke som persille - Intervjuet i Grønnhetstyranniet, Grønn 
Ungdoms podcastserie.  
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Vedlegg 2. Utvalgte forskningsresultater 
Forskningsresultatene ved Frischsenteret dekker et vidt spekter av temaer. Her presenteres 
et utvalg fra 2016. 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 2016 og 
eksempler på ferskere forskningsresultater.   

 

Arbeidsmarked, entreprenørskap og utdanning 

Kan «smitteeffekter» forklare kjønnsforskjellene i entreprenørskap? 

Bare 1 av 4 entreprenører i Norge er kvinner. Med basis i administrative registerdata har vi 
tidligere undersøkt mulige årsaker til at entreprenørskapsaktiviteten i Norge er så mye 
lavere blant kvinner enn blant menn. Vi har funnet at forskjellene bare i beskjeden grad 
kan forklares av observerte kjennetegn knyttet til for eksempel utdanning, bransje, 
lønnsnivå, eller familiesituasjon. 

En alternativ forklaring på dagens kjønnsforskjeller i omfanget av entreprenørskap kan 
være at kjønnsforskjellene er nedarvet. Eget yrkesvalg påvirkes av valgene man observerer 
rundt seg – i familien, blant naboer, og blant venner. Rollemodeller finnes ofte i eget 
nærmiljø, og kontakt med eksisterende entreprenører kan være en støtte ved oppstart av 
egen bedrift. Vi undersøker om sosiale nettverk er «kjønnet» slik at kvinner påvirkes mer av 
andre kvinner, mens menn påvirkes mer av andre menn. I så fall kan dette forklare hvorfor 
kjønnsforskjellene i entreprenørskap er persistente: Det er få kvinner som starter nye 
bedrifter i dag simpelthen fordi det er få kvinnelige rollemodeller som har gjort det før, og 
det er få kvinnelige entreprenører å søke hjelp og råd hos når man først har startet opp. I 
artikkelen «The Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects» av Simen 
Markussen og Knut Røed dokumenteres det at de såkalte «peer-effektene» ganske riktig er 
kjønnsspesifikke, og at tilbøyeligheten til å starte egen virksomhet påvirkes sterkest av den 
eksisterende entreprenørskapsaktiviteten blant personer av samme kjønn. I artikkelen 
anslås det at slike «kjønnede» peer-effekter alt i alt kan forklare om lag halvparten av 
kjønnsforskjellene i tilbøyeligheten blant unge mennesker til å starte nye virksomheter. 

Artikkelen kommer i tidsskriftet Journal of Economic Behavior and Organization. 

 

Virker «langtidsledighetsgarantien»? 

I 2008 ble det innført en «langtidsledighetsgaranti» som skal sikre personer som har søkt 
arbeid i to år eller mer et tilbud om et arbeidsmarkedstiltak. Hvilken betydning har en slik 
garanti i praksis? Dette er blant de spørsmålene Frischsenteret, i samarbeid med Oslo 
Economics, har studert på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.  Prosjektet har 
dels vært basert på analyse av registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå, og dels på 
intervjuer med saksbehandlere ved NAV-kontorene.  
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Den statistiske analysen dekker alle ledighetsforløp med oppstart mellom 2004 og 2012. Vi 
har også koblet på data om midlertidige avstenginger, innsatsgruppe i NAV, detaljerte 
data om tilbud om, oppstart, og gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak. Dermed har vi 
kunnet beskrive trekk ved arbeidet med de langtidsledige som hittil ikke har vært studert. 
Grunnet innfasingen i tid og inntakskriteriene i langtidsledighetsgarantien har det vært 
mulig å studere effekten av den ved hjelp av et forskjeller-i-forskjeller-design. 

Vi fant at garantien øker overgangen fra «standard» til «situasjonsbestemt» innsatsgruppe, 
og til arbeidsmarkedstiltak signifikant. Dette indikerer at garantien bidrar til at noen 
arbeidssøkere som har falt mellom stoler har blitt fanget opp og fulgt opp. Effektene er 
imidlertid svært små – anslagsvis tilsvarer den kun 30 forventede ekstra overganger til 
arbeidsmarkedstiltak årlig. I tillegg finner vi ikke en signifikant effekt av å nylig ha deltatt 
på et arbeidsmarkedstiltak på overgangen til jobb for denne gruppen av arbeidstakere 
Dette i motsetning til for arbeidssøkere som har stått uten arbeid i mindre enn to år.  

I lys av disse resultatene, og dybdeintervjuer med NAV-veiledere drøfter vi hvorvidt 
langtidsledighetsgarantien er hensiktsmessig, og hvorvidt porteføljen av 
arbeidsmarkedstiltak som i dag er tilgjengelig dekker behovene til de arbeidssøkende som 
har stått uten arbeid lengst.   

Resultatene fra dette prosjektet er publisert i en rapport fra Oslo Economics: «Arbeids- og 
velferdsetatens arbeid med langtidsledige». Rapporten kan lastes ned 
her: http://osloeconomics.no/wp-content/uploads/OE-Rapport-1616-Arbeids-og-
velferdsetatens-arbeid-med-langtidsledige.pdf 

 

Fagbrev i voksen alder  

Gjennom lærlingordningen og praksiskandidatordningen kan voksne ta fagbrev og fullføre 
en yrkesfaglig videregående opplæring. I en registerbasert studie kartlegges hva som 
kjennetegner de som oppnår sitt første fagbrev i voksen alder. I overkant av 4 prosent av 
1973-kullet fullførte sin første videregående utdanning som praksiskandidat eller 
voksenlærling. Mens voksne med fagbrev fra praksiskandidatordningen har en sosial 
bakgrunn svært lik dem som ikke oppnår videregående kompetanse, har voksenlærlingene 
en bakgrunn svært lik den vi finner hos dem som fullfører yrkesfag som unge. Analysene 
viser at særlig praksiskandidatordningen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i hvem som 
fullfører videregående opplæring.   

Studien er publisert i et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og Frischsenteret av Bernt 
Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum i notatet, Voksne som tar fagbrev, Fafo-notat 
2016:11 (https://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-notater/item/voksne-
som-tar-fagbrev) og en sammenfattet artikkel kommer i Søkelys på arbeidslivet, april 2017. 
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Fra dagpenger til helserelaterte trygder: Endringer i tildeling av ytelser fra NAV  

I perioden 1993 til 2007 var det en endring i tildelingen av arbeidsrelaterte ytelser hos NAV. 
Andelen nye ytelsesforløp som startet med helserelaterte ytelser økte nokså jevnt, 
samtidig som andelen nye ytelsesforløp knyttet til arbeidsledighet jevnt over ble redusert. I 
en studie estimerer Trond Vigtel en tildelingsfunksjon for ytelser og bruker denne til å 
undersøke om vridningen i ytelsesmottak kan tilskrives en endret sammensetning av 
ytelsesmottakere eller andre forhold. Studien finner at deler av vridningen i ytelsesmottak 
ikke skyldes endret sammensetning av mottakere og drøfter alternative forklaringer. 

Artikkelen er publisert i Søkelys på arbeidslivet, nr 3, 
2016, https://www.idunn.no/file/pdf/66896174/endringer_i_tildeling_av_ytelser_fra_nav.
pdf. 

 

Effekter av satsing på økt lærertetthet 

Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger 
på ungdomstrinnet for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at skolene ble 
bedre stilt til å kunne gi tilpasset opplæring og å styrke de grunnleggende ferdighetene. 
Tilskuddet ble gitt etter klare objektive kriterier til skoler som i 2011/12 hadde (i) 
gruppestørrelse i ordinær undervisning (over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet, og (ii) 
grunnskolepoeng (GP) under snittet for landet. Vår studie kan dermed sammenligne utfall 
for elever i skoler som (så vidt) kvalifiserte for deltagelse med elever på skoler som (så vidt) 
ikke kvalifiserte, i et såkalt «regression discontinuity» (RD) design. Satsingen førte til at 
gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning falt med omkring to elever (fra ca 
20 til 18), men vi finner så langt ingen tegn til at elevenes læringsutbytte (skriftlig 
eksamens¬karakterer) økte. Artikkelen skrevet av Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam og 
Oddbjørn Raaum, publisert i Økonomiske Analyser, SSB, 5/2016, som ledd i et 
samarbeidsprosjekt mellom SSB og Frischsenteret for Utdanningsdirektoratet.  

 

Kan eksponering redusere diskriminering av kvinner i mannsdominerte miljøer? 

Det er langt færre kvinner enn menn i ledende stillinger i samfunnet, og særlig i 
mannsdominerte miljøer. Dette kan skyldes mange ulike faktorer, hvor en faktor kan være 
diskriminering. For å teste dette gjennomførte forskere fra Frischsenteret, ISF og UiO, 
sammen med FFI, en studie av rekrutter i Forsvaret. Del 1 av studien bestod av et 
eksperiment der rekrutter ble presentert for en hypotetisk, men realistisk, beskrivelse av en 
kandidat som søker posisjonen som lagleder. Navnene «Martin» og «Ida» var det eneste 
som skilte kandidatene; for øvrig hadde de identiske kvalifikasjoner. Rekruttene syntes 
Martin var en bedre kandidat, altså var det diskriminering.  

I del to av studien prøvde vi å finne ut om eksponering kan minske diskrimineringen. For å 
unngå såkalte seleksjonsproblemer, slik som at folk velger hvem de vil omgås, trakk vi 
tilfeldig ut hvem som bor på samme rom og dermed også jobber sammen under 
rekruttperioden som varer i 8 uker.  
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Studien finner at de mannlige soldatene som hadde bodd på rene mannsrom, rangerte 
den kvinnelige kandidaten lavere enn den mannlige. De mennene som hadde bodd og 
jobbet sammen med kvinner, derimot, diskriminerte ikke da de skulle vurdere 
laglederkandidaten: De syntes Martin og Ida var like gode som kandidater. Altså finner vi at 
eksponering kan redusere diskriminering. Artikkelen er skrevet av Andreas Kotsadam, 
sammen med Henning Finseraas, Åshild A. Johnsen, og Gaute Torsvik, og er publisert som 
“Exposure to female colleagues breaks the glass ceiling – Evidence from a combined 
vignette and field experiment” i European Economic Review, Vol(90), 363-374, 2016. 

 

Utenlandsk arbeidskraft i oljesektoren 

Norsk petroleumssektor har vært utsatt for store endringer de siste tiårene. 
Oljeproduksjonen nådde en historisk topp rundt 2000, men ble halvert over det neste 
tiåret. Samtidig fortsatte gassproduksjonen å vokse kraftig slik den hadde gjort siden tidlig 
nittitall. Kraftig vekst i oljeprisen etter 2000 bidro til sterk vekst i investeringer og 
sysselsetting i sektoren. 

Ved hjelp av detaljerte registerdata som dekker perioden 1992-2013, har Bernt Bratsberg, 
Oddbjørn Raaum og Ole Rogeberg undersøkt hvordan mønstrene i sysselsetting endret 
seg gjennom denne perioden, med særlig fokus på bruken av utenlandsk arbeidskraft. 
Sektoren har historisk hatt en høyere bruk av utenlandsk arbeidskraft enn 
fastlandsøkonomien forøvrig, men dette har endret seg siden utvidelsen av EU og økt bruk 
av utenlandsk arbeidskraft i den norske økonomien generelt. Studien finner at utenlandsk 
arbeidskraft utgjorde en økende del av de ansatte også i petroleumssektoren over 
perioden som helhet, og at det er klare forskjeller i typen utenlandsk arbeidskraft som 
rekrutteres inn i petroleumssektoren og økonomien for øvrig. Sammenlignet med 
utenlandsk arbeidskraft i annen privat sektor har petroleumssektoren høyere innslag av 
utstasjonerte arbeidere (utenlandske arbeidere som skatter til utlandet og jobber på 
tidsavgrensede prosjekter i Norge), flere som jobber i «high-skill» yrker, og mindre 
lønnsforskjeller mellom innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft. Arbeidsinnvandringen er 
typisk av kortere varighet for den enkelte ansatte, og de ansatte forflytter seg i liten grad 
over til andre sektorer i det norske arbeidsmarkedet.  

Studien er utgitt som “Migrant labor in the Norwegian petroleum sector,” Centro Studi 
Luca d’Aagliano Development Studies Working Paper no 420, January 
2017. http://dagliano.unimi.it/wp-content/uploads/2017/01/WP2017_420.pdf 

 

Effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden 

Mye tyder på at utenforskap er spesielt skadelig for unge mennesker. Særlig sårbare er 
unge mennesker med lave kvalifikasjoner og nedsatt arbeidsevne. Det har vært behov for å 
kartlegge og systematisere det som finnes av forskning i Norden om effekter av innsats for 
å hjelpe utsatte unge å komme i arbeid.  På oppdrag av Arbeidsdepartementet har 
Frischsenteret i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning gjennomført en 
omfattende komparativ studie av evalueringsforskning av ungdomspolitikk i de fem 
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nordiske landene samt Tyskland, Storbritannia og Nederland. For å gi et oppsummerende 
bilde av forskningen, utførte vi også en meta-analyse av resultater fra flere empiriske 
undersøkelser.  

Studien finner at disse landene har iverksatt ulike typer aktiviseringstiltak innrettet mot å 
hindre at ungdom faller ut av arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Institusjonelle forhold 
og offentlig politikk som ligger til grunn for arbeidsmarkedsregulering og utdannings-
/yrkesopplæringssystemer, men også velferdsordninger og aktiveringsstrategier, spiller en 
viktig rolle for å tilrettelegge – men også hindre – ungdoms inntreden på arbeidsmarkedet 
og de første yrkesaktive årene. 

I meta-analysen danner vi en bredere forståelse av hvorvidt ulike tiltak rettet mot ungdom 
har virket på tvers av land og studier. I alt inngår om lag 425 effektestimater fra 44 
forskjellige forskningsarbeider. Våre konklusjoner bekrefter at opplæringstiltak og 
lønnstilskudd gir opphav til mer positive effektestimater enn arbeidspraksis og 
sysselsettingstiltak i offentlig sektor. Det er også verdt å merke seg at effektestimatene 
tenderer til å bli mer positive over tid, hvilket kan tyde på at det finner sted en læreprosess 
der tiltakene blir gradvis mer effektive. Det er imidlertid en stor spredning i rapporterte 
effektestimater – fra klart positive til klart negative – hvilket kan indikere at det faktisk er en 
betydelig variasjon mellom ulike tiltaks treffsikkerhet i forhold til den brukergruppen de er 
designet for. Dermed finnes det heller ingen allmenngyldige «sanne» effekter. Det som er 
klart er at det finnes mange eksempler på tiltak som synes å ha hatt positive effekter, og at 
riktig designede tiltak har et potensiale for å hjelpe ungdom inn i arbeid eller videre 
utdanning. 

Artikkelen er utgitt som rapport av Institutt for samfunnsforskning: «En komparativ analyse 
av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden» av Inés Hardoy, Knut 
Røed, Kristine von Simson og Tao Zhang, Rapport (2016:13) Oslo: Institutt for 
samfunnsforskning (2016), ISBN internett: 978-82-7763-526-
2. http://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016-13 . 

 

Hva er egentlig kompensasjonsgradene i de norske inntektssikringssystemene? 

Det er bred enighet om arbeidslinja i Norge. En sentral del av denne er at arbeid alltid skal 
lønne seg, altså at kompensasjonsgradene i inntektssikringsordningene våre ikke skal 
overstige 100%. Men hva er egentlig de faktiske kompensasjonsgradene i Norge? I Frisch 
rapport nr 1-2016, forfattet av Øystein Hernæs, Simen Markussen og Knut Røed, analyseres 
dette på to ulike måter. I del 1 forsøker vi å beskrive insentivene for å gå fra trygd til arbeid. 
For å gjøre dette må vi først estimere hva disse personene kunne ha tjent i 
arbeidsmarkedet dersom de i stedet gikk ut i jobb. Vi finner da at kompensasjonsgradene 
varierer en del mellom ytelser og at ca. 5% av stønadsmottakerne ser ut til å stå overfor 
negative arbeidsinsentiver. Det er spesielt blant dem med antatt lavt inntektspotensiale at 
kompensasjonsgradene overstiger 100%. I del 2 tar vi i stedet utgangspunkt i den 
sysselsatte delen av befolkningen og forsøker å anslå hvilke kompensasjonsgrader de står 
overfor. Vi sammenligner da to hypotetiske baner; at de fortsetter i arbeid og at de starter 
et løp mot uførepensjon bestående av ett år sykepenger, fire år med 
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arbeidsavklaringspenger og deretter uføretrygd frem til pensjonsalder. Den reelle 
kompensasjonsgraden vil da avhenge ikke bare av reglene i inntektssikringssystemet men 
også av hvilken lønnsvekst man går glipp av dersom man hadde fortsatt i arbeid. Vi viser 
da at kompensasjonsgraden, spesielt for unge, er langt lavere på lang sikt enn på kort sikt. 
Rapporten inneholder også et vedlegg, gjort på oppdrag av Brochmann II utvalget, der vi 
analyserer forskjeller i kompensasjonsgrader for majoritetsbefolkningen, innvandrere fra 
Øst-Europa og ikke-vestlige innvandrere. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/rapp16_01.pdf 

 

Delingsøkonomiens fremvekst: Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge 

Fremveksten av digitale plattformer hvor brukere kan handle med hverandre er i ferd med 
å endre økonomien i store deler av verden. Tjenester i den såkalte «delingsøkonomien» 
reduserer transaksjonskostnader nok til å muliggjøre privat utleie i markeder som tidligere 
har vært dominert av tradisjonelle bedrifter. Airbnb er et av flaggskipene i 
delingsøkonomien, og har på kort tid vokst til å bli en av verdens største tilbydere av 
overnatting for reisende. I sin masteroppgavet, skrevet ved Frischsenteret, studerer Jens 
Furuholmen dette og forsøker å måle effekten Airbnb har hatt på hotellbransjen i Norge 
etter opprettelsen av selskapets norske nettside i 2013. Han sammenligner utviklingen i 
hotellbransjen i 54 kommuner i Norge fem år før og tre år etter nettsiden ble oppført. Ved 
bruk av metoden difference-in-differences (DD) estimerer han at Airbnb hadde en negativ 
påvirkning på norske hotellers kapasitetsutnyttelse og feriebesøk. Han ser også tegn til at 
Airbnb vokste frem i områder med en gunstig markedssituasjon for korttidsutleie. 
Oppgaven viser at delingsøkonomien ikke eksisterer ved siden av det tradisjonelle 
markedet, men som et imperfekt substitutt til vanlige varer. 
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-57046 

 

Hva kan forklare fallet i arbeidsmarkedsdeltakelse blant menn uten utdanning? 

Over tid har andelen av unge menn med lav eller ingen utdanning som deltar i 
arbeidsmarkedet falt betydelig. Blant dem uten fullført videregående skole deltok nesten 
90% av dem født i 1963 i arbeidsmarkedet da de var 30 år gamle. 20 år senere, for dem født 
i 1983, er dette tallet falt til bare litt over 70%. For dem med fullført vgs. eller mer har 
derimot arbeidsmarkedsdeltakelsen vært relativt stabil. I sin masteroppgave "The 
compositional effect: The decline in labor market participation of low-skilled males" 
forsøker Tore Adam Reiremo å anslå hvorvidt dette dramatiske fallet kan skyldes endret 
sammensetning, altså at stadig færre ikke har fullført vgs. og at gruppen derfor stadig blir 
mer negativt selektert. Han gjør dette på flere ulike måter, bl.a. ved hjelp av data for 
evneskår ("IQ"), foreldrenes inntektshistorie m.m. Hans viktigste funn er at endret 
sammensetning ikke kan forklare med en omlag halvparten av fallet i 
arbeidsmarkedsdeltakelse. Dette kan tyde på at arbeidsmarkedet har mindre etterspørsel 
etter arbeidskraft uten utdanning og/eller at det å stå i jobb har blitt relativt sett mindre 
attraktivt for denne gruppen over tid. 
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-57057 
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Ph.D. avhandling: Essays on wage cyclicality and regulation 

I likhet med mange andre europeiske land, har Norge et relativt regulert arbeidsmarked og 
en relativt komprimert lønnsstruktur. Små åpne økonomier som den norske er samtidig 
utsatt for internasjonale tilbuds- og etterspørselssjokk, herunder økt arbeidsinnvandring 
fra et integrert europeisk arbeidsmarked og internasjonale konjunktursvingninger. I 
desember forsvarte Bjorn Dapi sin Ph.D. avhandling «Essays on wage cyclicality and 
regulation». Avhandlingen består av tre artikler, der to første studerer virkninger av 
allmenngjøring av tariffavtalen i rengjøringsbransjen i 2011/2012. Ved å sammenlikne med 
utviklingen i andre næringer finner Dapi at allmenngjøringen hadde (i) negative effekter 
på sysselsettingen av midlertidige innvandrere, hvor en forklaring på dette kan være at 
allmengjøringen bidro til at midlertidige innvandrere ble relativt sett dyrere for bedriftene, 
og (ii) økte lønninger for arbeidstakerne med de laveste lønningene, men uten at 
sysselsettingen i denne gruppen gikk ned.   

Avhandlingen studerer også reallønnsfleksibilitet og sammensetningseffekter blant de 
sysselsatte under svingende konjunkturer og finner at (i) reallønnsresponsen på endret 
arbeidsledighet i Norge er på linje hva man finner i andre OECD-land (ii) store forskjeller i 
lønnsfleksibilitet mellom ulike grupper, der lønningene for menn betydelig mer sensitive 
for konjunktursituasjonen enn lønningene for kvinner, og (iii) betydelige 
sammensetningseffekter i det norske arbeidsmarkedet, der sysselsettingen til arbeidskraft 
med lav lønn påvirkes mest av en nedgangskonjunktur i økonomien.    

 

Ph.D. avhandling: Social insurance programs, earnings and labor force participation 

I februar 2017 forsvarte Ragnhild Camilla Schreiners sin avhandling «Social Insurance 
Programs, Earnings and Labor Force Participation» for Ph.D.-graden. Avhandlingen 
undersøker blant hvordan endringer i inngangskriteriene til helserelaterte ytelser påvirker 
ytelsesopptak og senere arbeidsmarkedsdeltakelse blant personer som er på marginen av 
slikt opptak. Økningen i bruken av midlertidige helserelaterte ytelser blant unge i Norge 
fremstår som paradoksalt i et samfunn der både utdanningsnivå og levealder øker, og kan 
tyde på at det har skjedd en endring i hvordan tildelingen av ytelser praktiseres. Ved hjelp 
av registerdata for perioden 1994-2010 undersøkes konsekvensene for unge i alderen 18-
30 år av å bli innvilget arbeidsavklaringspenger i stedet for dagpenger eller sosialhjelp. Når 
ungdommen ble gitt denne helserelaterte ytelsen framfor ett av de to alternativene, fikk 
de en klart svakere arbeidsmarkedstilknytning i flere år etter og sannsynligheten for å bli 
uføretrygdet økte.  

Barn med uføretrygdede foreldre har større tilbøyelighet til selv å bli uføretrygdede enn 
barn med ikke-uføretrygdede foreldre.  En artikkel undersøker hvorvidt vi her står overfor 
et årsaksforhold, eller om den observerte korrelasjonen skyldes andre felles kjennetegn 
ved foreldre og barn (for eksempel helse) som kan påvirke tilbøyeligheten til å ta opp 
uføretrygd i begge generasjoner. Resultatene tyder på at en eventuell årsakssammenheng 
er svakere enn det tidligere forskning hevder.  
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Avhandlingen studerer også hvordan sykemelding i det første trimesteret av 
svangerskapet påvirker helsen til fosteret.  Blant kvinner der legene er uenige om 
sykemelding er nødvendig eller ikke, finner vi ingen holdepunkter for at sykemelding av 
kommende mødre uten et klart behov for fravær fra jobb, påvirker fosterets helse.  

 

Fører aktivitetskrav og vilkårsbruk til endret kriminalitet blant unge gutter? 

Kan bruk av aktivitetskrav og vilkår i sosialhjelpen redusere ungdomskriminalitet? Eller vil 
kriminaliteten tvert imot øke? I artikkelen “Welfare reform and youth crime” studerer Bernt 
Bratsberg, Øystein Hernæs, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Knut Røed nettopp 
dette. Ved hjelp av data fra Telemarksforskning undersøker forfatterne virkninger av 
endret vilkårsbruk på 1990 og 2000 tallet i en rekke kommuner. De finner at innføringen av 
aktivitetskrav førte til en betydelig reduksjon i kriminalitet blant 18-19 år gamle gutter fra 
økonomisk utsatte familier. Vilkår og aktivitetskrav førte samtidig til at færre mottok 
sosialhjelp. En kunne da frykte at reduksjonen i sosialhjelp skulle skyve flere ut i 
vinningskriminalitet, men forskerne finner ingen tegn til dette. 

   

Bedriftsnedleggelser og yrkeskarrierer blant innvandrere 

Innsatsen for å integrere innvandrere fra ikke-vestlige land i det norske arbeidsmarkedet 
har ofte et fokus på veien inn i arbeidslivet. I artikkelen “Job Loss and Immigrant Labor 
Market Performance” av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed, vises det at 
bistand inn i en første jobb på ingen måte er tilstrekkelig for å sikre varig 
arbeidsmarkedsdeltakelse. Dette skyldes dels at innvandrere systematisk rekrutteres til 
jobber som har høy sannsynlighet for å forsvinne igjen, og dels at konsekvensene av 
jobbtap for framtidig yrkeskarriere er større for innvandrere enn for norskfødte. For ansatte 
i privat sektor vises det at risikoen for jobbtap i nær framtid er om lag dobbelt så stor for 
innvandrere fra ikke-vestlige land som for norskfødte. Basert på data for observerte 
konkurser beregnes det også at effektene av jobbtap på framtidig sysselsetting og inntekt 
er om lag dobbelt så store for innvandrere som for norskfødte. Artikkelen foreligger some 
Discussion Paper 02/16, Centre for Research and Analysis of Migration, University College 
London og som IZA Discussion Paper No. 9729. Den er inne til andre gangs vurdering i 
tidsskriftet Economica. 

 

Innvandreres tilpasning i det norske arbeidsmarkedet 

Mens innvandrere fra andre vestlige land tilpasser seg raskt i det norske arbeidsmarkedet, 
med sysselsetting og arbeidsinntekt omtrent som norskfødte, har det vist seg at 
innvandrere fra lavinntektsland har hatt store problemer med å oppnå varig fotfeste i 
arbeidslivet. Arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa har på sin side hatt svært høy 
yrkesdeltakelse den første tiden etter ankomst til Norge, men også nokså raskt blitt 
overrepresentert i arbeidsledighetsstatistikken. I tre ulike artikler har Bernt Bratsberg, 
Oddbjørn Raaum, og Knut Røed sett nærmere på hvordan ulike innvandrergrupper har 
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tilpasset seg over tid i det norske arbeidsmarkedet. I artikkelen “Immigrant Labor Market 
Integration across Admission Classes” studeres yrkesdeltakelse og trygdemottak blant 
ulike innvandrergrupper inntil 25 år etter ankomst, inndelt etter innvandringsgrunn. 
Artikkelen viser at flyktninger og familiegjenforente fra lavinntektsland nokså raskt 
kommer inn i det norske arbeidsmarkedet, men at integrasjonsprosessen ser ut til å stoppe 
opp etter 5-10 år slik at forskjellene mellom innvandrere og norskfødte faktisk begynner å 
øke igjen. I artiklene “Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet” og “Labor market 
integration of refugees in Norway”sees det nærmere på sysselsetting og trygdebruk blant 
flyktninger, med fokus på faktorer som kan bidra til å fremme vellykket tilpasning i det 
norske arbeidsmarkedet. Det påpekes blant annet at skolegang i Norge ser ut til å ha 
gunstig effekt, men at kvalifisering og skolegang i mange tilfeller ikke vil være tilstrekkelig 
til å sikre varig sysselsetting. Det tas derfor til orde for en sterkere aktivitetsorientering av 
inntektssikringsordningene, slik at trygdeordningene i større grad støtter opp under 
yrkesdeltakelsen i stedet for å erstatte den.  

De tre artiklene er publisert som følger: “Immigrant Labor Market Integration across 
Admission Classes,” Nordic Economic Policy Review, kommer; “Flyktninger på det norske 
arbeidsmarkedet”, Søkelys på arbeidslivet 33(3): 185-207; “Labor market integration of 
refugees in Norway,” I F. Fasani (ed), Refugees and Economic Migrants: Facts, policies and 
challenges, VoxEU.org Book, CEPR Press: 37-52. 

 

Energi og miljø 

Internasjonale miljøavtaler 

Hvilke forhold påvirker hvor mange land som ønsker å være med i en miljøavtale? Den 
økonomiske litteraturen på feltet er svært pessimistisk og peker på at det er store gevinster 
ved å være "gratispassasjer". De tradisjonelle modellene er imidlertid restriktive og har flere 
ikke-plausible forutsetninger. Vi har bygget en modell som er mer realistisk, ved å legge til 
grunn et dynamisk perspektiv; vi antar at en avtale kan løpe over flere perioder, samt at 
land kan investere i grønne teknologier. Denne type investeringer gir lavere 
utslippskostnader over tid. Hvert land fastlegger derfor hvorvidt de vil være med i en 
avtale, samt hvor mye de vil investere i grønne teknologier. Med disse langt mer realistiske 
forutsetningene viser vi at mange flere land kan være villige til å være med i en miljøavtale 
enn det standardmodellen predikerer. Videre viser vi at hvis avtalen også omfatter 
investeringer i miljøvennlige teknologier, ønsker færre land å delta i avtalen sammenliknet 
med tilfellet der investeringsbeslutningen skjer på nasjonalt nivå. Artikkelen er publisert i 
det svært anerkjente tidsskriftet Journal of Political Economy.   

Battaglini, M. and B. Harstad (2016): Participation and Duration of Environmental 
Agreements, Journal of Political Economy, Volume 124, No 1 , Page 160-204. 
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/684478 
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Parisavtalen: Konsekvenser for EU og Norge 

I en artikkel publisert i Samfunnsøkonomen (Golombek og Kverndokk, 2016), går Rolf 
Golombek og Snorre Kverndokk gjennom Parisavtalen som ble undertegnet i desember 
2015, og som har til hensikt å begrense den gjennomsnittlige globale oppvarmingen til 
under to grader Celsius sammenlignet med førindustrielt nivå. Norge ønsker å bidra ved å 
samarbeide med EU og bli inkludert i deres klimapolitikk. Dette ambisiøse målet krever 
utvikling av grønne teknologier både globalt og i EU, mens teknologisk utvikling av brune 
teknologier bør bremses. For petroleumsnasjonen Norge er imidlertid mer effektive brune 
teknologier viktige for landets nasjonalinntekt. Det er altså en konflikt mellom hva som er 
ønskelig fra et internasjonalt ståsted og norske interesser.  

I Norge er utvinning av petroleum den største utslippssektoren, mens den er marginal i EU. 
For Norge er det derfor viktig å få benytte fleksible mekanismer – enten de nye Paris-
mekanismene eller EU systemets ordninger – for å håndtere utslippene i 
petroleumssektoren.  

Våre modellberegninger for virkninger i 2030 i de europeiske energimarkedene tilsier at 
Norge kan komme bra ut; det blir mer lønnsomt å eksportere både elektrisitet og gass. 
Imidlertid fanger ikke den numeriske modellen opp nye etterspørselsteknologier, for 
eksempel, elektriske kjøretøy – deres markedsandel kan skyte i været både i Norge og i EU. 
I så fall blir det enda mer lønnsomt med kraftutbygging og krafteksport, og tilsvarende 
mindre lukrativt med oljeutvinning. Tentative beregninger tilsier imidlertid at denne 
effekten er moderat.    

Golombek, R. og S. Kverndokk (2016): Paris-avtalen: Konsekvenser for EU og Norge, 
Samfunnsøkonomen, nr. 2 s. 27-36. 
http://samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnsokonomen-nr-2-2016/ 

 

Treghet i prosesser med katastrofal risiko 

Diskusjonen om klimapolitikk har de seneste årene medført betydelig oppmerksomhet 
rundt problematikken med tålegrenser som kan utløse katastrofale endringer om de 
krysses. Økonomisk modellering av slike prosesser har tatt utgangspunkt i en type 
dynamisk usikkerhetsprosess som har flere mindre heldige egenskaper. Blant annet så 
forutsetter denne prosessen at dersom en ressurs belastes på noen som helst måte, vil 
katastrofen på ett eller annet tidspunkt utløses med sannsynlighet 1. Dette er en klar 
metodologisk svakhet. Det er vanskelig å analysere bærekraftighet med modeller som har 
som premiss at bærekraftig ressursforvaltning er umulig. Arbeidet beskriver en alternativ 
stokastisk prosess der bærekraftig forvaltning er et reelt alternativ og viser hvordan dette 
endrer prinsippene for forvaltning. Denne prosessen utnytter at risikoen for katastrofe er 
en treg variabel sammenliknet med de observerbare fysiske variablene som driver risikoen.  

Nævdal, E. og A.-S. Crépin: Inertia in risk; improving economic models of catastrophes. 
CREE working paper02/2017. 
http://www.cree.uio.no/publications/2017_2/Crepin_Nevdal_Inertia_in_risk_CREE_WP2_2
017.pdf 
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Klima og skogshogst 

En rekke studier viser at økt hensyn til klima tilsier lavere hogst av skog, dvs. lengre 
rotasjonstid mellom hver hogst. En svakhet ved eksisterende litteratur er at det i liten grad 
tas hensyn til at frigjøringen av karbon over tid varierer mellom ulike deler av hogsten, 
og/eller at analysene har et begrenset tidsperspektiv. I vårt arbeid er begge disse 
svakhetene unngått. Et viktig resultat er at dersom skogsdrift er lønnsomt når en ser bort 
fra klimahensyn, vil hensynet til klima trekke i retning av mindre hogst. For tilstrekkelig høy 
verdsetting av klima kan det være samfunnsøkonomisk best å la skogen stå urørt, selv om 
det uten klimahensyn ville vært lønnsomt med hogst.  

Vi ser også på tilfellet hvor kostnadene ved hogst er så store at hogst er ulønnsomt når en 
ser bort fra klimahensyn. I dette tilfellet kan det være samfunnsøkonomisk lønnsomt med 
hogst dersom klima tillegges tilstrekkelig vekt.  Dette resultatet betinger at en betydelig 
del av hogsten brukes til bygninger og andre konstruksjoner med lang levetid. 

Arbeidet mottok i 2016 The Sören Wibe Prize for “a paper that presents considerable 
development in empirical knowledge or methodology in the field of forest economics and 
is published in the Journal of Forest Economics during the two preceding years”. (Hoel, M., 
B. Holtsmark og K. Holtsmark, "Faustmann and the Climate", Journal of Forest Economics 
20, 192-210 (2014)). 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfe.2014.04.003 

 

Miljøavgifter og utslippsfond 

For å redusere miljøskadelige utslipp på en kostnadseffektiv måte, kan en bruke en 
utslippsavgift som er lik for alle utslippskilder som gir samme miljøskade. Nivået på 
avgiften må settes i overenstemmelse med hvor sterk miljøskaden er, eventuelt slik at et 
kvalitativt miljømål blir nådd. I praksis vi det ofte være politiske hindringer som gjøre det 
vanskelig å sette miljøavgiften på et tilstrekkelig høyt nivå. Det kan imidlertid være enklere 
å sette en høy avgift dersom avgiftsprovenyet på en eller annen måte tilbakeføres til de 
sektorene som forårsaker miljøskaden. 

I vårt arbeid studerer vi to alternative mekanismer for å tilbakeføre avgiftsprovenyet til 
bedriften som betaler utslippsavgiften. I det første systemet tilbakeføres avgiften til 
bedriftene i sektoren proporsjonalt med den enkelte bedrifts produksjonsnivå (OB = 
Output Based). Dette ligner på det svenske systemet for SO2-avgift. I det andre systemet 
tilbakeføres avgiften til bedriftene proporsjonalt med den enkelte bedrifts spesifikke 
utslippsreduserende tiltak (EB = Expenditure Based). Dette ligner på det norske NOx-
fondet. 

Vi sammenligner de to mekanismene med hverandre, og sammenligner også begge med 
tilfellet hvor avgiftsprovenyet ikke tilbakebetales til sektoren spesielt, men benyttes til å gi 
generelle skatte- og avgiftsreduksjoner (ST = Standard Tax). 

Fra et velferdsteoretisk synspunkt er både OB og ET dårligere enn ST, forutsatt at 
avgiftssatsen er satt optimalt i alle tre tilfellene. Men utgangspunktet vårt er at 
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avgiftssatsen under ST av ulike grunner ikke vil bli satt tilstrekkelig høyt til å oppnå 
miljømålet.  

Sammenligner vi de tre mekanismene med lik avgiftssats, er samlede utslipp lavest under 
EB og høyest under OB. Sammenligner vi de tre mekanismene med like samlede utslipp, er 
avgiftssatsen lavest under EB og høyest under OB.  

En tidligere versjon av arbeidet er publisert som Hagem, C., M. Hoel, B. Holtsmark og T. 
Sterner: Refunding Emissions Payments. Resources for the Future, Discussion Paper 15-05. 
En revidert versjon vil bli innsendt i 2017 som Revise and Resubmit til Environmental and 
Resource Economics. 
http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-15-05.pdf 

 

Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken 

I et bokkapittel (Kverndokk, 2016) tar Snorre Kverndokk for seg økonomiske virkemidler i 
miljøpolitikken med et spesielt fokus på omsettbare utslippskvoter og miljøavgifter.  

De siste 20-30 årene har økonomiske virkemidler vunnet innpass i miljøpolitikken. Dette 
gjelder særlig bruk av miljøavgifter og omsettbare kvoter. Det har likevel ikke skjedd uten 
motstand. I mange land, som for eksempel USA, er det stor skepsis mot å innføre avgifter, 
mens kvotehandel ser ut til å være lettere å innføre. I Norge er ikke skepsisen til avgifter 
like stor, men vi har hatt en større skepsis mot kvotehandel. Særlig etter kollapsen av EU-
ETS med veldig lave priser har nok skepsisen tiltatt. Likevel er det rimelig å tro at begge 
virkemidler har kommet for å bli. 

Kapittelet beskriver bl.a. fordeler og ulemper ved disse to virkemidlene, og ser deretter litt 
nærmere på kvotesystemer slike som EUs system for klimagassutslipp (EU-ETS). De fleste 
økonomer ser ut til å favorisere bruk av avgifter i klimapolitikken, basert på fordelene og 
ulempene, og en global karbonavgift er idealet. Dette er nok langt fra mulig å realisere i 
overkommelig framtid, og kvotehandel ser dermed ut til å bli det økonomiske virkemidlet 
med størst utbredelse. I tillegg til EU-ETS er det nemlig innført regionale kvotemarkeder 
flere steder i verden som for eksempel i Nord-Amerika, Sveits og New Zealand. Dessuten 
har Kina nylig annonsert at de vil innføre et kvotemarked fra 2017. Kan man koble disse 
markedene sammen vil man kunne komme nærmere drømmen om en global pris på CO2. 

Kverndokk, S. (2016): Økonomiske virkemidler i miljøpolitikken, kapittel 5 i K. P. Hagen og 
G. Holst Volden (red.): Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser – En antologi med 
bidrag fra 16 forskere, CONCEPT rapport nr. 48, NTNU, Trondheim. 
http://www.cree.uio.no/publications/Other_publications/Concept_nr48_no.pdf 

 

Innovasjonspriser 

Økonomisk teori rasjonaliserer at myndighetene bør støtte FoU-aktiviteter. En grunn er at 
private aktører ikke realiserer den samfunnsøkonomiske gevinsten av sine innovasjoner. I 
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så fall har private aktører for svake insentiver til å drive med forskning og utvikling; dette 
gjelder også miljøvennlig FoU.  

En type ukonvensjonell FoU-virkemiddel er innovasjonspriser, dvs. en privat aktør mottar 
en pengepremie hvis han lykkes med å utvikle en teknologi som oppfyller visse 
forhåndsdefinerte kriterier. Vi har vist at en regulator kan designe en innovasjonspris slik at 
private aktører får de samfunnsøkonomisk korrekte incentivene til å investere i FoU. Vår 
studie tilsier at myndighetene bør vurdere innovasjonspriser som del av sin FoU politikk. 
Dette virkemiddelet brukes bl.a. av EU i deres Horizon 2020 program.  

Innovation prizes for environmental R&D - Rolf Golombek, Mads Greaker and Michael Hoel. 
CREE working paper, 19/2015.  
http://www.cree.uio.no/publications/2015_19/Golombek_Greaker_Hoel_Innovations_priz
es_CREE_WP19_2015.pdf 

 

Eksport av russisk gass til Europa  

Konflikten mellom Ukraina og Russland kan få betydelige effekter i det europeiske 
gassmarkedet: Russland kan komme til å bygge gassrør som muliggjør transport utenom 
Ukraina, mens EU kan ønske å redusere sin avhengighet av russisk gass. Endret EU-politikk 
kan igjen utløse økt eksport av russisk gass mot Asia, for eksempel til Kina. I denne 
artikkelen analyserer vi hvordan transportkapasiteten for russisk gass til Europa, EUs 
energi- og klimapolitikk og salg av russisk gass til Kina kan påvirke gasseksporten fra 
Russland til Europa og dermed energimarkedene i EU. Vi drøfter også hvordan disse 
faktorene kan påvirke salget av norsk gass til EU; Norge overtok nylig Russlands rolle som 
største tilbyder av gass i Vest-Europa. Et sentralt resultat er at dersom Russland ikke lenger 
eksporterer gass via Ukraina, vil russisk gasseksport til EU falle betydelig. Nedgangen i 
russisk gasseksport til EU kan delvis motvirkes gjennom bygging av den nylig annonserte 
rørledningen til Tyrkia og Hellas, Turkish Stream. Vår studie fastslår også at den nye avtalen 
om eksport av gass fra Russland til Kina ikke kommer til å få merkbare effekter i det 
europeiske gassmarkedet.  

Aune, F. R., R. Golombek, A. Moe, K. E. Rosendahl and H. H. Le Tissier (2016): Eksport av 
russisk gass til Europa. Samfunnsøkonomen, nr. 1, p. 10-19. 
http://samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnsokonomen-nr-1-2016/ 

 

Verdien av den siste fisken i havet 

Dette arbeidet er både et bidrag til teorien om økonomisk ressursforvaltning og til 
økonomisk metodeutvikling. Det vises at så fremt den naturlige vekstraten for en ressurs er 
høy nok, vil marginalverdien av denne ressursen gå mot uendelig når beholdningen av 
ressursen går mot null. Dette gjelder også når den total verdien av ressursen er endelig, 
noe som kan brukes til å legitimere “føre-var-regler” i forvaltningen av ressurser.  
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Arbeidet er et innlegg i en debatt om "flat tails" som ble startet av Martin Weitzman. 
Weitzman argumenterte for at når slike uendelige marginal verdier oppstår, er det et 
argument for at man skal benytte ekstreme “føre-var-regler” selv når risikoen for ekstremt 
uheldige utfall er forsvinnende liten. Dette arbeidet er et moteksempel der det vises at i 
slike tilfeller er uendelige marginal verdier av liten betydning. Det metodologiske bidraget 
er innenfor optimal kontrollteori. De aller fleste økonomistudenter som arbeider med 
dynamiske problemstillinger vil på et eller annet tidspunkt analysere fasediagrammer. 
Artikkelen viser at disse diagrammene inneholder vesentlig mer informasjon enn det som 
tidligere har vært kjent. 

Nævdal, E. Catastrophes and ex post shadow prices—How the value of the last fish in a 
lake is infinity and why we should not care (much), Journal of Economic Behavior & 
Organization, Volume 132, Part B, December 2016, Pages 153-160. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.021 

 

Avskoging 

Denne artikkelen analyserer ulike typer avskoging. Tropisk avskoging kan være motivert av 
distriktsmyndigheters behov for profitt eller ulovlig hogst for å skaffe etter tømmer eller 
landbruksareal. Modellen som er utviklet i denne artikkelen kan tilpasses begge disse 
motivasjonsfaktorene. Dersom avskogingen er hovedsakelig knyttet til behovet for profitt, 
vil en desentralisering av politiske beslutninger til distriktene medføre økt avskoging. 
Grunnen er at et enkelt lite distrikt ikke tar hensyn til at det økte tilbudet av tømmer (eller 
landbruksprodukter) vil redusere prisen, og dermed profitten, i nærliggende områder. 
Denne effekten har vært brukt som forklaring til at desentralisering i Indonesia førte til økt 
avskoging. Vår analyse viser at det motsatte skjer om hovedmotivasjonen til avskoging er 
ulovlig hogst. Da vil desentralisering føre til mindre avskoging og mer beskyttelse av 
skogen. Årsaken er at et enkelt lite distrikt ikke tar hensyn til at økt beskyttelse innad i 
distriktet øker avkastningen på ulovlig hogst i andre nærliggende områder. Beskyttelse og 
vern påfører derfor andre distrikter en negativ eksternalitet. Dette kan forklare hvorfor økt 
desentralisering har ført til mer vern i land som Nepal, der det er mye ulovlig hogst.  

I andre del av artikkelen brukes modellen til å analysere hvordan en burde sette opp 
avtaler der en betaler for økt vern av skog (som REDD-avtaler). Det vises at det kan lønne 
seg å tilby slike avtaler til sentrale myndigheter fremfor lokale myndigheter dersom 
motivasjonen bak hogst er behovet for profitt.  
Dette arbeidet – Conservation Contracts and Political Regimes – har blitt akseptert for 
publisering i Review of Economic Studies. 
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Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi 
 

Markedet for sykelønn 

Både i Norge og andre land er fastlegene tilordnet en viktig rolle som velferdsstatens 
«portvakter». Det er deres oppgave å sørge for at utgifter til sykelønn, helserelaterte 
trygdeytelser, og spesialisthelsetjenester ikke blir unødvendig høye som følge av 
overforbruk. Samtidig operer disse legene i et marked der de må konkurrere om pasienter 
for å sikre egen inntekt. Er det problematisk å kombinere disse rollene? Kan vi stole på at 
fastlegene ikke lar sine beslutninger som portvakt bli påvirket av egne økonomiske 
interesser? Dette er tema for artikkelen «The Market for Paid Sick Leave» av Simen 
Markussen og Knut Røed. I artikkelen undersøkes det først om arbeidstakere som skal 
velge seg en ny fastlege legger vekt på legens rykte når det gjelder villighet til å skrive ut 
sykmeldinger. Det antas da at dette «ryktet» er bestemt av det faktiske sykefraværet blant 
legens kunder de siste 12 månedene, kontrollert for sammensetningen av kundelisten (ved 
hjelp av såkalt person-faste effekter). Konklusjonen fra denne delen av analysen er at 
arbeidstakere legger en betydelig vekt på dette når de velger ny lege. 

Deretter undersøkes det om fastlegene i noen grad tilpasser sin sykmeldingspraksis til 
behovet for nye kunder ved at de blir «rausere» med sykmeldinger i perioder der de 
mangler pasienter eller der det er stor konkurranse om pasientene i lokalmiljøet. 
Konklusjonen fra denne delen av analysen er at fastlegene i noen grad lar seg påvirke av 
slike pasientmangel og markedsforhold.  

Ettersom de fleste fastlegene i Norge har (mer enn) nok pasienter er imidlertid den 
praktiske betydningen av disse forholdene begrenset. Som et grunnlag for å vurdere den 
totale betydningen av legenes «dobbeltrolle» for utskrivning av sykefravær i Norge foretas 
det en sammenligning av praksisstilen til fastleger som opererer i et marked og leger som 
har fastlønn, og som dermed ikke påvirkes av disse mekanismene. På dette grunnlaget 
anslås det at fraværet ville vært 3-5 % lavere dersom alle leger hadde vært på 
fastlønnskontrakt. 

Artikkelen er publisert som IZA DP No. 9825 (http://ftp.iza.org/dp9825.pdf) 

 

Hvor mye øker kollisjonsrisikoen for cannabispåvirkede sjåfører? 

 
Epidemiologiske case-control studier har dokumentert at alkoholpåvirkede førere er 
dramatisk overrepresentert i ulykker relativ til trafikkbildet forøvrig, og at over-
representasjonen øker med promille. Tilsvarende studier på cannabis har vært mindre 
entydige, noe som tildels skyldes at cannabispåvirkede sjåfører er mindre vanlige, slik at 
enkeltstudier ofte har liten statistisk “power” til å avdekke eventuelle sammenhenger.  

I samarbeid med transportforsker Rune Elvik ved Transportøkonomisk institutt har 
Frischsenterets Ole Røgeberg gjennomgått de studiene som finnes på feltet, og 
gjennomført en meta-analyse ved hjelp av metoder som kombinerer resultatene fra 
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enkeltstudier og legger større vekt på anslag fra studier med større presisjon. De finner at 
fører med verdier av psykoaktive THC over lave terskelverdier har en svak til moderat 
økning i risikoen på 20-40%, betydelig lavere enn tilsvarende anslag på 700% for “alle med 
alkoholpromille”. Anslagene er betydelig lavere enn i to tidligere meta-analyser, men en 
replikasjonsøvelse fant at disse systematisk overvurderte risikoen ved blant annet å ikke 
kontrollere for andre risikofaktorer, gjøre feil i uthentingen av tall fra inkluderte 
enkeltstudier, og slå sammen ikke-sammenlignbare estimatorer. Etter å ha korrigert for 
disse feilene ble anslagene fra de tidligere analysene sammenfallende med det mer 
omfattende studiemateriale i hovedanalysen. 

Studien ble publisert i Addiction, 2016, 111, pp. 1348-1359 

 

Produktivitet i spesialisthelsetjenesten 

Produktivitetsanalyser av norske sykehus har vært gjennomført med jevne mellomrom i 
mange år, også årlig i Helsedirektoratets SAMDATA-analyser, men med endringer i 
pasientklassifikasjonssystemet (DRG – DiagnoseRelaterte Grupper) og  innsatsfaktorpriser 
har det ikke vært mulig å sammenlikne produktivitetsnivåer på tvers av mange år. Ved å 
bruke en felles DRG-gruppering og et felles vektsett for alle år kan en få et bilde av den 
langsiktige utviklingen i produktivitet. Vekst i produktivitet innebærer at det er mulig å øke 
aktiviteten uten en tilsvarende økning i ressursinnsatsen, eller også at et gitt aktivitetsnivå 
kan opprettholdes med mindre bruk av ressurser. Det er gjennomført to analyser på 
somatikken; én hvor det ikke tas hensyn til bruk av kapital og vi kan bruke hele perioden 
1999-2014, og én hvor kapitalkostnader inngår for årene fra 2004 når kapitaltall er 
tilgjengelige. I analysen uten kapital er samlet produktivitetsvekst målt til ca 24%, mens 
med kapital er anslagene for 2004-2014 enda høyere. Analyser av kvalitetsindikatorer for 
perioden etter 2008 tyder ikke på at kvalitetsendring er en vesentlig feilkilde for de 
beregnede produktivitetstallene.  

Det er et tilstrekkelig datagrunnlag tilstede for fortsatt å gjøre gode analyser av 
produktivitet i somatisk sektor. For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling er det i dag ikke et datagrunnlag som gjør det mulig å skille forskjeller i 
sammensetning av aktivitet fra forskjeller i produktivitet. Her må det derfor gjøres et 
betydelig utviklingsarbeid før man når samme kvalitet på målene som tilfellet er for 
somatikken. Likevel er data nå i hovedsak tilgjengelig pasientbehandling på en form som 
gjør det mulig å forsøke ulike former for justering for pasientsammensetning. Også for 
kostnader er datatilgjengeligheten tilfredsstillende for å kunne utforske 
produktivitetsanalyser av rus og psykiatri.  

Analysene er dokumentert i en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet som peker på 
muligheter for bruk av produktivitetsmål for styringsformål på mange nivåer i 
helsesektoren, samtidig som det pekes på faren ved å legge sterke incentiver på det som 
måles hvis det kan gå på bekostning av det som ikke måles eller belønnes. 

Rapporten er skrevet av K.S. Anthun, S.A.C. Kittelsen, J. Magnussen og utgitt som HERO 
skrift 7/2016. 
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Produktivitetsvekst, pasientsammensetning og skala i norske sykehus 

Basert på det samme datamaterialet med felles DRG-gruppering og vektsett for alle år 
1999-2014 som over, er produktivitetsveksten analysert nærmere. Mens 
gjennomsnittsveksten i produktivitet var på 1,5% over hele perioden kom mesteparten i 
perioden rundt sykehusreformen i 2002 da staten overtok og organiserte sektoren i 
helseforetak. Etter 2003 har gjennomsnittsveksten kun vært ca 0,5% pr år. Det ble ikke 
funnet tegn til teknisk fremgang over tid, men produktivitetsveksten har hovedsakelig 
kommet ved at sykehusene/helseforetakene har blitt mere effektive, dvs at de i 
gjennomsnitt har nærmet seg de beste sykehusene. De fleste sykehusene er større enn 
den optimale størrelsen, selv om både gjennomsnittsstørrelsen og den optimale størrelsen 
har økt noe over tid. 

Analysen er publisert som Anthun, Kittelsen & Magnussen (2017), Productivity growth, 
case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector, 
Health Policy, Volume 121 (4), 418–425.  
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.01.006 

 

Kvalitet og produktivitet i norske sykehus 

I følge økonomisk teori vil sterke incentiver knyttet til kostnadsreduksjon kunne gå på 
bekostning av tjenestenes kvalitet, i det minste hvis tjenesteprodusentene driver effektivt, 
og incentiver knyttet til kvantitet bør derfor balanseres med belønning av kvalitet. I en 
videre bearbeiding av de norske dataene fra den nordiske studien på sykehusnivå i EU-
prosjektet EuroHOPE for årene 2008 og 2009 har vi funnet at norske sykehus har høy 
kvalitet målt ved en klart lavere dødelighet enn de andre nordiske landene. Derimot er 
reinnleggelsesraten høy i Norge, og produktiviteten lavere enn i Finland og Danmark. Vi 
finner en signifikant positiv samvariasjon mellom produktivitet og kvalitetsindikatorer for 
dødelighet i nordiske sykehus, men ingen signifikante sammenhenger i de norske dataene. 
Kun reisetid har klar sammenheng med produktivitetsestimatene. 

Studien er publisert som Kittelsen SAC, Anthun KS, Huitfeldt IMS (2017): Kvalitet og 
produktivitet i norske sykehus, Michael 14: Supplement 19, 75-85 

 

Legeproduktivitet og personellsammensetning i norske sykehus 

Mens de fleste studier av sykehusproduktivitet og effektivitet har vært opptatt av 
egenskaper ved pasientsammensetningen, er det få studier som har sett på 
sammensetningen av personell og andre innsatsfaktorer.  Data fra helseforetakene som 
arbeidsgivere for 2001-2013 er brukt til å dele personellinnsatsen på kategoriene leger, 
sykepleiere, hjelpepleiere, sekretærer og andre. Ved bruk av ulike metoder finner en at 
legeproduktiviteten i norske sykehus har vært nedadgående, ikke minst på grunn av en 
sterk reduksjon i antall sekretærer og hjelpepleiere. Kostnadseffektiviteten er omtrent 
uendret gjennom perioden, men en dekomponering viser at mens den tekniske 
effektiviteten har økt, er det blitt en mindre effektiv sammensetning av personell (lavere 
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allokeringseffektivitet). I forhold til optimal sammensetning er det i 2013 en for høy 
legeandel og en for lav andel sekretærer og hjelpepleiere. 

Johannessen, Kittelsen, Hagen (2017): Assessing physician productivity following 
Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis, Social Science & 
Medicine, 175, 17-126.   
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.01.008 

 

Effekten av betaling for utskrivningsklare pasienter 

Frischsenteret har deltatt i evalueringen av samhandlingsreformen, der det bl.a. ble innført 
betaling fra kommunen til helseforetaket for hvert døgn utskrivningsklare pasienter ble 
liggende på sykehus. I et arbeid om effekten av ordningen viser en teoretisk modell at den 
ikke nødvendigvis gir kortere liggetid som utskrivningsklar; selve betalingen gir 
kommunen (f.eks. sykehjemmet) incentiver til kortere liggetid mens budsjettøkningen gir 
motsatte incentiver. I tillegg kan det være en negativ effekt på pasientens helse av kortere 
liggetid. Økning i betalingen gir derfor ubestemt nettovirkning på liggetiden siden det 
avhenger av hvor stor vekt sykehjemmet legger på pasientenes helseutfall i forhold til de 
økonomiske virkningene. Den empiriske analysen ser på den totale effekten på liggetid av 
det strategiske samspillet mellom sykehusenes fastsetting av dato som utskrivningsklar og 
sykehjemmenes dato for mottak av pasientene. I samsvar med reformens målsetting 
reagerte kommunene ved å ta i mot pasientene raskere etter at de hadde blitt erklært 
utskrivningsklare. Derimot var det en utilsiktet virkning at også sykehusene endret sin 
adferd, noe som også er vist i den teoretiske modellen. For det første var det flere pasienter 
som fikk en utskrivningsdato, og for det andre ble denne datoen systematisk satt tidligere 
ved at sykehusene reduserte behandlingstiden, dvs. liggetiden inntil datoen som 
utskrivningsklar. I sum er den totale effekten resultat av at kommunene tar i mot 
pasientene raskere til tross for at sykehusene erklærer pasientene utskrivningsklare både 
oftere og tidligere. De empiriske resultatene tyder på at liggetiden på sykehusene gikk noe 
ned, men det er ingen klar tendens til at reinnleggelser gikk opp. Det tyder på at reformen 
har hatt større betydning for liggetid og liten betydning for reinnleggelser. 

Kverndokk, S. and H. O. Melberg (2017): Using fees to reduce bed-blocking: A game 
between hospitals and care providers. HERO WP 2016:2. 

 

Ph.D. avhandling: Universal Health Care Supply: Queues, Prices and Regional 
Variation 

I desember 2016 leverte stipendiat Ingrid Huitfeldt sin avhandling til ph.d.-graden. 
Avhandlingen er godkjent av bedømmelseskomitéen og skal forsvares i mai 2017. 
Avhandlingen studerer ulike aspekter ved universelle helsetjenester i Norge, med 
utgangspunkt i detaljerte administrative registerdata. 

Første kapittel undersøker refusjon til sykehus gjennom diagnosebasert finansiering, der 
sykehuset mottar en forhåndssatt sum uavhengig av faktiske kostnader knyttet til 
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pasientens opphold. Effekter av endrede refusjonsrater studeres ved å utnytte en justering 
av finansieringssystemet: I 2010 ble refusjonsratene for dagkirurgi drastisk redusert, mens 
de økte moderat for døgnbehandling. I snitt ville sykehuset tjene 14.000 kroner på å flytte 
en ortopedisk pasient fra dagbehandling til innleggelse. Resultatene indikerer at sykehus 
ikke er mer villige til å legge inn lønnsomme pasienter, og at også kvaliteten på 
behandlingen er uberørt. Mangel på sengeplasser ser ikke ut til å forklare hvorfor 
sykehusene ikke velger å flytte pasienter fra dagbehandling til døgnbehandling. 

Når køer brukes til å allokere helsetjenester og sykehus har kapasitetsbegrensninger, vil 
overskuddsetterspørsel ofte resultere i lange ventetider. Kapittel to estimerer effekten av 
ventetid for ortopedisk kirurgi på pasienthelse og arbeidsmarkedet. Effekten identifiseres 
ved å sammenlikne pasienter som blir henvist til behandling i perioder med ulik forventet 
ventetid. Analysene kontrollerer for at sykehus er ulike og at pasienter er henvist for ulike 
prosedyrer. Resultatene viser at 10 dager ekstra i køen øker sykefravær i de to påfølgende 
årene med rundt 3 dager. Vi finner ingen effekter på helse eller langsiktige 
arbeidsmarkedsutfall. 

Tredje kapittel studerer geografisk variasjon i helsetjenester. Vi ser at det er stor forskjell i 
helseutgifter mellom sykehus. Samtidig blir ikke pasienter ved sykehus som bruker mer 
penger per pasient nødvendigvis friskere. Slike forskjeller mellom sykehus kan skyldes at 
noen sykehus tilbyr flere eller grundigere tjenester enn andre, men det kan også forklares 
ved at ulike sykehus har ulike pasientgrupper, eller at pasienter som bruker helsetjenester 
ofte har bosatt seg i samme område. 

Analysene skiller helsetjenesteforbruk mellom faktorer knyttet til geografisk område 
(inkludert sykehuset) og faktorer knyttet til pasienten. Dette er mulig ved å studere om en 
person som flytter mellom to helseområder tilpasser seg helseforbruket i området hun 
flytter til. Resultatene viser at plass-spesifikke faktorer forklarer rundt 40-55 prosent av 
totalvariasjonen i helseforbruk, mens resten kan forklares av pasientkarakteristika. Videre 
ser det ut til at sykehusområder er av større betydning for personer uten videregående 
skole enn for personer med høyere utdanning. 

I Norge ble universell brystkreftscreening innført over en periode på 11 år, og i dag tilbys 
screening til alle kvinner mellom 50 og 69 år. Litteraturen indikerer at screening kan 
redusere brystkreftdødelighet, men kritikere påpeker diverse svakheter ved eksisterende 
studier. Avhandlingens siste kapittel studerer effekten av (invitasjon til) screening for 
brystkreft på totaldødelighet. Dette gjøres ved å sammenlikne kvinner som bor i 
kommuner som fikk invitasjon til screening tidlig mot kvinner som bor i kommuner som 
fikk tilgang på screening i senere år. Resultatene indikerer at mammografi ikke fører til en 
signifikant reduksjon i totaldødelighet. Konfidensintervallene er ikke små nok til å utelukke 
størrelsen på effekter funnet i medisinske artikler som studerer brystkreftdødelighet. 

Avhandlingens ulike kapitler er under bearbeiding for innsending til vitenskapelige 
tidsskrift. 
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Stiftelsen Frischsenteret for 
samfunnsøkonomisk forskning

Resultatregnskap 1.1.-31.12. Note 2016 2015

Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 35 358 361 41 205 023
Grunnbevilgning 1 2 294 886 2 100 001
Sum driftsinntekter 37 653 247 43 305 024

Driftskostnader
Lønnskostnad ekskl. tidsavgrenset pensjonspremie 2,6 23 026 909 24 779 631

Tidsavgrenset pensjonspremie 6 0 5 324 065
Avskrivning på varige driftsmidler 3 376 188 331 202
Annen driftskostnad 9 5 927 955 6 482 262
Samarbeidspartnere / underleverandører 9 7 610 517 11 441 225
Sum driftskostnader 36 941 569 48 358 385

Driftsresultat 711 678 -5 053 361

Finans- og renteinntekt 10 1 280 746 990 000
Finans- og rentekostnad 1 546 4 314
Netto finansposter 1 279 200 985 686

Årsresultat 1 990 877 -4 067 675

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER
Til/Fra (-) fond for anvendt forskning 1 990 877 -4 067 675
Til/Fra (-) Frischfondet
Sum disponeringer 1 990 877 -4 067 675
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Stiftelsen Frischsenteret for
 samfunnsøkonomisk forskning

Eiendeler pr 31.12
Note 2016 2015

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Kunst 3 54 850 54 850
Inventar 3 114 377 51 765
Fast inventar bygninger 3 905 805 1 061 087
Edb-utstyr 3 246 893 417 602
Sum varige driftsmidler 1 321 926 1 585 304

Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer og andeler 11 50 000 50 000
Sum finansielle anleggsmidler 50 000 50 000

Sum anleggsmidler 1 371 926 1 635 304

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 2 113 175 3 494 209
Innskuddsfond pensjonspremie 6 3 000 000 3 000 000
Opptjente inntekter 2 014 848 5 622 889
Forskuddsbetalte kostnader 512 674 354 680
Sum fordringer 7 640 697 12 471 778

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 7 19 910 246 19 050 238
Sum investeringer 19 910 246 19 050 238

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 26 771 752 20 507 795
Sum omløpsmidler 54 322 695 52 029 811

SUM EIENDELER 55 694 621 53 665 115
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NOTER TIL REGNSKAPET 2016

Regnskapsprinsipper

Forskningstjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

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.  

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til markedsverdi. Øvrige omløpsmidler vurderes til 
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet.

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 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.   

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.

Desember 2015 ble stiftelsens ytelsesplan erstattet med en såkalt hybridordning som ikke medfører 
regnskapsføring av pensjonsforpliktelse. Endringen meførte at tidligere balanseførte estimatavvik ble 
kostnadsført i 2015 i forbindelse med overgangen.
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Note 1 Driftsinntekter

Driftsinntekter består av forskningsinntekter som resultatføres i takt med utførelsen. 

2016 2015
Salgsinntekter 36 567 280            44 418 241  
Opptjent, ikke fakturert inntekt 489 747                 524 279       
Overført mellom år 596 220                 -1 637 496   
Totale inntekter 37 653 247          43 305 024  

Note 2  Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte
2016 2015

Lønn og feriepenger 17 700 932 17 336 716
Arbeidsgiveravgift 2 709 411 2 389 507
Kompetanseavsetning 530 431 1 495 402
Styrehonorar 132 750 130 500
Pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift 1 942 111 8 357 082
Refusjon av sykepenger og permisjoner -507 338 -138 954
Andre sosiale kostnader 518 611 533 443
Sum 23 026 909 30 103 696

Ansatte
Stiftelsen hadde i gjennomsnitt 46 ansatte i 2016, og antall årsverk var 23,3.

Ytelser til ledende personer / godtgjørelser
Direktør Styret

Lønn 1 067 793    
Andre ytelser 12 423         
Pensjonskostnad 131 821       
Styrehonorar 132 750       

Revisor

Godtgjørelse til revisor 2016 2015
Kostnadsført for lovpålagt revisjon 104 550       94 100         
Utvidet finansiell revisjon -               -               

Alle beløp er eks. mva. Revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 100 000.

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 2016 
var på 2 444 000. NOK 665 000 er overført fra 2015 og NOK 734 114 er overført til 2017 og 80 000 er 
overført prosjekt 3221.

Ny direktør tiltrådte i stillingen fra og med september 2016. Oppstillingen ovenfor gir uttrykk for samlede 
ytelser til nåværende direktør for kalenderåret 2016. Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for 
direktør, andre ansatte, styremedlemmer eller andre nærstående.
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Note 3  Anleggsmidler

Kunst Inventar Bygginventar EDB-utstyr Sum
Kostpris pr 01.01. 54 850  522 474     1 552 810              5 593 695    1 585 304    
Tilgang i året 112 810     112 810      
Avgang i året -       -            -                        -               -              

Anskaffelsekost pr 31.12. 54 850  635 284     1 552 810              5 593 695    7 836 639    

Akkumulerte avskrivninger 01.01. -       470 710     491 723                 5 176 094    6 138 527    
Årets ordinære avskrivninger -       50 197       155 281                 170 710       376 188      

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. -       520 907     647 004                 5 346 804    6 514 715    

Bokført verdi pr 31.12. 54 850  114 378   905 806               246 892      1 321 926    

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

Med en slik verdiansettelse ville opptjent egenkapital reduseres fra kr 23 538 792 til kr 16 047 764.

Note 5 Bankinnskudd

Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør per 31.12.16 kr 921 660.
Stiftelsen har også en depositumskonto som utgjør per 31.12.16 kr 2 000.

Kompetansegjeld er opptjent tid til kompetanseoppbygging for forskerne og direktør og er per  31.12.16 
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 31.12.16 estimert til kr 24 497 690. 
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Note 6 Pensjoner

Stiftelsen har for hybridordningen gjeldende fra og med 01.01.16 en forsikring for pensjonsmidlene mot 
negativt avkastningsresultat. I tillegg garanterer Frischsenteret for en avkastning i opptjeningstiden som skal 
følge den alminnelige lønnsveksten (veksten i grunnbeløpet i Folketrygden). Det legges imidlertid til grunn 
at avkastningen overstiger fremtidig forventet lønnsvekst og det regnskapsføres følgelig ingen beløp knyttet 
til denne garantien. Kostnadsførte beløp i 2016 er knyttet til periodisert premie og utgjør kr 1 764 101.

Stiftelsen har i tillegg inngått avtale om AFP for sine ansatte i 2016. Det er gjennom året kostnadsført kr 178 
010 for denne ordningen.

Stiftelsen har en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Desember 2015 ble stiftelsens ytelsesplan erstattet med en såkalt hybridordning som ikke medfører 
regnskapsføring av pensjonsforpliktelse. Endringen meførte at tidligere balanseførte estimatavvik 
kostnadsføres i forbindelse med lukking av den ytelsesbaserte planen og etablering av ny pensjonsordning. 
Ved opphør ble det etablert et innskuddsfond som kan benyttes til fremtidige premiebetalinger i den nye 
pensjonsordningen. Dette er presentert som innskuddsfond i stiftelsens balanse. Resultateffekt for 2015 av 
endret pensjonsordning utgjorde MNOK 5,3 og er presentert som tidsavgrenset pensjonspremie i 
resultatregnskapet.

Tidligere balanseført estimatavvik ville etter tidligere ordning kostnadsføres over gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid i pensjonsordningen for de ansatte i stiftelsen. Ved opphør av ytelsesplanen var 
gjenværende opptjeningstid 0 og estimatavviket ble innregnet i resultatregnskapet på opphørstidpunktet.
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Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aksjefond Kostpris
Verdi pr 
31.12.15

Verdi pr 
31.12.16

Balanseført 
verdi

DNB Norge Indeks 3 093 334    3 952 369    4 415 301    462 932       11,71 % 4 415 301
DNB Global Indeks 1 327 008    2 769 110    2 884 409    115 299       4,16 % 2 884 409

4 420 342    6 721 479    7 299 710 578 231       8,60 % 7 299 710    

Pengemarkedsfond
Nordea Obligasjon II 9 222 334    12 328 759  12 610 536  281 777       2,29 % 12 610 536  
Sum 9 222 334    12 328 759  12 610 536  281 777       2,29 % 12 610 536  

Sum markedsbaserte fin.oml. 13 642 676  19 050 238 19 910 245 860 008     4,51 % 19 910 246  

Note 8 Egenkapital

Grunn-
kapital

Fond for 
anvendt 

forskning
Frisch 
fondet Sum

Egenkapital pr 01.01. 200 000       21 176 644  171 272 21 547 916  
Årets resultat 1 990 877    1 990 877    
Egenkapital pr 31.12. 200 000     23 167 521 171 272 23 538 792  

Note 9 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av følgende:
2016 2015

Leie lokaler og andre lokalkostnader 2 603 905    2 611 343    
Inventar og utstyr 546 426       583 071       
Andre honorar 677 813       1 131 390    
Møte, kurs og lignende 234 788       255 423       
Porto, tlf, trykksaker og lignende 350 840       320 548       
Reisekostnader 589 429       841 727       
Kjøp av registerdata 680 168       494 188       
Øvrige kostnader 244 585       244 573       
Sum 5 927 955  6 482 263    

Samarbeidspartnere

Dette er prosjektmidler som Stifteksen mottar og viderefører direkte til sine samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere 7 610 517  11 441 225  

Note 10 Finans- og renteinntekter

Finansinntektene inkluderer avkastning på finansielle plasseringer til å dekke kompetansegjelden, se note 4.

2016 2015
Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 860 008       639 859       
Annen finansinntekt 420 738       350 141       
Annen finanskostnad -1 546         -4 314         
Netto finans 1 279 200  985 686      

Note 11 Investering i aksjer og andeler

Årets endring

Det er i 2016 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.  

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.
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