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Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 
Årsberetning 2017 

 

1. Oversikt over året 2017 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret) oppnådde i 
2017 et økonomisk resultat på 2,1 millioner kroner. Driftsresultatet var på 0,3 millioner 
kroner, ned fra 0,7 millioner i 2016. Omsetningen var på 40,1 millioner kroner. Dette er 
oppgang på 2,4 millioner fra 37,7 millioner kroner i 2016.  
 
Nedgangen i driftsresultat kan knyttes til økte lønnskostnader pga. av relativt mange 
individuelle lønnsøkninger og økte kompetansekostnader. I 2017 har det vært mange som 
har hatt opprykk på Frischsenterets lønnsstige og det er betalt høyere publiseringsbonuser 
enn tidligere. Begge deler skyldes omfattende publiseringsaktivitet og høyt nivå. 2016 var 
økningen i kompetansebeholdningen lavere enn normalt da vi justerte verdsettingen av 
leder- og nestleders kompetansebeholdning til forskerlønn uten ledertillegg. Oppgangen i 
omsetningen kan også knyttes til noe høyere reisekostnader og kjøp av registerdata. Den 
økonomiske stillingen til Frischsenteret er likevel solid med en regnskapsmessig 
egenkapital ved utgangen av 2017 på 25,6 millioner.  
 

 
 
 
Det ble utført i alt 23,3 årsverk. En av de 14 forskerne var kvinne. Ved utgangen av 2017 er 
fire av seks stipendiater kvinner. I 2017 utførte de kvinnelig ansatte 25 % av årsverkene ved 
senteret. 
  
Det ble i 2017 trykket 33 artikler i internasjonale tidsskrifter, hvilket er en markant oppgang 
på 10 fra 2016. Publikasjonspoengene summerte seg til 42,9 som også er en klar oppgang 
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fra 30,8 i 2016. Publikasjonspoeng fra nivå 2 publikasjoner har økt mest fra 22,2 til 32,2. 
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer pr. forsker var 43,0 i 2017, opp fra 34,1 i 2016. 
Det ble publisert 5 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker i 2017, en nedgang fra 8 i 2016.  
 
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på 
arbeidsplassen. Det er registrert 136,6 fraværsdager pga. av sykdom blant de fast ansatte. 
Dette utgjør 2,6 % av de totale antall arbeidsdager i denne gruppen. Blant rådgiverne er 
det kun registrert fravær pga. av fødsel og omsorg. 
 
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 som ikke har avdekket alvorlige 
brudd på reglene i 2017. Datatilsynet gjennomførte i 2016/17 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 2017 hadde Frischsenteret 13 heltidsansatte forskere og en som har 
redusert til 60 % stilling. Det var i 2017 ansatt 6 stipendiater. 2 stipendiater disputerte. 
Dette var stipendiatene som ble ferdig i 2016.  Gjennom 2017 var 26 ulike vitenskapelige 
rådgivere ansatt. Blant rådgiverne var seks i hovedstilling ved Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo (ØI) og tre var pensjonister derfra. Administrasjonen besto av direktør, 
nestleder, administrasjonssekretær og økonomikonsulent. Det samlete omfanget av 
administrative arbeider var 3,3 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 9 workshoper og 7 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 ØI 
En forsker har bistilling på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Institutt 
for helse og samfunn på UiO, og en hadde bistilling ved Senter for omsorgsforskning ved 
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Høgskulen på Vestlandet. En forsker skiftet bistilling i løpet av året fra ØI til The Peace 
Research Institute Oslo (PRIO). 
 
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 2017 hadde en stipendiat utenlandsopphold (USA). Av eksterne var det to 
doktorgradsstudenter, to postdoc og fire forskere som hadde arbeidsplass som gjester ved 
Frischsenteret over lengre perioder gjennom 2017. I tillegg har fem mastergradsstudenter 
hatt kontorplass på senteret i løpet av året.  
 
 
Direktør: Sverre A. C. Kittelsen  
Nestleder: Ole Røgeberg  
Administrasjonssekretær: Gry Nystrøm 
Økonomikonsulent: Jørg M. 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 2017: Asbjørn G. Andersen, Elisabeth Fevang, Maria 
Brunborg Hoen, Anja Grinde Myrann, Marte E. Ulvestad og Trond Christian Vigtel. 
 
Vitenskapelig rådgivere: Professor Fridrik Mar Baldursson, førsteamanuensis Catherine 
Banet, forsker Daniel Bergsvik, professor Henrik Bjørnebye, professor Kjell Arne Brekke, 
seniorøkonom Nina Skrove Falch, førsteamanuensis Nils Christian Framstad, professor Finn 
Førsund, professor Marcus Hagedorn, professor Bård Harstad, professor Michael Hoel, 
postdoktor Katinka Holtsmark, professor Jon Hovi, forsker Pathric Hägglund, research 
officer Elisabeth T. Isaksen, professor Tor Iversen, forsker Per Johansson, forsker II Lars 
Kirkebøen, assistant professor Tobias Laun, research fellow Marilena Locatelli, 
førsteamanuensis Hans Olav Melberg, professor Andreas Moxnes, forsker Ragnhild Camilla 
Schreiner, professor Steinar Strøm, professor Nils-Henrik M. von der Fehr, assistant 
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), forsker Kåre Bævre, analysesjef Stein 
Langeland, seniorforsker Simen Markussen, førsteamanuensis Tone Ognedal, professor 
Gaute Torsvik. Varamedlemmet forsker Kåre Bævre overtok som styremedlem da 
avdelingsdirektør Eli Jensen trakk seg fra styret før første styremøte i 2017. 
  
Varamedlemmer: Forsker Karen Evelyn Hauge, førsteamanuensis Jo Thori Lind.  
 
Det ble avholdt tre styremøter i 2017. Styrets arbeid omfattet budsjett, regnskap, 
årsberetning og ansettelse av nye forskere.  
 

3. Publisering og formidling  

I 2017 ble utgitt 33 artikler i internasjonale tidsskrifter, se Tabell 1. På 23 av dem finner vi 
forfatter(e) med hovedstilling ved Frischsenteret. De fleste av de internasjonale artiklene 
var på UHR nivå 2, og med fire unntak med deltakelse fra en eller flere heltidsansatte. Det 
er en økning i nivå 2 publikasjoner fra 2016 til 2017, både i antall og relativt til totalt antall 
artikler.  Det ble publisert 5 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker.  
 

Tabell 1. Publisering og formidling ved Frischsenteret i 2013-20171) 

	 2013 2014 2015 2016 2017

Internasjonale tidsskriftartikler 22(15) 16(12) 22(20) 23(15) 33(23)
     hvorav UHR-nivå 2 9(7) 10(8) 7(6) 13(10) 18(14)
Bøker og bokkapitler  3(2) 1(1) 0 2(2) 2(1)
Norske tidsskriftartikler 7(6) 6(6) 9(9) 8(8) 5(2)

Memoranda fra Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo2) 6(1) 4(2) 4(4) 1(1) 1 (0)

Rapporter og arbeidsnotater 
Frischsenteret og HERO 3(3) 5(5) 2(2) 5(5) 2(2)

CREE skriftserie 4(3) 3(2) 10(7) 2(2) 2(1)
Rapporter fra andre institusjoner 10(9) 11(10) 12(11) 13(12) 4(4)
Faglige foredrag 70(50) 64(53) 65(42) 78(51) 90(70)
Brukerrettede foredrag 53(53) 75(67) 67(66) 70(65) 54(50)
Publikasjonspoeng3)            28.5             30.8            42.9 

- gammel beregningsmåte           31.8            27.6            22.5             25.1            38.0 
- herav nivå 2           23.0            19.8            10.3             17.7            28.7 

	 
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 42,9 for 2017, opp 
fra 30,8 for 2016.  Beregningssystemet ble lagt om fra 2015, så for å sammenligne med 
tidligere år må en bruke gammelt system. Etter gammel formel var publikasjonspoengene 
38,0 i 2017, markert opp fra 25,1 i 2016, og noe høyere enn nivåene i de tidligere 
toppårene 2012 (35,4) og 2013 (31,8).  
 
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer (Thomson, ISI Web of Knowledge) for 
forskerne ved Frischsenteret har vært stigende siden 2011. I 2017 er det igjen økning til en 
ny rekord på 43,0 siteringer per forsker, opp fra 34,1 målt på samme tidspunkt i fjor.  
 
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 forsker som i toppårene hvert år. I tråd med uttalte 
målsettinger har det vært en god trend i økende publisering på nivå 2 de siste årene. Nivå-
2 publikasjoner har også økt som andel. Retningslinjene tilsier at om lag 20% av 
publiseringer i faget skal være i nivå-2 publikasjoner. Hos oss er i 2017 de tellende nivå-2 
publikasjoner 50% av totalt antall publikasjoner og 75% som andel av 
publikasjonspoengene. 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 2017 hadde vi 5 norskspråklige tidsskriftsartikler og 
bokkapitler. 
 
Det har vært en trend de siste årene å utgi arbeidsnotater i internasjonale serier som gir 
bedre spredning, og i 2017 var 4 publikasjoner lagt til slike serier. I Frischsenterets egne 
serier ble det gitt ut 2 notater, og i samarbeidsserien fra CREE 2 publikasjoner.  
Prosjektmedarbeiderne holdt i alt 144 innlegg, herunder 90 faglige og 54 på brukerrettede 
konferanser og seminarer. For å få et bilde av annen type utadrettet virksomhet gjengis tall 
for oppslag i media.  Forskere og stipendiater ved Frischsenteret ble i 2017 nevnt ca seks 
hundre ganger i ulike mediaoppslag, mens Frischsenteret ble referert til ca fem hundre 
ganger.1  
 
En samlet oversikt over publikasjonene og formidlingen finnes i vedlegg 1. 
 

4. Forskningstemaer  

Arbeidsmarkeds- og velferdsforskningen  
Dette temaet har et stort omfang på Frischsenteret og er spredd over ulike underfelt. 
Sentrale temaer i 2017 har vært inntektssikring, økonomiske insentiver og varighet av 

                                                           
1 Tallene er hentet fra Atekst – Retriever: https://web.retriever-info.com/services/archive.html og omfatter  
aviser, nettaviser, radio, TV2, men ikke NRK eller Dagens Næringsliv.  
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trygd, effekter av arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, ulikhet og sosial mobilitet, 
entreprenørskap, konsekvenser av pensjonsreformen og ulike innvandrergrupper utfall i 
arbeidsmarkedet. Forskningen bygger på koblede administrative registerdata som gjør det 
mulig å analysere befolkningens bevegelser mellom ulike arbeidsmarkedstilstander over 
tid. Vi søker å kombinere bidrag til metodeutvikling med politikkrelevante anvendelser. 
Arbeidsmarkeds- og velferdsforskningen ved 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 
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 fortsetter ut 2019. Forskningen i 2017 omfatter blant drøfting av virkemidler 
som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi, studier av markedsmakt i 
energimarkeder, batterier og lagring av kraft for å motvirke svingningene i sol- og 
vindenergi, gassmarkedet i Russland og langsiktige klimaavtaler og klimakvoter.  
 
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 2017 omfatter sykehuskvalitet 
og stordriftsfordeler, effekten av privatisering av sykehjemstjenester, 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 og annen faglig aktivitet 

Det er et viktig mål for Frischsenteret å bidra til utdanning i samfunnsøkonomi ved 
Økonomisk institutt, UiO. I løpet av 2017 hadde Frischsenteret seks doktorgradsstudenter. 
Stipendiatene var tilknyttet prosjekter om arbeidsmarkedet, helseøkonomi og 
energi/miljø. Fire av seks stipendiater er kvinner, hvilket kan gi håp om en jevnere 
kjønnsfordeling blant forskerne på lengre sikt. To stipendiater som avsluttet sitt 
engasjement ved utgangen av 2016 forsvarte sin avhandling på disputaser våren 2017. 
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Åtte av de ansatte var sensor på eksamener ved Universitetet i Oslo. Fire av de ansatte var 
doktorgradsveiledere for til sammen syv stipendiater, og tre var veiledere for fire 
masteroppgaver. Syv av de ansatte underviste på seks kurs, en gjesteforelesning og en var 
seminarleder.  To har vært opponent ved disputas. 
 
Forskere ved Frischsenteret deltar aktivt i nasjonale og internasjonale faglige fora, med 
tilsammen 90 presentasjoner for forskere på konferanser og seminarer. UiO er tildelt 
vertskapet for konferansen til European Health Economics Association (EuHEA) i 2020 og 
Frischsenteret er medarrangør, Tre av forskerne er med i redaksjonen i internasjonale 
vitenskapelige tidsskrift. Frischforskere har bidratt med over 40 referee-rapporter til 
internasjonale tidsskrifter i 2017, og har tre verv i internasjonale vitenskapelige 
organisasjoner. To av forskerne har deltatt i evalueringer i utenlandske forskningsråd. To 
forskere har også deltatt i offentlige utvalg gjennom året, en av dem som utvalgsleder. 

6. Økonomi og finansiering 

Omsetningen steg fra 37,7 millioner i 2016 til 40,1 millioner kroner i 2017. Inntektene 
eksklusiv overføringer til samarbeidspartnere var 32,9 millioner i 2017, opp fra 30 millioner 
i 2016. En god del av økningen av omsetningen kan knyttes til ønskede økte lønnsutgifter 
knyttet til nyansettelser og individuelle lønnsopprykk pga. av publiseringer og 
prosjektansvar.  Økningen har også med noe høye utgifter til reise og kjøp av registerdata i 
2017.  
 
Driften før finansinntekter viser et overskudd i 2017 på 0,3 millioner. I 2016 var 
overskuddet på 0,7. I fastsettingen av de eksterne timeprisene for 2017 undervurderte vi 
lønnsopprykkene. Også sykefraværsutgiftene har økt mer enn ventet som følge av økt 
fravær, spesielt på nivåer som ikke refunderes av NAV. Vi er gjennom rapportering av 
timeprisene til NFR i starten av året bundet til å holde de samme prisene. Finansinntektene 
økte til 1,8 millioner i 2017 fra 1,3 millioner i 2016.   
 
Årsresultatet for 2017 ble 2,1 millioner mot 1,99 millioner i 2016.  
 
Frischsenteret mottok i 2017 en grunnbevilgning på 2,6 millioner og av dette ble 2,1 
millioner brukt og inntektsført. Dette ble benyttet til finansiering av kompetansetid for 
forskerne, interne utviklingsprosjekter og egenandel i forskningsprosjekter.  
Grunnbevilgningen utgjorde i 2017 ca 6% av inntektene. Egenandelen i 2017 er for å dekke 
underdekning for NFR stipendiater. En høy andel langsiktige prosjekter er viktig for å sikre 
kvalitet og høy kompetanse ved Frischsenteret. Finansieringsandelen fra Forskningsrådet 
var høy også i 2017 (86 %). De øvrige 14 % av inntektene fordeles mellom nasjonale 
oppdragsgivere (10 %), internasjonale kilder (3 %) og annet (1 %).  Ca 82 % av midlene fra 
nasjonale oppdragsgivere kom fra Arbeids- og Sosialdepartementet og NAV.  
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Forskningsprosjekter innen arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner utgjør 
Frischsenterets viktigste aktivitet med 57 % av omsetningen (eksklusiv underleverandører) 
i 2017. Energi og miljø utgjør i dag 28 % av inntektene, mens prosjektinntekter innen 
offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi utgjør 9 %. Øvrige temaer stod bak 6 % av 
senterets inntekter.  
 

 
  
 * Eksklusiv overføringer 
 
 
De største prosjektene i 2017 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 2017 
aktivt prosjektsamarbeid med forskere fra følgende institusjoner: 
 
Arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner 
Folkehelseinstituttet (Bergen og Oslo), FAFO (Oslo), Handelshøyskolen BI (Oslo), Harvard 
University (USA), Institutt for samfunnsforskning (Oslo), Københavns Universitet 
(Danmark), Lunds universitet (Sverige), NAV (Oslo), Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (Trondheim), Norsk institutt for bioøkonomi (Ås), Oslo Economics (Oslo), Paris 
School of Economics (Frankrike) Proba Samfunnsanalyse (Oslo), Statistisk sentralbyrå 
(Oslo), Stockholm School of Economics (Sverige), Universitetet i Bergen, Universitetet i 
Oslo, University of New South Wales (CEPAR) (Australia), University College London 
(England),  University of California, Berkeley (USA), University of Linz (Østerrike), 
Universitetet i Mannheim (Tyskland), University of Milan (Italia), University of Nottingham 
(England),  University of Turin (Italia), Uppsala universitet (Sverige) 
 
Energi, miljø, atferd og eksperimentell økonomi 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Kjeller, Handelshøyskolen BI (Oslo), OsloMet (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), Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim), 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), Universitetet i Oslo, University 
of California  San Diego (USA),  Universitetet i Gøteborg (Sverige), University of Hamburg 
(Tyskland), University of Kent (England). 
 
Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi 
Colorado School of Mines (USA), Høgskolen på Vestlandet, ,  Karolinska institutet (Sverige), 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Trondheim), Norsk institutt for forskning 
om oppvekst, velferd og aldring/OsloMet (Oslo), The National Institute for Health and 
Welfare (THL) (Finland), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (Trondheim), 
University of Southern Denmark (Danmark), SINTEF Helse (Trondheim), Sykehjemsetaten 
(Oslo), 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 2017 
 
Oversikt over publikasjoner og foredrag ved Frischsenteretet 

Type Antall pr år 
  1999-

2002
2003-
2007

2008-
2012

2013 2014 2015 2016 2017

Internasjonale tidsskriftartikler 11 18,4 17,6 22 16 22 23 33 
Bøker og bokkapitler  3 4 1,4 3 1 0 2 2 

Norske tidsskriftartikler 8,25 7,4 10 7 6 9 8 5 

Memoranda fra Økonomisk 
institutt, Universitetet i Oslo1) 15 12,6 7 6 4 2 1 1 

Rapporter og arbeidsnotater 
Frischsenteret  9 7,6 6,2 3 3 4 3 2 

CREE working papers 0 0 2,8 4 3 10 2 2 

HERO2) skriftserie 5,25 5,6 1,4 0 2 0 2 0 

Rapporter fra andre institusjoner 8 9,6 10 10 11 12 13 4 
Faglige foredrag 56 56,6 61,2 70 71 65 78 90 
Brukerrettede foredrag 15,25 40,2 51,6 53 69 67 70 54 
Populære framstillinger3) 22 27,4 29 43 27 28 25 21 

1) Memoranda fra Økonomisk institutt er en felles publikasjonsserie for instituttet og Frischsenteret. 
2) Fra 2012 har ikke HERO egen finansiering og ble omdannet fra forskningsprogram til forskningsnettverk. 
3) Frem t.o.m. 2001 omfatter populære framstillinger også omtale av Frischsenteret i media.  
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1. Internasjonale Vitenskapelige tidsskrift 

Internasjonale tidsskriftartikler listes det året de er tilgjengelig på nett dersom dette er 
tidligere enn trykkeåret. Dette er i samsvar med praksis i Norsk Vitenskapsindeks (NVI) og 
som basis for publikasjonspengene. Enkelte artikler vil derfor være oppført med en 
referanse til et senere år beretningsåret. 

 
Andreassen, L., Di Tommaso, M.L, Strøm S.: Nurses and physicians: A longitudinal analysis 

of mobility between jobs and labor supply. Empirical Economics, 52(4), 1235-1269.  

 

Andreassen, L., Di Tommaso M.L.: Estimating capabilities with random scale models. 

Women’s freedom of movement. Social Choice and Welfare, forthcoming 2018.  

 

Anthun, K.S., Kittelsen, S.A.C., Magnussen, J.: Productivity growth, case mix and optimal size 

of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy, 121(4), 418-

425. 

 

Aune, F.R., Bøeng, A.C., Kverndokk, S., Lindholt, L., Rosendahl, K.E.: Fuel efficiency 

improvements - Feedback mechanisms and distributional effects in the oil market.  

Environmental and Resource Economics, 68(1), 15-45.  

 

Aune, F.R., Golombek, R., Moe, A., Rosendahl, K.E., Le Tissier, H.H.: The future of Russian gas 

exports. Economics of Energy & Environmental Policy, 6(2). 

 

Bettio, F., Della Giusta M., Di Tommaso, M.L.: Sex work and trafficking: Moving beyond 

dichotomies. Feminist Economics, 23(3), 1-22.  

 

Bjerkholt, O.: On the founding of the econometric society. Journal of the History of Economic 

Thought, 39(2), 175-198. 

 

Bratsberg, B., Røgeberg. O.: Childhood socioeconomic status does not explain the IQ-

mortality gradient. Intelligence, 62, 148-154. 

 

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K.: Job Loss and Immigrant Labor Market Performance. 

Economica, 85(337), 124-151. 2018. 

 

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K.: Immigrant Labor Market Integration across Admission 

Classes. Nordic Economic Policy Review, 17-54. 
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Brekke, K.A., Golombek, R., Kaut, M., Kittelsen, S.A.C., Wallace, S.W.: Stochastic energy 

market equilibrium modeling with multiple agents. Energy, 134, 984-990. 

 

Brinch, C.N., Hernæs, E., Jia, Z.: Salience and Social Security Benefits. Journal of Labor 

Economics, 35(1), 265-297. 

 

Contini, D., Di Tommaso, M.L., Mendolia, S.: The gender gap in mathematics achievement:  

Evidence from Italian data. Economics of Education Review, 58, 32-42.  

 

Cools, S., Kotsadam, A.: Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. 

World Development, 95, 211-230. 

 

Cools, S., Markussen, S., Strøm, M.: Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ 

Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography, 54(5), 1773-1793. 

 

Della Giusta, M., Di Tommaso, M.L., Jewell, S.: Stigma and Risky Behaviors Among Male 

clients of Sex Workers in the UK in 2001. Feminist Economics, 23(3), 23-48.  

	 
Della Giusta, M., Di Tommaso, M.L., Jewell, S.: Men buying sex. Differences between urban 

and rural areas in the UK. Urban Studies, 54(3), 713-729.  

 

Edvardsen, D.F., Førsund, F.R., Kittelsen, S.A.C.: Productivity development of Norwegian 

institutions of higher education 2004-2013. Journal of the Operational Research Society, 1-

17. 

 

von der Fehr, N.-H.M., Ropenus, S.: Renewable Energy Policy Instruments and Market 

Power. Scandinavian Journal of Economics, 119(2), 312-345. 

 

Finseraas, H., Kotsadam, A.: Ancestry Culture and Female Employment - An Analysis  

Using Second-Generation Siblings. european sociological review, 33(3), 382-392. 

 

Finseraas, H., Kotsadam, A.: Does personal contact with ethnic minorities affect anti-

immigrant sentiments? Evidence from a field experiment. European Journal of Political 

Research. 

 

Hauge, K.E., Ulvestad, M.E.: Having a bad attitude? The relationship between attitudes and 

sickness absence. IZA Journal of Labor Policy, 6(1), 1-27. 

 

Harstad, B., Mideksa, T.: Conservation Contracts and Political Regimes. Review of Economic 

Studies, 84(4), 1708-34.  
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Harstad, B., Egorov, G.: Private Politics and Public Regulation. Review of Economic Studies, 

84(4), 162-82.  

 

Hernæs, Ø., Markussen, S., Røed, K.: Can Welfare Conditionality Combat High School 

Dropout? Labour Economics 

  

Johannessen, K.A., Kittelsen, S.A.C., Hagen, T.P.: Assessing physician productivity following 

norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science & 

Medicine, 175, 17-126. 

 

Kittelsen, S.A.C., Anthun, K.S., Huitfeldt, I.M.S.: Kvalitet og produktivitet i norske sykehus.   

Michael, 14: Supplement 19, 75-85. 

 

Kotsadam, A., Østby, G., Rustad, S.A.: Structural change and wife abuse: A disaggregated 

study of mineral mining and domestic violence in sub-Saharan Africa, 1999-2013. Political 

Geography, 56, 53-65. 

 

Markussen, S., Røed, K.: The Gender Gap in Entrepreneurship - The Role of Peer Effects. 

Journal of Economic Behavior and Organization, 134, 356-373. 

 

Markussen, S., Røed, K.: The market for paid sick leave. Journal of Health Economics, 55, 244-

261.  

 

Markussen, S., Røed, K., Schreiner, R.C.: Can compulsory dialogs nudge sick-listed workers 

back to work? Economic Journal. 

 

Røgeberg, O., Elvik, R.: Response to Li	et al. (2017): Cannabis Use and Crash Risk in 

Drivers.	Addiction,	112:	1316.  

 

Strøm, S., Piazzalunga, D., Venturini, A., Villosio, C.: Wage assimilation of immigrants and 

internal migrants: the role of linguistic distance. Regional Studies, 1-12. 

 

 

2. Bokkapittel 

Carbone, J., Kverndokk, S.: Individual investments in education and health - Policy 

responses and interactions, in K. Bolin, B. Lindgren, M. Grossman (eds): Human Capital and 

Health Behaviour, Advances in Health Economics and Health Services Research, Volume 25: 

33-83, Emerald Group Publishing. 
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von der Fehr, N.-H.M.: Under pressure: European electricity markets and the need for 

reform, in Ian Parry, Karen Pittel and Herman Vollebergh (red.), Energy Tax and Regulatory 

Policy in Europe: Reform Priorities, MIT Press 

 

3. Andre tidsskrift 

Bratsberg, B., Nyen, T., Raaum, O.: Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet, 34(1/2), 

23-43. 

 

Dagsvik, J.: Er publisering i topptidsskrifter ensbetydende med god kvalitet? 

Samfunnsøkonomen, nr 2. 

 

Furuholmen, J.: Effekten av Airbnb på hotellbransjen i Norge. Samfunnsøkonomen,  nr 3, 52-

62. 

 

Hardoy, I., Røed, K., von Simson, K., Zhang, T.: Effekter av arbeidsmarkedspolitikk  

rettet mot ungdom i Nord-Europa - en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet, nr 3, 167-181. 

 

Hoel, M.: Klimavirkninger av skogbruk. Samfunnsøkonomen, nr 1. 

 

 

4. Frisch Rapport 

Hernæs, E.: Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen. Frisch Rapport 1/2017. 

 

Hernæs, E.: Pensjonsordninger og mobilitet. Frisch Rapport 2/2017. 

 

 

5. Frisch Arbeidsnotat 

 

6. Memorandum 

Førsund, F.R.: Pollution Meets Efficiency: Multi-equation modelling of generation of 

poluttion and related efficiency measures. Memorandum nr 9. 

 

7. HERO Skrifter 

 

8. CREE skrifter 

Bjørnebye, H.,Hagem, C., Lind, A.: Optimal location of renewable power. CREE skrifter nr 4. 

 

Crépin, A.-S., Nævdal, E: Inertia in risk; improving economic models of catastrophes. CREE 

skrifter nr 2.  
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9. Andre skriftserier 

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K.: Immigrant Labor Market Integration across Admission 

Classes, IZA discussion paper no 10513. 

 

Bratsberg, B., Raaum, O., Røgeberg, O.: Migrant labor in the Norwegian petroleum sector. 

Centro Studi Luca d’Aagliano Development Studies Working Paper no 420. 

 

Førland, O., Fagertun, A., Hansen, R., Kverndokk, S.: Normtider til besvær. Evaluering av 

endringene i normtider for hjemmetjenestene i Bergen kommune. Senter for 

omsorgsforsknings rapportserie nr. 4/2017, Høgskulen på Vestlandet. 

 

Markussen, S., Røed, K.: Egalitarianism under Pressure: Toward Lower Economic Mobility in 

the Knowledge Economy? IZA discussion paper no 10664. 

 

10. Andre skrifter 

 

11. Faglige foredrag 
Bratsberg, B.: Refugee settlement and political participation,” Oslo Turnout Workshop, Dec 

21, 2017. 

 

Bratsberg, B.: Labor market integration of refugee immigrants: Lessons from Norway, CFE-

CMStatistics Conference, University of London, December 16, 2017. Invitert foredrag. 

 

Bratsberg, B.: Innvandreres livsløp i Norge: Integrering til arbeid eller utenforskap? 

Trygdeforskningsseminaret 2017: Utenforskap - årsaker og løsninger, Oslo, 14 desember 

2017. Invitert foredrag. 

 

Bratsberg, B.: Refugee labor market integration: Lessons from Norway, SNS seminar “Hur 

ska flyktingar få jobb? Erfarenheter från de nordiska länderna” Stockholm, November 21, 

2017. Invitert foredrag. 

 

Bratsberg, B.: To forskningsprosjekter om innvandrere på arbeidsmarkedet, TBU 

høstseminar, 16. november 2017. Invitert foredrag. 

 

Bratsberg, B.: Welfare Activation and Youth Crime, EALE meetings, St.Gallen, Sept 22, 2017. 

 

Bratsberg, B.: Excess churn in integrated labor markets, WEAI annual conference, San 

Diego, CA, June 26, 2017. Invitert foredrag. 
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Bratsberg, B.: Unappreciated appreciation? Firm and worker responses to an exchange rate 

shock, Workshop on Globalization, Institutions and the Welfare State, Vienna, June 2, 2017. 

 

Bratsberg, B.: Immigrant Labor Market Integration across Admission Classes, Nordic 

Economic Policy Review launch of “Labor Market Integration of Refugees in the Nordic 

Countries,” Copenhagen, April 26, 2017. Invitert foredrag. 

 

Bratsberg, B.: Citizenship and Economic Assimilation in Norway, Migration Observatory 

Conference, Migration policy challenges: from new arrivals to naturalization, Centro Studi 

Luca d’Agliano - Collegio Carlo Alberto, Turin, February 3, 2017. Invitert foredrag. 

 

Fevang, E.: The “inns” and the “outs” of the labor market: Towards more polarized 

participation patterns? Workshop on public policy and health (KORA København) 15.-16. 

Mai.  

 

Fevang, E.:  The “inns” and the “outs” of the labor market: Towards more polarized 

participation patterns? Konferanse ESPE (University of Strathclyde, Glasgow) 15.-17. Juni.  

 

Førsund, F.R.: On	Optimal Pricing of Electricity in a Transmission Network, Presentasjon på 

BEEER konferanse NHH. 

 

Førsund, F.R.:  On the Development of Optimal Scale of a Production Unit: The Case of 

Norwegian Institutions of Higher Education 2004 – 2013. 5th Workshop on Efficiency in 

Education “Efficiency in education and performance measurement in public sector”, 

Budapest, Hungary October 19th and 20th 

 

Golombek, R.: Innovation prizes for environmental R&D Export of Russian gas to Europe, 

Université Paris-Dauphine, Paris, 15 mars . Invitert foredrag. 

 

Golombek, R.: Le Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG), Nice, mai. 

Invitert foredrag. 

 

Harstad, B.: Compliance Technology and Self-enforcing Agreements. The CER-ETH Research 

Seminar, Center of Economic Research at ETH, 29.03.17. 

 

Harstad, B.: The Political Economy of Weak Treaties. SITE Brown Bag Seminar, Stockholm 

Institute of Transition Economics, 19.09.17. 

 

Harstad, B.: The Political Economy of Weak Treaties. NICEP 2017 Conference, University of 

Nottingham, 19.06.17 - 20.06.17. 
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Harstad, B.: Informing Buyers vs. Regulators. The Economics of Energy and Climate Change, 

Toulouse School of Economics, 06.06.17 - 07.06.17. 

 

Harstad, B.: Compliance Technology and Self-enforcing Agreements. Society for the 

Advancement of Economic Theory Conference, 25.06.17 - 30.06.17. 
 

Hauge, K.E.: The Good, the Bad, and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public 

Good Game with Endogenous Group Formation, Kingston Business School, London 

October 4. Invitert foredrag. 

 

Hauge, K.E.: The Good, the Bad, and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public 

Good Game with Endogenous Group Formation, University of Bergen, Bergen September 

14. Invitert foredrag. 

 

Hauge, K.E.: The Good, the Bad, and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public 

Good Game with Endogenous Group Formation, ESA European Meeting, 6.-9.September, 

Wien. 

 

Hauge, K.E.: Visualizing residential electricity consumption. 39th Annual Meeting of the 

Norwegian Association of Economists, January 3-4, Oslo.  

 

Hauge, K.E.: The Good, the Bad, and the Conditional: Sorting and Dynamics in a Public 

Good Game with Endogenous Group Formation, CREE’s 7th Research Workshop, October 

26-27, Oslo.  

 

Hauge, K.E.: Culture and gender differences in bargaining. CESAR Research Workshop, 

October 17, BI, Oslo. 

 

Hoel, M.: The rise and fall of bioenergy, Seminar ØI, UiO, Geilo, januar 2017. 

 

Hoel, M.: The rise and fall of bioenergy, Seminar Umeå universitet, 18. januar 2017. 

 

Hoel, M.: The rise and fall of bioenergy, EAERE konferanse, Athen, juni 2017. 

 

Hoel, M.: The rise and fall of bioenergy, BIOECON konferanse, Tilburg, september 2017. 

 

Hoel, M.: The rise and fall of bioenergy, CESifo konferanse, München, oktober 2017. 

 

Hoen, M.B.: Does labor immigration hurt local workers? European Strains Workshop, 

Rektorboligen UiO, 9.2.2017 
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Hoen, M.B.: Does labour immigration hurt local workers? lunsjseminar Institutt for 

Samfunnsforskning, 4.5.2017. Invitert foredrag. 

 

Hoen, M.B.: Occupational language requirements and the effects of immigration, Labor 

Lunch Series, University of California, Berkeley, 22.9.2017. Invitert foredrag. 

 

Hoen, M.B.: Occupational language requirements and the effects of immigration, Migration 

Research Cluster Seminar, University of California, Davis, 6.11.2017. Invitert foredrag. 

 

Hoen, M.B.: Immigration and natives’ social mobility along the income distribution, Visiting 

Scholar Workshop, Institute for Research on Labor and Employment, Berkeley, 28.11.2017 

 

Kittelsen, S.A.C.: Scale and quality in Nordic hospitals, 39th Meeting of the Norwegian 

Association for Economists, Oslo Business School, HiOA, 3.1.2017 

 

Kittelsen, S.A.C.: Scale and quality in Nordic hospitals, XV European Workshop on Efficiency 

and Productivity Analysis, Loughborough University, London, 15.6.2017 

 

Kotsadam, A.: Trust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: Experimental Field Evidence, 

Seminar, Linköpings Universitet, Invitert foredrag.  

 

Kotsadam, A.: Trust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: Experimental Field Evidence, 

Seminar, Institutt for samfunnsforskning, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: Trust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: Experimental Field Evidence, 

Carsten Jensen Workshop, Oslo, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: The effects of birth order on voter turnout , Seminar, Political economy 

workshop, Oslo, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: Trust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: Experimental Field Evidence, 

Uppsala political economy workshop, Oslo, Invitert foredrag.  

 

Kotsadam, A.: Trust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: Experimental Field Evidence, 

Esop conflict workshop, Oslo, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: Trust, Ethnic Diversity, and Personal Contact: Experimental Field Evidence, 

RC28 conference, New York.  
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Kotsadam, A.: Can Gender Attitudes Change? The Effect of Random Allocation of Women 

to Male Teams, Seminar, Harvard Kennedy School, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: Organized Violence and Institutional Child Delivery – Micro-Level Evidence 

from Sub-Saharan Africa, 1989-2014.	Lecture, Harvard Kennedy School, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in 

Ethiopia, Economics of Intimate Partner Violence, Royal Holloway University of London, 

Invitert foredrag.  

 

Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in 

Ethiopia, The Johanna Rickne workshop, Oslo, Invitert foredrag. 

 

Kotsadam, A.: The effects of birth order on voter turnout , The Oslo Turnout Workshop, 

Oslo, Invitert foredrag.  

 

Kotsadam, A.: Organized Violence and Institutional Child Delivery – Micro-Level Evidence 

from Sub-Saharan Africa, 1989-2014.	Conflict Workshop, Addis Ababa, Invitert foredrag.  

 

Kverndokk, S.: Using fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals and care 

providers, Forskermøtet, Høgskolen i Oslo og Akershus, 3-4. januar. 

 

Kverndokk, S.: Social inequality in health – why do Nordic countries perform badly?, Senter 

for Omsorgsforskning, Høgskulen på Vestlandet, 23. januar. 

 

Kverndokk, S.: How can care technology affect the production and quality of care services 

and the costs for the municipality? Seminar Senter for Omsorgsforskning, Høgskulen på 

Vestlandet, 29. mars. 

 

Kverndokk, S.: Using fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals and care 

providers, European Health Economics Workshop (EHEW), University of Oslo, 19-20. mai. 

 

Kverndokk, S.: Using fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals and care 

providers, seminar, Oslo Business School, Høgskolen i Oslo og Akershus, 21. september. 

 

Laun, T.: Health, Longevity and Pension Reform, Workshop in Aging and Health in 

Rosersberg (Sweden), Mai. 

 

Laun, T.: Having It All? Employment, Earnings and Children, Nordic Summer Symposium in 

Macroeconomics in Smögen (Sweden), august. 
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Laun T.: Having It All? Employment, Earnings and Children, Research Seminar in Uppsala 

(Sweden), September. 

 

Markussen, S.: Egalitarinism under pressure, SSB Forskningssemiar. 

 

Markussen, S.: Egalitarinism under pressure, ISF Forskningssemiar. 

 

Markussen, S.: Forskningsmetoder empirisk forskning, BUFDIR. 

 

Markussen, S.: Effekter av formuesskatt, OFS Workshop.  

 

Markussen, S.: Smartere sykelønnsordning, Trygdeforskningskonferansen. 

 

Nævdal, E.: New Insights from the Canonical Fisheries Model, 24th Ulvön Conference on 

Environmental Economics. 20th-22nd of June, 2017, Ulvön, Sweden. 

 

Nævdal, E.: New Insights from the Canonical Fisheries Model, 5th Workshop on Age-

structured models in Natural Resource Economics, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

17th-19th of May. 2017. Kiel, Germany.  

 

Røed, K.: Egalitarianism under Pressure: Toward lower economic mobility in the knowledge 

economy? Presentasjon på årskonferansen til European Society of Population Economics 

(ESPE), Glasgow, Skottland 15. juni. 

 

Røed, K.: Egalitarianism under Pressure. Presentasjon på forskningsseminar til Økonomisk 

institutt, Universitetet i Bergen 16. mars. 

 

Røed, K.: Immigrant responses tosocial insurance generosity, Presentasjon på internasjonal 

workshop i regi av Universitetet i Bergen, Bjørnefjorden, Os 30. mai. 

 

Røed, K.: Egalitarianism under pressure, Research conference on Labor Market Policies 

hosted by the Swedish Public Employment Service, Stockholm 27. Oktober. 

 

Røed, K.: Egalitarianism under Pressure: Toward lower economic mobility in the knowledge 

economy? Presentasjon på forskningsseminar BI, Oslo 1. november.  

 

Røed, K.: Mot lavere sosial mobilitet i Norge? Foredrag i Det Norske Vitenskapsakademi, 

Oslo 23. november. 
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Røgeberg, O.: Trafikkfare og cannabis, foredrag som rettsakkyndig i Oslo Tingrett 13 Januar  

Invitert foredrag. 

 

Røgeberg, O.: IQ og mortalitet, foredrag for Norsk Demografisk Forening (frokostmøte), 30 

mai 2017. Invitert foredrag. 

 

Røgeberg, O.: Kausal inferens, foredrag for gruppe for tiltaksforskning på 

Folkehelseinstituttet, 14 November 2017. Invitert foredrag. 

 

Raaum, O.: Immigrant Response to Social Insurance Generosity, Norsk Forskermøte 

Økonomer 3.1. 

 

Raaum, O.: Election Turnout and Immigration, Geilo seminar 11.1. 

 

Raaum, O.: Effects of birth order and family size on turnout, seminar NHH, 3.4.  Invitert 

foredrag.  

 

Raaum, O.: Election Turnout and Immigration, Workshop, Norface, Wien 1.6  

 

Raaum, O.: Immigrant Response to Social Insurance Generosity, EALE annual conference, St 

Gallen, 21.9  

 

Raaum, O.: Immigrant Election Turnout, European Strains Workshop, University of Oslo, 

31.8  

 

Raaum, O.: Election Turnout Within and Between Families, BI seminar, 29.9. Invitert 

foredrag.  

 

Raaum, O.: Immigrant Response to Social Insurance Generosity, Trygdeforskningsseminaret 

15.12  

 

Schreiner, R.C.: The intergenerational transmission of welfare dependency, 10th 

Norwegian-German Seminar on Public Sector Economics, Munich (November). 

 

Schreiner, R.C.: The intergenerational transmission of welfare dependency, 31st ESPE 

Conference, Glasgow (June). 

 

Schreiner, R.C.: The intergenerational transmission of welfare dependency, Oslo Fiscal 

Studies workshop, Oslo (June). 
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Schreiner, R.C.: The intergenerational transmission of welfare dependency, NORFACE 

workshop, Vienna (June). 

 

Schreiner, R.C.: The intergenerational transmission of welfare dependency, VAM workshop, 

Bergen (May). 

 

Ulvestad, M.E.: Sickness absence and workplace importance: Evidence from employee 

mobility, Trygdeforskningsseminaret, Forskningsparken, Oslo. 

 

 

12. Brukerrettede foredrag 
Fevang, E.: Likhet under press? Nye perspektiver på ulikhet og inkludering. 

Seksjonsseminar SSB, Seksjon for levekårstatistikk (Scandic Hotel Fornebu) 25. oktober  

 

Fevang, E.: Helse og sysselsetting. Økende grav av sortering i arbeidsmarkedet? 

Trygdeforskningsemminaret (Forskningsparken) 14.-15. desember.  

 

Golombek, R.: Presentasjon av CREE, Klima- og miljødepartementet, juni.  

 

Golombek, R.: Presentasjon av CREE, Energi Norge, juni. 

 

Golombek, R.: LIBEMOD – analysemuligheter og modeleringsbegrensninger. Norges 

forskningsråd, 25.4 Workshop om energisystem-modellering 

 

Hoel, M.: Kalkulasjonsrenten og andre priser. CREE dialog-seminar november 2017.  

 

Kittelsen, S.A.C.: Personellsammensetningen ved norske sykehus. Helse- og 

omsorgsdepartementet, 8.3.2017. 

 

Kittelsen, S.A.C.: Personellsammensetningen ved norske sykehus. Finansdepartementet, 

19.6.2017. 

 

Kverndokk, S: Welcome speach, Implications of Paris workshop, Trondheim, 6 March. 

 

Kverndokk, S: Welcome speach, Implications of Paris outreach workshop, Oslo, 8 March. 

 

Kverndokk, S: Presentasjon av Flaggskip 1 – Radical emissions reductions in ETS sectors, 
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Vedlegg 2. Utvalgte forskningsresultater 
Forskningsresultatene ved Frischsenteret dekker et vidt spekter av temaer. Her presenteres 
et utvalg fra 2017. 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 2017 og eksempler 
på ferskere forskningsresultater.   

 

Arbeidsmarked, entreprenørskap og utdanning 

Fallende sosial mobilitet i Norge? 

Hva har skjedd med den sosiale mobiliteten i Norge de siste tiårene? Med basis i 
administrative registerdata med tilnærmet fullstendige inntektsopplysninger for foreldrene 
til alle som ble født i Norge mellom 1952 og 1975, har Simen Markussen og Knut Røed 
forsøkt å svare på dette spørsmålet. De benytter da foreldres inntektsrang da de var på 
høyden av sine karrierer (52-58 år) til å dele alle familier inn i 20 økonomiske klasser, fra de 5 
prosent fattigste til de 5 prosent rikeste. Deretter studerer de hvordan sammenhengen 
mellom klassebakgrunn (foreldrenes klassebakgrunn) or barnas egne voksenutfall har 
endret seg over tid.  

Alt i alt har det bare funnet sted små endringer i den sosiale mobiliteten for sønner, målt ved 
korrelasjonen mellom foreldres og egen inntektsrang. Derimot har det skjedd betydelige 
endringer i bunnen av klassefordelingen, ved at barn født inn i de to laveste klassene har 
sakket akterut på mange områder, både knyttet til arbeidsliv (inntektsrang og sysselsetting), 
familieliv (sannsynlighet for å finne en livsledsager) og i helse (dødelighet). En viktig årsak til 
dette synes å være at utdanning har fått økende betydning for arbeidsmarkedssuksess, 
samtidig som tilbøyeligheten til å lykkes i utdanningssystemet er sterkt knyttet til 
familiebakgrunn. 

Studien er tilgjengelig som Simen Markussen and Knut Røed: “Egalitarianism under 
Pressure: Toward Lower Economic Mobility in the Knowledge Economy?”, IZA Discussion 
Paper No. 10664 (2017). 
http://www.frisch.uio.no/english/publications/?pubid=1327 

 

Pensjonsreform og ansettelser av eldre arbeidstakere 

Et sentralt element ved pensjonsreformen i 2011 var å innføre en fleksibel pensjonsalder. 
For ansatte i privat sektor uten AFP ble tidligste alder man kunne ta ut alderspensjon 
redusert fra 67 til 62. Innføringen av denne fleksibiliteten i uttaksalder gjorde private 
bedrifter uten AFP-ordning mer tilbøyelige til å ansette eldre arbeidstakere. Effekten på 
ansettelse er størst hos arbeidstakere med lav utdanning og arbeidstakere med tidligere 
sykefravær. Dette peker i retning av at bedrifter som følge av den fleksible pensjonsalderen 
nå ser på ansettelse av eldre arbeidstakere som mindre risikabelt enn tidligere. 
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Studien er publisert som Trond Vigtel (2018), “The Retirement Age and the Hiring of Senior 
Workers”, Labour Economics, vol. 51, s. 247-270.  
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1357 

Virkninger av endrede regler for permittering 

Virksomheter opplever at etterspørselen, og dermed også behovet for arbeidskraft, svinger. 
Permittering av ansatte er én av flere muligheter arbeidsgiver har til å tilpasse seg slike 
svingninger. Permitteringsregelverket påvirker de økonomiske insentivene og 
handlingsrommet til de involverte aktørene, og dermed også permitteringsatferden. 
Sammen med Oslo Economics har Frischsenteret medvirket til to rapporter om bruk av 
permitteringsordningen i Norge.  

Den første rapporten beskriver regelverket som regulerer permitteringsordningen, og går 
gjennom forskningslitteratur om effekter av dette regelverket. Vi har også utviklet en 
forenklet kostnadsmodell for bedrifters handlingsalternativer ved nedgangsperioder, og 
intervjuet ledelse og tillitsvalgte i fem ulike virksomheter som berøres av regelverket. 

Partene i arbeidslivet har utstrakte fullmakter i bruken av permitteringer. Dette fører til 
fleksibilitet i arbeidsmarkedet og til lave administrasjonskostnader. Samtidig kan det bidra 
til at permitteringsperiodene blir for lange, og at relativt ulønnsomme bedrifter overlever. 
En alternativ modell for arbeidsgiverfinansiering kan bidra til å støtte opp om kortere 
permitteringsperioder, og en større grad av byrdefordeling mellom arbeidstakere. 

Den andre rapporten undersøker hvordan endringer i det norske permitteringsregelverket 
har påvirket bedriftenes faktiske permitteringsatferd og permitteringsforløpenes varighet, 
og hvilke konsekvenser dette får på samlet sysselsetting, ledighet og bedrifters overlevelse. 
Funnene i denne rapporten er basert på økonometrisk analyse av administrative 
registerdata. Et mer generøst permitteringsregelverk fører til økt bruk av permittering og til 
at flere ansatte tas ut av sysselsetting. Det ser i begrenset grad ut til å redusere ordinær 
ledighet på kort sikt, men kan bidra til å sikre bedriftenes overlevelse på litt lengre sikt. 

De to rapportene er ugitt som Ragnhild Haugli Bråten, Aleksander Bråthen, Nina Skrove 
Falch, og Knut Røed: «Virkninger av endringer i permitteringsregelverket, Delrapport 1» 
Frisch Rapport nr. 1/2018 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1358 
 
og Nina Skrove Falch, Knut Røed, Tao Zhang: «Virkninger av endringer i 
permitteringsregelverket, Delrapport 2» Frisch Rapport nr. 2/2018 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1359 
 

Påvirkes innvandrere og norskfødte ulikt av sosiale inntektssikringsordninger? 

I mange land er det en tendens til at innvandrere fra lavinntektsland har lavere 
sysselsettingsrater enn innfødte, samtidig som de er overrepresentert i sosiale 
inntektssikringsordninger. Basert på administrative registerdata fra Norge har Bernt 
Bratsberg, Oddbjørn Raaum, og Knut Røed undersøkt i hvilken grad slike forskjeller kan 
forklares ved at sjenerøsiteten i inntektssikringsordninger påvirker innvandrere og 
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norskfødte ulikt. Studien er basert på en reform i 2002 av systemet for beregning av stønader 
til personer med midlertidig uførhet (tidligere rehabiliterings- og attføringspenger, nå 
arbeidsavklaringspenger). Et hovedfunn er at nivået på ytelsen har vesentlig større effekt på 
varigheten og utfallet av slike forløp for innvandrere enn for norskfødte. Det vises at dette 
har sammenheng med at flere innvandrere enn norskfødte befinner seg i en situasjon der 
man har relativt lite å vinne på komme tilbake til arbeid. Når man i utgangspunktet har lite 
å vinne på retur til arbeid vil endringer i ytelsesnivået få større betydning siden det kan få 
konsekvenser for hva slags tilstand man ønsker å være i. Norskfødte som befinner seg i en 
lignende situasjon har også sterkere responser på slike endringer enn personer som antas å 
ha mye å vinne på retur til arbeid. 

Studien er utgitt som Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed: “Immigrant 
Responses to Social Insurance Generosity” IZA Discussion Paper No. 11482 (2018). 
http://ftp.iza.org/dp11482.pdf 
 

Kultur og kvinners sysselsetting 

Påvirker kulturen fra foreldrenes hjemland sysselsettingen blant annengenerasjons 
innvandrerkvinner i Norge? I en artikkel publisert i World Development, studerer Henning 
Finseraas og Andreas Kotsadam betydningen av kultur for kvinnelig sysselsetting. Å skille 
mellom rollene til kultur og institusjoner er vanskelig, da faktorene er relaterte til hverandre 
så vel som til en rekke potensielt utelatte faktorer. Studien benytter seg av en 
epidemiologiske tilnærming, som skiller kultur fra institusjoner ved å undersøke utfall for 
innvandrere med forskjellige kulturell bakgrunn og som lever i samme institusjonelle miljø. 
Ved å bruke svært detaljerte registerdata for hele den norske befolkningen, er forfatterne i 
stand til å bruke en utvidet tilnærming der de sammenligner utfallet for søsken av ulike 
kjønn og som alle er andre generasjonsinnvandrere. Studien finner en effekt av kultur på 
kvinnelig sysselsetting, men den er mindre enn i tidligere studier. 

 
Studien er publisert som Henning Finseraas, Andreas Kotsadam: “Ancestry Culture and 
Female Employment—An Analysis Using Second-Generation Siblings”, European 
Sociological Review, Volume 33, Issue 3, 1 June 2017, Pages 382–392, 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1340 

 

Hvordan hjelpe langtidsledige å komme i arbeid? 

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Oslo Economics og Frischsenteret 
studert kjennetegn ved de langtidsledige og virkemidlene som i dag benyttes for å få 
langtidsledige tilbake i jobb. Prosjektet er basert på spørreundersøkelse og dybdeintervju 
blant NAV-ansatte, og analyse av registerdata på utlån fra Statistisk sentralbyrå. 
Registerdataene dekker alle ledighetsforløp med oppstart mellom 2004 og 2012. Vi har også 
koblet på nye data om midlertidige avstenginger av dagpenger, oppfølging, og bruk av 
arbeidsmarkedstiltak. Dermed har vi kunnet beskrive trekk ved arbeidet med de 
langtidsledige som hittil ikke har vært studert. 
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Et sentralt tema i rapporten er langtidsledighetsgarantien. Denne ble innført i 2008, utvidet 
i 2010, og avviklet i 2018. Den skulle garantere personer som hadde søkt arbeid i to år eller 
mer et tilbud om et arbeidsmarkedstiltak. Vi finner at garantien økte overgangen til 
situasjonsbestemt innsatsgruppe, og til arbeidsmarkedstiltak signifikant. Effektene er 
imidlertid svært små – anslagsvis tilsvarer de 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. 
Langtidsledighetsgarantien hadde derfor i liten grad ønsket effekt. 

Rapporten er utgitt som Nina Skrove Falch, Ragnhild Cecilie Haugen, Magnus Våge Knutsen, 
og Knut Røed «Arbeids- og velferdsetatens arbeid med langtidsledige», Frisch Rapport nr. 
4/2018. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1361 

 

Energi og miljø 

Nye innsikter fra gamle modeller 

Helt siden 70 tallet har alle studenter i ressursøkonomi, og spesielt fiskeriøkonomi, arbeidet 
med den såkalte Gordon Schaeffer-modellen for å analysere dynamisk forvaltning av 
fornybare ressurser. En skulle derfor tro at de mest viktige innsiktene fra denne modellen 
burde være velkjente. I dette arbeidet som er en generalisering av en artikkel publisert i 
2016, viser vi at den marginale verdien til fisk i havet under meget svake forutsetninger vil 
være uendelig når bestanden går mot null. Marginalverdien til en fisk er i denne 
sammenhengen verdien av at en fisk ikke blir høstet. Vi viser at dette også vil være tilfelle i 
kohortmodeller der aldersstrukturen til ressursbeholdningen er av betydning for tilveksten 
i fiskebestanden. Vi ser spesielt på to fiskearter; torsk, der individer bruker en stor del av 
livsløpet på å være forplantningsdyktige og laks, der de fleste individer kun gyter i en 
begrenset del av livsløpet. Resultatene har klare implikasjoner for forvaltning av 
fiskeriressurser. Hvis man for eksempel ønsker en langvarig forvaltning av ressursen vil det 
alltid være optimalt å innføre minimumsbestander. 

Arbeidet utnytter og viderefører optimeringsteori som ble utviklet i artikkelen fra 2016. 

Nævdal, E. & A. Skonhoft, New Insights from the Canonical Fisheries Model, Submitted to 
Journal of Environmental Economics and Management.  
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/pdf/rapp18_03.pdf 

 

Virkemidler for fornybar energi og aktører med markedsmakt 

De senere tiårs reformer av kraftmarkedet har gjerne inkludert tiltak for å øke konkurransen 
og undergrave markedsmakt, herunder adskillelse av produksjon og nettverk i ulike 
selskaper. Paradoksalt nok kan virkemidler for å øke investeringene i fornybar energi 
reintrodusere muligheter for konkurranseskadelig adferd. Mer spesielt kan grønne 
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sertifikater gi kraftprodusenter med markedsmakt en mulighet for å begrense 
lønnsomheten til produsenter av fornybar energi gjennom en koordinert strategi på 
markedene for henholdsvis kraft og sertifikater. Det kan de gjøre ved samtidig å øke tilbudet 
av fornybar energi og redusere tilbudet av konvensjonell energi; derved undergraver de 
lønnsomheten for andre produsenter av fornybar energi, men øker sin egen markedsandel 
og sitt eget overskudd. Resultatet blir ineffektiv produksjon av fornybar energi, fordi 
effektive prosjekter blir fortrengt av dyrere og mindre lønnsomme alternativer. En 
tilsvarende mulighet for å påføre konkurrentene en "marginskvis", finnes ikke dersom 
fornybar energi understøttes av et pristilskudd eller subsidium; isåfall er det de regulerende 
myndigheter, snarere enn markedet, som fastsetter tilskuddet til fornybar energi. Isolert sett 
taler dette til fordel for å støtte fornybar energi gjennom et pristilskudd ("feed in tariff") 
snarere enn markedsbaserte grønne sertifikater. 

Nils-Henrik M. von der Fehr og Stephanie Ropenus (2017): Renewable Energy Policy 
Instruments and Market Power, Scandinavian Journal of Economics, 119 (2), 312-45 
http://dx.doi.org/10.1111/sjoe.12188 
 

Under press: Europeiske kraftmarkeder og behovet for reform 

De europeiske kraftmarkedene er under betydelig press, først og fremst som følge av en 
meget ambisiøs politikk for fornybar energi. Resultatet av denne politikken er store 
markedssvingninger, både når det gjelder priser og kvanta; engrosprisene har falt kraftig, 
mens sluttbrukerprisene har økt (som følge av ulike avgifter for å finansiere den fornybare 
energien); prisene varierer betydelig – gjennom dagen, uken og mellom sesonger – som 
følge av variasjonene i produksjonen av vind- og solenergi; kraftproduksjonen er geografisk 
forskjøvet, delvis som følge av konsentrasjonen av fornybarinvesteringene til enkelte land 
(særlig Tyskland, Italia og Spania), og delvis som følge av at områdene som egner seg for – 
eller som reguleres til – fornybar kraft, ikke nødvendigvis ligger nær de steder der forbruket 
av kraft er størst. 

Gitt at formålet er å øke effektiviteten i kraftmarkedene, bør presset møtes med en serie 
reformer: Videreutvikling av markedene, for å gi rom for større fleksibilitet både på 
etterspørsels- og tilbudssiden; koordinering av investeringer i kraftverk og nettverk, for å 
sikre bedre balanse mellom kapasiteten i henholdsvis produksjon og overføring; integrasjon 
av nett og systemoperasjoner, for å sikre bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur; 
tilrettelegge for markedsintegrasjon, for å dra fordeler av handelsgevinster; styrke 
reguleringsregimet på europeisk nivå, for å sikre likeverdige rammevilkår og bedre 
integrasjon av kraftmarkedene; og tilrettelegge for større fleksibilitet på etterspørselssiden, 
for å kunne håndtere variasjonene i tilbudet av den uelastiske vind- og solenergien. 

Nils-Henrik M. von der Fehr (2017): Under pressure: European electricity markets and the 
need for reform, in Ian Parry, Karen Pittel and Herman Vollebergh (red.), Energy Tax and 
Regulatory Policy in Europe: Reform Priorities, MIT Press.  ISBN 978-0-262-02788-

5.  Kapittel.  s 67-94 
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Om optimal prising av elektrisitet i transmisjonsnettet 

Overføring av elektrisitet fra produsenter til forbrukere gir et tap av elektrisitet i nettet. Et 
spørsmål er hvilke konsekvenser dette kan få for optimal prising både til konsumenter og 
produsenter. Nettet har en kapasitetsgrense for mengden av elektrisitet det kan overføre. 
Denne kapasitetsgrensen kan også gi utslag i optimale priser hvis den blir bindende. Det 
kalles nodeprising når prisene reflekterer disse to forhold; tap og kapasitet. I litteraturen 
antar man som oftest at det er termiske kraftverk som produserer elektrisitet. Ser man på 
vannkraft vil det være andre hensyn å ta når det gjelder hvilke verk som skal produsere når 
og hvor. En vanlig situasjon er at vannkraftverk ikke er samlokalisert med forbrukerne som 
tilfellet er for termiske kraftverk. Vi formulerer en teoretisk modell for transmisjon fra 
vannkraftverk til forbrukere som tar hensyn til både tap i nettet og kapasitetsgrensen. 
Optimale løsninger brukes til å belyse hvordan nodeprising kan implementeres når 
vannkraftverk forsyner forbrukerne. Et generelt resultat er at magasiner vil utnyttes 
forskjellig over rom og tid hvis nodeprising innføres.   

Dette arbeidet utføres av Finn Førsund.  

 

Klimavirkninger av skogbruk 

Hvilken betydning har skogbruk for klima? På den ene siden er produkter fra skogbruk 
fornybare: Utslipp av CO2 fra biobrensel eller på noe sikt nedbryting av trevirke, oppveies av 
tilveksten i skogen, slik at netto tilførsel av karbon til atmosfæren blir null. På den annen side 
er det en rekke studier som viser at økt hensyn til klima tilsier lavere hogst. Årsaken til dette 
er at karbonet som blir lagret i skogens biomasse blir høyere jo mindre hogst det er. Og jo 
mer karbon som er lagret i skogen jo mindre karbon blir det i atmosfæren, med de negative 
klimavirkningene dette gir. 

Skogbruket kan imidlertid ha en indirekte positiv virkning på klimaet ved at skogprodukter 
erstatter produkter som gir fossile utslipp. Eksempler på dette er byggematerialer fra skog 
som kan erstatte stål, aluminium og betong, som krever mer energi enn skogsdrift; og 
selvsagt bioenergi som kan erstatte fossil energi.  

I artikkelen viser vi at det er ikke opplagt at økt hogst er gunstig for klimautviklingen, selv 
om vi tar hensyn til de gunstige indirekte virkningene. En av årsakene til dette er at økt hogst 
i første omgang gir en lang periode med økt akkumulasjon av CO2 i atmosfæren, selv om 
man har indirekte virkninger på bruken av fossil energi. Dermed får man i denne perioden 
en raskere oppvarming, noe som kan være negativt. 

Vi gir videre en analyse av det tilfellet at økt hogst er gunstig for klima når de indirekte 
virkningene (lavere bruk av fossile brensler) tas hensyn til. Når økt hogst har en gunstig 
virkning på klima, bør vi da gjennom virkemidler rettet mot skogbruket oppmuntre til økt 
hogst? Ved første øyekast kunne en kanskje tro at svaret er et ubetinget ja. Dette er 
imidlertid ikke tilfelle. Dersom bruken av fossile brensler allerede i tilstrekkelig sterk grad er 
regulert gjennom avgifter eller kvoter, bør en tvert imot bruke virkemidler som fremmer 
vern heller enn hogst av skogen. 
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Michael Hoel, «Klimavirkninger av skogbruk», Samfunnsøkonomen nr. 1, 2017. 
http://samfunnsokonomene.no/magasin/samfunnsokonomen-nr-1-
2017/?view=xml&id=samf-1-17b-200 
 
 

Optimal lokalisering av fornybar energi 

En karbonisering av energisektoren krever store nye investeringer i fornybar 
energiproduksjon, og flere land stimulerer fornybar energiproduksjon gjennom 
økonomiske virkemidler, som for eksempel feed-in premier eller andre former for tilskudd. 
Når produsentene velger lokalisering av ny produksjonskapasitet, har de vanligvis 
begrensede incentiver til å ta fullt ut hensyn til investeringskostnadene for det etterfølgende 
behovet for økt nettkapasitet. Dette kan føre til ineffektive valg av lokalisering. I dette 
arbeidet analyserer vi utformingen av feed-in premier som sikrer en optimal koordinert 
utvikling av hele elektrisitetssystemet. Vi viser at med bindende 
kraftoverføringsbegrensninger, bør feed-in premiene være ulike for ulike lokaliseringer. Ved 
bruk av en numerisk energisystemmodell (TIMES) undersøker vi så den potensielle 
velferdskostnaden for en ikke-koordinert utvikling av nett- og 
vindkraftproduksjonskapasitet i det norske energisystemet. Våre resultater indikerer at 
investeringskostnadene for nettet kan være vesentlig høyere når lokaliseringsbeslutningen 
er basert på like feed-in premier sammenlignet med geografisk differensierte premier. 
Forskjellen i summen av investeringskostnadene og produksjonsprisen er imidlertid mye 
mer beskjeden, da lokalisering basert på like premier fører til kapasitetsøkning i områder 
med bedre vindforhold. 

Henrik Bjørnebye, Cathrine Hagem og Arne Lind (2018): Optimal location of renewable 
power. Artikkelen blir publisert i Energy, Volum 147, 15 Mars , Side 1203–1215 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1343 

 

De gode, de onde og de betingede: bærekraftig samarbeid gjennom selv-sortering 

Mange miljøproblemer har et element av fellesgoder i seg: mens noen grupper kollektivt vil 
ha glede av at enkeltpersoner hver for seg bidrar til fellesgodet, så er det ikke lønnsomt for 
enkeltpersonene selv å bidra. Tidligere forskning viser at mens enkeltpersoner typisk starter 
med å bidra ganske mye til fellesgoder, så forvitrer slik samarbeid typisk over tid, med 
mindre samarbeidsvillige personer har mulighet til å samhandle kun med hverandre. I dette 
arbeidet presenterer vi tre studier, alle økonomiske labeksperimenter, som demonstrerer at 
hvis individer kan velge å være i en gruppe som har forpliktet seg til å gi til et veldedig formål 
eller ikke, så vil de som velger å være i disse gruppene opprettholde samarbeidet om det 
lokale fellesgodet over tid. Deltagerne blir klassifisert som enten altruister, egoister eller 
betingede bidragsytere, hvor den klart største gruppen er betingede bidragsytere. Vi finner 
at de betingede bidragsyterne sorterer seg både til gruppene med og uten forpliktelser til 
veldedige formål, og at de oppfører seg temmelig likt i de to gruppetypene, mens 
flesteparten av egoistene sorterer seg til gruppene uten forpliktelser og flesteparten av 
altruistene sorterer seg til gruppene med forpliktelser til veldedige formål. Det å ha noen 
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altruister i gruppen, i tillegg til de betingede bidragsyterne, er avgjørende for at samarbeid 
opprettholdes over tid, og forpliktelsen til å gi til veldedige formål gjør at nettopp disse 
menneskene sorterer seg inn i de samme gruppene. En mulig implikasjon er at ansvarlige 
bedrifter kan tiltrekke seg ansvarlige ansatte, som bidrar med å opprettholde en 
samarbeidsvillig bedriftskultur. 

Kjell Arne Brekke, Karen Hauge, Jo Thori Lind og Karine Nyborg: «The Good, the Bad, and the 
Conditional: Sustaining Cooperation through Self-Sorting», foreløpig upublisert. 

 

Avhenger oppfatningen av rettferdighet av hvordan alternativene presenteres? Et 
eksperiment om kostnadsfordeling 

En klimaavtale må klare å fordele de totale kostnadene på en måte som partene finner 
rettferdig nok til å kunne signere. Men ulike måter å se det på kan antyde ulike prinsipper 
for rettferdig fordeling. Om en ser på utslippene relativt til historiske utslipp, relativt til BNP, 
eller folketall, eller kanskje areal, vil det kunne antyde ulike fordelingsprinsipp. Hvis en kan 
få slippe ut en mengde CO2 som er proporsjonalt med areal, er der gunstig for Canada og 
Danmark (med Grønland) mens om alle skal kutte prosentvis like mye, så er det bedre for 
USA. 

For å studere om hvordan prinsippene formuleres har betydning for hva folk ser som 
rettferdig, laget vi et eksperiment med et element av kostnadsfordeling, men presentert på 
ulike måter. Deltakerne ble fordelt i grupper på 4, der to stykker i utgangspunktet fikk 
dobbelt så mye (80 kroner hver) som de to andre (40 kroner hver). De kunne øke den 
samlede fortjenesten ved å gjennomføre et “prosjekt”. Prosjektet krevde at de samlet 
investerte minst halvparten av pengene de hadde fått, noe som ga en utbetaling på det 
dobbelte av det gruppa investerte, fordelt likt til alle fire. 

Deltagerne ble tilfeldig plassert i en av fire mulige «treatments», etter to dimensjoner. Noen 
ble bedt om å oppgi hvor mye de ville bidra med til prosjektet, mens de andre ble bedt om 
å si hvor mye de ville beholde. Den andre inndelingen var etter om de skulle angi svaret som 
en prosentandel av pengene de hadde fått, eller i kroner. De ulike formuleringene antyder 
ulike rettferdighetsprinsipp. Om alle skal bidra med like mange kroner og de akkurat 
tilfredsstiller kravet til at prosjektet blir implementert, må alle gi 30 kroner. Om alle skal sitte 
igjen med like mye må de som fikk 40 gi 10 kroner, mens de som fikk 80 må gi 50 kroner. 
Dermed beholder alle 30 kroner.  

Vi finner at hvordan vi formulerer problemet har liten betydning for hvilke bidrag deltakerne 
gir til prosjektet. De fleste gir omtrent ⅔, men med ett unntak: Når vil spør hvor mange 
kroner de vil bidra med, gir de som bare fikk 40 kroner litt mer enn om vi bruker en av de 
andre formuleringene, ellers er det ingen signifikante forskjeller. Vi fant altså lite støtte til 
den opprinnelige hypotesen, samtidig er det betryggende at deltagernes rettferdighetssans 
ikke er så lett å manipulere. 

Kjell Arne Brekke, James Konow og Karine Nyborg (2017): Framing in a Threshold Public 
Goods Experiment with Heterogeneous Endowments, Journal of Economic Behavior & 
Organization, Volume 138, Pages 99-110. http://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.04.006 
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Håndhevelse av internasjonale avtaler 

Dette prosjektet studerer hvordan ny og grønn teknologi kan brukes til å motivere 
håndhevelse av internasjonale avtaler, f.eks. på klima. Det er som kjent ingen internasjonale 
myndigheter som kan tvinge land til å kutte utslipp, selv om de på forhånd har lovet å gjøre 
dette i multilaterale avtaler. Med andre ord må det være i ethverts lands egeninteresse å 
oppfylle forpliktelsene en har lovet å påta seg. I økonomisk teori vises det til at dersom 
samarbeidet mellom landene pågår over mange år, så kan det være mindre fristende å 
«jukse» ved å øke utslippene, dersom en frykter at andre land vil bryte sin del av avtalen som 
en konsekvens av dette jukset. Dersom alle land bryr seg tilstrekkelig om framtidig 
samarbeid, så vil avtalen være selvoppfyllende på denne måten. I økonomisk teori sier en at 
diskonteringsfaktoren må være tilstrekkelig stor. 

Men når det kan gå en god stund fra «jukset» utføres til dette oppdages (noe som er rimelig 
for internasjonale miljøavtaler), så vil neppe diskonteringsfaktoren være tilstrekkelig stor, og 
da vil ikke samarbeid være mulig, ifølge den tradisjonelle litteraturen. I denne situasjonen 
kan det være til stor hjelp med såkalt grønn eller miljøvennlig teknologi, for da blir det 
mindre nødvendig å øke utslippene, vises det til i denne artikkelen. Jo lavere 
diskonteringsfaktoren er, jo mer må land investere i grønn teknologi, for at samarbeid likevel 
skal være troverdig. Dersom fokuset er på politiske instrumenter, så må myndighetene altså 
subsidiere investeringer i miljøteknologi dersom det er vanskelig å motivere høyre 
karbonskatter. Analysen viser også hvilke land som burde investere mest, og hva som blir 
konsekvensene av bedre overvåkingsteknologi og teknologiske spillover-effekter. 

Bård Harstad, Francesco Lancia, og Alessia Russo «Compliance technology and self-
enforcing agreements», revise-and-resubmit, Journal of the European Economic 
Association. 

 

Modellering av usikkerhet i energisystemet 

Energimarkedene er kjennetegnet ved omfattende usikkerhet. Med mer avbrytbar 
(intermittent) kraftproduksjon fra vind og sol kan fremtidige elektrisitetspriser komme til å 
variere mye mer enn det vi har observert de siste tiårene. En gradvis overgang fra 
bensindrevne kjøretøy til biler og busser drevet med elektrisitet eller hydrogen kan gi langt 
lavere oljeprisene etter 2030 enn det vi observerer i dag.  

Investeringer i energisektoren må fastlegges lenge før usikkerheten om fremtidige priser 
avsløres. Tradisjonelt har usikkerhet blitt analysert ved Monte-Carlo simuleringer: Først blir 
usikre størrelser tilordnet en verdi, f.eks. ved at en trekker verdier fra en 
sannsynlighetsfordeling – én verdi for hver usikker variabel. Dernest brukes disse variablene 
i en numerisk, deterministisk modell. Så trekkes nye verdier for de usikre variablene, osv. 
Denne fremgangsmåten er i strid med økonomisk teori for tilpasning under usikkerhet fordi 
en for hver trekning bruker en deterministisk modell; dette blir som om en for hver runde 
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vet med sikkerhet hva som blir de realiserte verdiene for de fremtidige usikre variablene. 
Men dette vet en jo ikke på investeringstidspunktet.  

En faglig forsvarlig behandling av usikkerhet krever at en skiller mellom beslutninger tatt før 
usikkerheten er avslørt, og beslutninger fattet etter at usikkerheten er avslørt. Dette gjøres i 
en del arbeider, men som regel innenfor en partiell ramme der koblinger mellom markeder 
og produkter ikke er tatt hensyn til. Vi har utviklet en metode for analyse av usikkerhet som 
tillater at markeder og produkter er sammenkoblet gjennom generelle likevekteffekter. 
Metoden er spesielt velegnet til å transformere en eksisterende numerisk, deterministisk 
generell likevektsmodell til en stokastisk modell.  

Brekke, K.A., R. Golombek, M. Kaut, S.A.C. Kittelsen and S.W. Wallace (2017): Stochastic 
energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy, 134, 984-990.  
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1311 

 

Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi 

Effekter av dialogmøte 2 for sykmeldte  

Kan et dialogmøte mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, fastlegen og NAV fremme retur til 
arbeid? Dette studerer Schreiner, Røed og Markussen i artikkelen "Can compulsory dialogue 
meetings nudge sick-listed workers back to work". Studien benytter at det er stor variasjon 
mellom ulike fylker i hvilken grad dialogmøte 2 benyttes. Dette gir muligheter til å studere 
hvorvidt sykmeldtes retur-til-jobb-sannsynligheter endrer seg mer i fylker med mye 
dialogmøtebruk enn i fylker med lite dialogmøtebruk, på de varighetene møtene avholdes. 
Vi finner at dialogmøte 2 har en betydelig effekt for friskmelding. Vi skiller også mellom 
virkninger av innkallingen til møte og selve avholdelsen, og finner at begge bidrar vesentlig. 
Satt på spissen finner vi altså at omlag halvparten av effekten av dialogmøtet kommer av 
innkallingen - før møtet finner sted. Vi finner også at dialogmøtene er klart 
kostnadseffektive. Artikkelen er publisert i The Economic Journal. 

Markussen, Simen, Knut Røed, Ragnhild C. Schreiner (2017): Can compulsory dialogs nudge 
sick-listed workers back to work? Economic Journal. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1328 

 

Effekter av fastlegemarkedet  

Blir sykefraværet høyere enn nødvendig som følge av at fastlegesystemet er organisert som 
et marked? Dette forsøker Røed og Markussen å finne ut av i artikkelen "The market for paid 
sick leave". I denne studerer de først hvorvidt arbeidstakere foretrekker leger som er "snille" 
eller "strenge" i sykmeldingspraksis. De finner at i valg av ny lege foretrekkes de "snille" 
legene. Deretter studerer de hvorvidt endringer i fastlegers konkurransesituasjon (mot 
andre leger) påvirker legens tilbøyelighet til å være "snille", altså om de blir "snillere" når de 
får økt konkurranse om pasienter fra andre leger - og finner støtte for dette. Alt i alt finner 
de at sykefraværet i Norge er litt høyere enn nødvendig som følge av 
markedsorganiseringen. Artikkelen er publisert i publisert i Journal of Health Economics. 
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Markussen, Simen, Knut Røed (2017): The market for paid sick leave, Journal of Health 
Economics,  Volume 55, September 2017, Pages 244-261 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1315 

 

Medikaliseringens pris?  

Et markant utviklingstrekk i trygdebruk over tid er dreiningen fra arbeidsmarkedsrelaterte 
til helserelaterte ytelser. I artikkelen Unemployed or Disabled? Disability Screening and 
Labor Market Outcomes of Youths studerer Schreiner hvorvidt denne dreiningen har 
betydning for senere deltakelse og trygdebruk blant unge voksne. Hun benytter seg av 
variasjon i ytelsesbruk mellom kommuner (NAV-kontor) over tid til å lage et 
eksperimentliknende forskningsdesign. Hun finner til dels betydelige effekter å få innvilget 
helseytelse i stedet for dagpenger eller sosialhjelp, der helseytelser gir redusert sysselsetting 
og økt overgang til uføretrygd. Artikkelen er en del av Schreiners doktoravhandling.  

 

En smartere sykelønnsordning? 

Er det mulig å utforme den norske sykelønnsordningen på en måte som oppmuntrer både 
arbeidstakere og arbeidsgivere til å opptre mer i tråd med samfunnsøkonomiske hensyn, 
dvs. at den i mindre grad bidrar til inaktivitet og varig utstøtning fra arbeidsmarkedet? Dette 
spørsmålet er utgangspunktet på for en artikkel av Simen Markussen og Knut Røed, der det 
tas til orde for konkrete endringer av den norske sykelønnsordningen. Hovedelementene i 
forslaget er at arbeidsgivere får mindre økonomisk ansvar for korttidsfraværet og mer ansvar 
for langtidsfraværet, og at maksimal varighet av sykepengeperioden gjøres avhengig av 
sykmeldingens grad.  

Artikkelen er utgitt som Simen Markussen og Knut Røed: «En ny og smartere 
sykelønnsordning?» Samfunnsøkonomen, Nr. 1 (2018), 13-22. 

Intelligens og dødelighet 

En rekke studier har vist at høyere intelligens målt tidlig i livet er assosiert med lavere 
dødelighet - men hvorfor er det slik? Skyldes det at høyere intelligens beskytter mot ulykker 
og helseskadelige vaner? Skyldes det at høy intelligens er et signal på en velfungerende og 
robust kropp som har unngått helseskadelige sjokk? Eller kan det være noe annet som ligger 
bak? Dette studeres av Bratsberg og Røgeberg (2017) i artikkelen Childhood socioeconomic 
status does not explain the IQ-mortality gradient.  

En hypotese som har vært fremmet er at sammenhengen egentlig gjenspeiler en 
sammenheng mellom sosial klasse og dødelighet. Det er kjent at foreldre og barn i familier 
med høy utdanning og inntekt tenderer til å ha høyere intelligens, og dermed kan det være 
forskjeller i oppvekstsvilkår, oppdragelse, vaner, helsetjenestetilgang eller annet som ligger 
bak. 

For å undersøke dette brukte forskerne norske administrative registerdata, og 
sammenlignet dødeligheten til brødre fra samme familie. Det store flertallet av menn født i 
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perioden 1962-1991 gjennomførte en intelligens-test på sesjon, og datatilfanget er 
tilstrekkelig til at de kan undersøke statistisk om de som skårer bedre enn sin bror også har 
lavere dødelighet. Ved bare å sammenligne brødre innad i samme familier unngår forskerne 
at sammenligningen blir forstyrret av forskjeller mellom familier, og får dermed undersøkt i 
hvilken grad sammenhengen "egentlig" skyldes familiers sosioøkonomiske status, 
foreldrestil osv. Resultatene tyder på sammenhengen mellom intelligens og dødelighet 
innad i familier er like sterk som den vi ser mellom familier. Forskningsartikkelen er publisert 
i tidsskriftet Intelligence. 

Bratsberg, Bernt, Ole Rogeberg (2017): Childhood socioeconomic status does not explain 
the IQ-mortality gradient, Intelligence, Volume 62, May 2017, Pages 148-154 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1307 

 

Helse og yrkesdeltakelse, tøffere krav enn før?  

Har god helse blitt viktigere for å delta i arbeidslivet enn tidligere? Dette er et sentralt 
spørsmål i Elisabeth Fevangs artikkel kalt Health and employment – Towards more sorting 
in the labor market? Hun benytter to ulike kilder til helsedata, som begge måles før (eller ved 
starten av) yrkeskarrieren starter; fødselsvekt og mål på allmenn helse og fysisk kapasitet fra 
sesjon (kun for gutter). Hun finner at for menn har sammenhengen mellom helse og 
yrkesdeltakelse blitt sterkere over tid, altså at helse har større betydning for det å delta i 
arbeidslivet enn det hadde før. For kvinner er resultatene mer usikre.  

 

Aktivitetskrav og sykefravær 

Artikkelen evaluerer virkninger av å håndheve et krav om at personer med langvarig 
sykefravær skal være delvis tilbake på jobb, med mindre eksplisitt definert som et unntak, 
gjennomført i Hedmark i 2013. Ved å bruke "syntetisk kontroll" metoden, finner Øystein 
Hernæs at reformen reduserte arbeidstid tapt på grunn av sykefravær med 12% i 
reformregionen sammenlignet med en syntetisk kontroll bestående av et veid gjennomsnitt 
av tilsvarende regioner. Effekten er drevet av både økt deltidstilstedeværelse og akselerert 
tilbakegang til jobb. Muskuloskeletale lidelser var diagnosegruppen som ble mest redusert. 
Resultatene innebærer store besparelser i utgifter til trygd. 
 
Studien er skrevet av Øystein M. Hernæs og utgitt som IZA Discussion Paper No. 10991.  
http://ftp.iza.org/dp10991.pdf 
 

Fordelingsvirkninger av vilkår for sosialhjelp 

Artikkelen evaluerer virkninger av vilkår knyttet til arbeid eller annen aktivitet til unge 
sosialhjelpsmottakere. Artikkelen utnytter variasjon i praksis innen sosialkontor som 
kommer fra økt bruk av vilkår fra forskjellig tidspunkt i forskjellige kommuner på 1990- og 
2000-tallet. Hovedresultatene er at praksisendringen reduserte andelen som mottar 
sosialhjelp med rundt et halvt prosentpoeng, økte sysselsettingsraten med rundt ett 
prosentpoeng, og hadde positive virkninger i den nedre delen av lønnsfordelingen og ingen 
virkninger i den øvre delen. Virkningen på samlet inntekt er også positiv, noe som betyr at 
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økningen i lønnsinntekt mer enn kompenserte for nedgangen i sosialhjelpsutbetalinger 
som etterfulgte praksisendringen. 
 
Studien er skrevet av Øystein M. Hernæs og utgitt som IZA Discussion Paper No. 11340.  
https://www.iza.org/publications/dp/11340 

  

Hvor arvelig er uføretrygd?  

Mottak av uføretrygd er sterkt korrelert på tvers av generasjoner. Det er velkjent at helse, og 
helseproblemer, er arvelig, og det er derfor all grunn til å tro at en del av denne korrelasjonen 
kan forklares med at dårlig helse forårsaker uføretrygd, og dårlig helse er arvelig. Det som 
derimot er mer uklart er i hvilken grad mottak av uføretrygd i seg selv er arvelig, gitt helse. 
Det er et langt vanskeligere spørsmål å svare på siden det krever en identifikasjonsstrategi 
der sammenlignbare personer (lik helse m.m.) i ulike grad innvilges uføretrygd, og der man 
så i neste omgang kan studere hvorvidt deres barn også blir mottakere av uføretrygd. Siden 
prosjektsøknaden er det publisert en svært innflytelsesrik studie om akkurat dette på norske 
data (Dahl m.fl. 2014). Her studeres personer som etter avslag på uføretrygd anker saken inn 
for trygderetten. Hvilken dommer en her får tildelt er tilfeldig, og siden disse er ulikt strenge, 
kan dette benyttes som et slags eksperiment der presumptivt like personer i ulik grad 
innvilges uføretrygd. Det viser seg at barn av dem som innvilges uføretrygd langt oftere selv 
får uføretrygd. Forskningsdesignet som benyttes er svært overbevisende. Populasjonen 
som studeres der derimot er i liten grad representativ, siden dette er en svært liten og på 
ingen måte tilfeldig valgt gruppe av det totale antallet trygdede. Det er derfor behov for mer 
kunnskap om hva som er effekten av mottak av uføretrygd for barn av trygdede i sin 
alminnelighet. De Haan og Schreiner studerer nettopp dette ved å benytte metoden «non-
parametric-bounds». Dette gjør det mulig å identifisere et intervall for den kausale effekten 
av foreldres trygdemottak på barnas eget mottak, ved hjelp av forståelige og troverdige 
antakelser. Foreløpige resultater tyder på at effektene for hele gruppen av trygdemottakere 
er en god del mindre enn hva Dahl m.fl. (2014) finner for ankesakene behandlet av 
trygderetten. Artikkelen ferdigstilles i løpet av våren 2018.   

 

Hvor viktig er arbeidsplassen for sykefravær? 

Det er svært stor variasjon i sykefravær mellom arbeidsplasser. Men i hvilken grad skyldes 
dette at arbeidstakere sorterer seg inn i ulike bedrifter, og i hvilken grad skyldes det faktisk 
arbeidsplassen som sådan? Dette er spørsmålet som stilles i Marte Ulvestads artikkel 
Sickness absence and the importance of the workplace: Evidence from employee mobility. 
Hun estimerer en modell som dekomponerer personers sykefravær i en individuell effekt og 
en arbeidsplasseffekt. Dette kan identifiseres («skilles fra hverandre») ved at hun benytter 
paneldata der samme person/bedrift kan følges over tid og der samme personer kan 
observeres ved ulike arbeidsplasser, og samme arbeidsplasser kan observeres med ulike 
ansatte. Hun finner at arbeidsplassen har vesentlig betydning for sykefraværet. Interessant 
nok finner hun at arbeidsplassen har større betydning enn hva en får inntrykk av ved kun å 
sammenligne gjennomsnittsutfall for bedrifter. Årsaken er at sammensetningen av ansatte 
er samvarierer med bedriftens eget bidrag slik at ansatte med høyt fraværspotensiale oftere 



41 
 

arbeider i bedrifter som er lite fraværsskapende. Dermed kamuflerer dette betydningen av 
arbeidsplass for sykefraværet. Videre kombinerer hun de estimerte bedriftseffektene med 
data for disse virksomhetene for å studere hva som kjennetegner arbeidsplasser som bidrar 
til høyt og lavt sykefravær. Funnene her er interessante og i går i noen grad på tvers av hva 
en ville tro basert på en ren sammenligning av arbeidsplasser, uten å ta hensyn til at 
sammensetningen av ansatte varierer. Artikkelen vil inngå i Ulvestads doktoravhandling 
som leveres våren 2018. 

  

Kan holdninger forklare kjente sykefraværsmønstre?  

Det er velkjent at kvinner har mer fravær enn menn og lavt utdannede mer fravær enn høyt 
utdannede, men det er ikke nødvendigvis så lett å forklare hvorfor. I artikkelen Having a bad 
attitude? The relationship between attitudes and sickness absence forsøker Karen Hauge og 
Marte Ulvestad å studere dette direkte. De gjennomførte en spørreundersøkelse hos ansatte 
i to bydeler og koblet svarene med individdata for sykefravær fra Oslo kommunes 
personaldatasystem. De finner klare forskjeller i holdninger, normer og prioriteringer 
mellom ulike grupper av ansatte; kvinner/menn, unge/gamle, høyt utdannede/lavt 
utdannede, innvandrere/nativer. De finner derimot ikke at dette forklarer forskjellene i 
sykefravær. Artikkelen er publisert i IZA Journal of Labor Policy. En norskspråklig tidlig 
versjon av studien er publisert i Søkelys på arbeidslivet.  

Hauge, Karen Evelyn, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte Eline Ulvestad (2015): 
Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser? Søkelys 
på arbeidslivet04 / 2015 (Volum 32) Side 298-322 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1221 
 
Hauge, Karen Evelyn, Marte Eline Ulvestad (2017): Having a bad attitude? The relationship 
between attitudes and sickness absence, IZA Journal of Labor Policy 2017, 6:11 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1331 

 

Kvinner, barn og karriere  

I studien The effects of motherhood studerer Marte Strøm og Simen Markussen 
betydningen på kort sikt av å ha små barn. De benytter informasjon om spontanaborter (fra 
sykmeldingsdata) som kilde til variasjon i når man får barn. De finner at det er en betydelig 
effekt på arbeidstilbud av å ha små barn (for kvinner). De finner derimot ingen effekt på 
trygd/sykefravær. Artikkelen er utgitt som MEMO ved UiO.  

I artikkelen Children and Careers: How Family Size Affects Parents? Labor Market Outcomes 
in the Long Run studerer Sara Cools, Marte Strøm og Simen Markussen et lignende spørsmål, 
men med en betydelig lenger tidshorisont. Her benyttes kjønnssammensetningen av to de 
første barna som prediktor for hvorvidt familien får et tredje barn. De finner at  det å få flere 
barn påvirker kvinners arbeidstilbud betydelig, men også deres karrieremønstre,  f.eks 
hvorvidt man jobber i høyt-lønns-bedrifter. For menn finner de ingen effekter. Artikkelen er 
publisert i Demography. 
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Cools, Sara, Simen Markussen, Marte Strøm (2017): Children and Careers: How Family Size 
Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run, Demography, Volume 54, Issue 5, 
pp 1773–1793 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1333 

 

Gruvedrift og korrupsjon i Afrika 

Studier basert på tverrsnittsvariasjon mellom land konkluderer ofte med at naturressurser 
påvirker politiske institusjoner negativt ved å øke korrupsjonen, mens studier på landsnivå 
ikke finner en slik sammenheng. Sammen med medforfattere ved Universitetet i Oslo, har 
Andreas Kotsadam undersøkt denne sammenhengen i mikrodata fra Afrika. Ved hjelp av 
geo-koordinater kobler forfatterne 92.762 respondenter fra Afrobarometeret med 
longitudinelle data for 496 industrielle gruver. Analyser basert en spatial forskjell i forskjeller 
metode viser at gruvedrift fører til økt korrupsjon på lokal nivå. Metoden unngår kjente 
endogenitetsproblemer i den tidligere litteraturen. 

Studien er publisert som Knutsen, C. H., Kotsadam, A. , Olsen, E. H. and Wig, T. (2017), Mining 
and Local Corruption in Africa. American Journal of Political Science, 61: 320-334. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1349 

 

Naturressurser og partnervold  

Ved å kombinere DHS-data for 580 000 kvinner fra 30 afrikanske land sør for Sahara, har Sara 
Cools og Andreas Kotsadam analysert hvordan forekomsten og aksepten av partnervold 
varierer over tid og rom, i en region med et rekordhøyt nivå av vold mot kvinner. Artikkelen 
oppsummerer den eksisterende litteraturen om ressurspåvirkning på partnervold, og finner 
testbare og ofte motstridende hypoteser på mikro- og makronivå. I den empiriske analysen 
finner forfatterne ikke noe bevis på at ressursene beskytter mot partnervold på individnivå. 
Studien finner at ressursulikhet, både i husholdningen og på landsbynivå, er forbundet med 
mer partnervold. 

Studien er publisert som Sara Cools og Andreas Kotsadam, 2017, Resources and Intimate 
Partner Violence in Sub-Saharan Africa, World Development, Vol 95, 211-230. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1329 

 

Pensjon 

Pensjonsreformen og arbeidstilbudet 

Kompleksiteten i pensjonssystemet og i pensjonsreformen gjorde at ulike grupper ble 
berørt på ulike måter fra 2011. En kan derfor studere flere typer responser. Det er utnyttet i 
artikkelen «Pension Reform and Labor Supply» hvor en studerer hvordan yrkesaktiviteten 
endret seg blant 63- og 64-åringer som var i arbeid da var 60. Frikoplingen av arbeidsinntekt 



43 
 

og pensjon for yrkesaktive med AFP i privat sektor, innebar at nettoinntekt i prosent av 
bruttoinntekt økte til et gjennomsnittlig nivå på 55%, fra et nivå før reformen på 25%. I 
denne gruppen økte gjennomsnittsinntekten med mer enn en tredjedel, hovedsakelig ved 
at flere fortsatte å arbeide.  

Noen av dem som hadde privat AFP hadde for lave pensjonsrettigheter til å ta ut folketrygd 
fra 62. De fikk mer igjen for å fortsette å arbeide, men mistet samtidig adgangen til 
tidligpensjon. Målt i kroner økte deres gjennomsnittlig arbeidsinntekt mindre enn blant 
dem med AFP som hadde rett til ny folketrygd fra 62, men siden gjennomsnittsinntekten var 
lavere, var den relative endringen større.  

AFP i offentlig sektor ikke ble endret, slik at nettoinntekt i prosent av bruttoinntekt ikke 
endret seg særlig mye. De som hadde tilstrekkelige rettigheter, kunne ta ut ny folketrygd 
mot å si fra seg sin rett til AFP. Dette ga bare mindre utslag i yrkesaktiviteten.  

Fleksibiliteten og frikoplingen av pensjon og arbeidsinntekt ble også bredt utnyttet, på tvers 
av inntekts- og utdanningsgrupper. De som fikk mer igjen for å arbeide, arbeidet mer og de 
som fikk økt fleksibilitet, utnyttet denne.  

 
Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut Røed (2016): Pension reform and labor 
supply, Journal of Public Economics Vol 142, 39-55.  
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1278 

 

Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen  

Selv om uføretrygd bygger på en vurdering «utenfra» og alderstrygden er selvvalgt, kan det 
være et samspill. «Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen» (Rapport 
1/2017) viser at uføretrygdingen går litt ned blant dem som før reformen hadde 
aldersgrense 67 og etter reformen har adgang til ny pensjon fra 62. Selv om den årlige 
pensjonen justeres ned ved tidlig uttak, er det noen av dem som fylte kravene til å få 
uføretrygd, som valgte alderspensjon når dette ble mulig.  

Det var også en gruppe som før reformen hadde adgang til AFP, men som etter reformen 
ikke fylte kravene til å ta ut tidlig folketrygd. De mistet derved adgangen til tidlig pensjon. I 
denne gruppen økte uføretrygdingen og dette utslaget er sterkere enn reduksjonen som en 
nevnt ovenfor. Også i dette tilfellet ser det ut til at noen av dem som fylte kravene til 
uføretrygding, heller ville valgt alderspensjon om de hadde muligheten til det.  
 
Hernæs, Erik (2017): Yrkesaktivitet og pensjonsuttak etter pensjonsreformen, Rapport 
1/2017. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1291 
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Økonomisk insentiver og arbeidsmarkedsatferd blant eldre  

Kanskje som «innledning» til pensjonsreformen, ble avkortingen av folketrygd mot 
arbeidsinntekt trinnvis avviklet, for 67-åringer i 2008, for 68-åringer i 2009 og for 69-åringer 
i 2010. Dette ga også en god mulighet til å studere hvordan økonomisk insentiver påvirker 
arbeidsmarkedsatferden blant eldre arbeidstakere og resultatene er vist i artikkelen 
«Salience and Social Security Benefits». Før opphevingen for 68-åringer var det mange som 
hadde arbeidsinntekt like under grensen for avkorting, 2 G. Etter opphevingen var det en 
jevnt avtakende fordeling av arbeidsinntekt, uten noen opphopning. Dette er helt i tråd med 
tidligere resultater.  

Samtidig med at pensjonsavkortingen ble opphevet for 68-åringer, kunne en observere det 
første kullet av personer som ved fylte 67 hadde full opptjening av alderspensjon i 
folketrygden. De kunne derfor ikke lenger tjene opp med folketrygd og hadde derfor mindre 
igjen økonomisk ved å fortsette å arbeide enn tidligere kull og personer uten full opptjening. 
I nåverdi og på gjennomsnittlig lønnsnivå var dette «tapet» av omtrent samme 
størrelsesorden som gevinsten ved bortfall av avkortingen. Det var imidlertid ikke mulig se 
noen endringer i atferd fra tidligere kull. En tolkning er at insentiver som ligger nær i tid har 
større betydning enn økning i pensjonen, siden den både kommer senere og er mer usikker.  

Brinch, C.N., E. Hernæs, Z. Jia (2017): Salience and Social Security Benefits,  Journal of Labor 
Economics Vol 35(1) 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1304 

 

Pensjonsordninger og mobilitet 

Alle studiene viser tydelig at eldre både kan og vil tilpasse sin arbeidsinntekt i tråd med det 
som er økonomisk lønnsomt. Det er selvsagt også mye annet som påvirker tilpasningen, 
poenget at her endrer de økonomiske insentivene seg, og da ser en virkningen av dem.  

Skifte av jobb kan medføre tap av pensjonsrettigheter og det kan gi lavere mobilitet i 
arbeidsmarkedet. Dette spørsmålet tas opp i «Pensjonsordninger og mobilitet» (Rapport 
2/2017). En nært forestående og stor gevinst ved å få avtalefestet pensjon (AFP), ser ut til å 
trekke eldre personer inn i private AFP-foretak. Det kan ses når de nærmer seg alderen hvor 
det akkurat er tid nok i ny jobb til å få tilstrekkelig AFP-ansiennitet. Pensjonstap litt lenger 
fram i tid, ved å gå ut av foretak med AFP eller ytelsespensjon, ser vi ingen effekt av. Dette 
kan skyldes at identifikasjonsgrunnlaget er svakt, men konklusjonen er i tråd med tidligere 
forskning om mobilitetseffekter av pensjon. 

Hernæs, Erik (2017): Pensjonsordninger og mobilitet, Rapport 2/2017. 
http://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1338 
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Resultatregnskap 1.1.-31.12. Note 2 017                   2 016                  

Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 38 020 984        35 358 361       
Grunnbevilgning 1 2 064 964          2 294 886          
Sum driftsinntekter 40 085 948        37 653 247       

Driftskostnader
2, 6 25 011 132        23 026 909       

Tidsavgrenset pensjonspremie 6 -                       -                      
Avskrivning på varige driftsmidler 3 429 852              376 188             
Annen driftskostnad 9 7 195 586          5 927 955          

Samarbeidspartnere / underleverandører 9 7 172 941          7 610 517          
Sum driftskostnader 39 809 511        36 941 569       

Driftsresultat 276 437             711 678            

Finans- og renteinntekt 10 1 792 968          1 280 746          
Finans- og rentekostnad 8 211                   1 546                  
Netto finansposter 1 784 757          1 279 200          

Årsresultat 2 061 193         1 990 877         

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER
Til/Fra (-) fond for anvendt forskning 2 061 193          1 990 877          
Til/Fra (-) Frischfondet
Sum disponeringer 2 061 193          1 990 877          

Lønnskostnad ekskl. tidsavgrenset 
pensjonspremie
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Eiendeler pr 31.12
Note 2017 2016

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Kunst 3 54 850                      54 850
Inventar 3 514 427                   114 377
Fast inventar bygninger 3 750 524                   905 805
Edb-utstyr 3 109 581                   246 893
Sum varige driftsmidler 1 429 382               1 321 926

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

Sum anleggsmidler 1 479 382 1 371 926

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 3 235 656                2 113 175
Innskuddsfond pensjonspremie 6 3 342 254                3 000 000
Opptjente inntekter 2 323 212                2 014 848
Forskuddsbetalte kostnader 905 321                   512 674
Sum fordringer 9 806 443 7 640 697

Markedsbaserte finansielle omløpsmidle 7 21 498 806              19 910 246
Sum investeringer 21 498 806 19 910 246

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 25 361 744              26 771 752

Sum omløpsmidler 56 666 994 54 322 695

SUM EIENDELER 58 146 376 55 694 621
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NOTER TIL REGNSKAPET 2017

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. 

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.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet 
forventes ikke å være forbigående. Inventar og Edb-utstyr avskrives lineært over 3 år.  Fast 
inventar i bygninger avskrives lineært over 10 år.   

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

Det foretas periodisering av både inntekter og kostnader for hvert enkelt prosjekt per 31.12. 
Opptjente, ikke fakturerte inntekter fra Norges Forskningsråd balanseføres sammen med 
øvrige kundefordringer, mens andre opptjente inntekter balanseføres på egen 
regnskapslinje. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige ytelser balanseføres 
som uopptjent inntekt sammen med påløpte, ikke bokførte prosjektkostnader som forskudd 
fra kunder.

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. 
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Note 1 Driftsinntekter

Driftsinntekter består av forskningsinntekter som resultatføres i takt med utførelsen. 

2017 2016
Salgsinntekter 39 665 094       36 567 280       
Opptjent, ikke fakturert inntekt 1 080 890         489 747             
Overført mellom år -660 036           596 220             
Totale inntekter 40 085 948     37 653 247      

Note 2  Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte
2017 2016

Lønn og feriepenger 19 122 988       17 700 932
Arbeidsgiveravgift 2 869 884         2 709 411
Kompetanseavsetning 1 061 722         530 431
Styrehonorar 127 000             132 750
Pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift 1 812 269         1 942 111
Refusjon av sykepenger og permisjoner -522 853           -507 338
Andre sosiale kostnader 540 122             518 611
Sum 25 011 132 23 026 909

Ansatte
I 2017 var 49 forskjelige personer lønnet av Stiftelsen, og antall årsverk var 23,3.

Ytelser til ledende personer / godtgjørelser
Direktør Styret

Lønn 1 134 879         
Andre ytelser 21 741               
Pensjonskostnad 149 832             
Styrehonorar 127 000             

Revisor

Godtgjørelse til revisor 2017 2016
Avtalt honorar for lovpålagt revisjon 105 500             104 550             
Utvidet finansiell revisjon 20 000               -                      

Alle beløp er eks. mva.

Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for direktør, andre ansatte, 
styremedlemmer eller andre nærstående.

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.  Mottatt grunnbevilgning i 2017 var 2 602 000. Inntektsført 
grunnbevilgning var 2 064 964 som fremkommer ved å legge til 734 111 overført fra 2016 
minus 1 271 150 overført til 2018.
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Note 3  Anleggsmidler

Kunst
EDB-utstyr og 

kontorinventar Fast inventar Sum
Kostpris pr 01.01. 54 850    6 228 979              1 552 810         7 836 639         
Tilgang i året 537 308                 537 308            
Avgang i året -          -                          -                      -                       

Anskaffelsekost pr 31.12. 54 850    6 766 287              1 552 810         8 373 947         

Akkumulerte avskrivninger 01.01. -          5 867 711              647 004             6 514 715         
Årets ordinære avskrivninger -          274 571                 155 281             429 852            

Akkumulerte avskrivninger pr 31. -          6 142 282              802 285             6 944 567         

Bokført verdi pr 31.12. 54 850   624 006                750 525            1 429 381         

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.
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Note 4  Kompetansegjeld

Note 5 Bankinnskudd

Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør per 31.12.17 kr 945 246.
Stiftelsen har også en depositumskonto som utgjør per 31.12.17 kr 2 000.

Note 6 Pensjoner

Stiftelsen har i tillegg inngått avtale om AFP for sine ansatte i 2017. Det er gjennom året 
kostnadsført kr 288 851 for denne ordningen.

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

Stiftelsen har en hybridordning 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 
2017 er knyttet til periodisert premie og utgjør kr 1 812 269.

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 31.12.17 
estimert til kr 26 070 523. Med en slik verdiansettelse ville opptjent egenkapital reduseres fra 
kr 25 599 986 til kr 17 597 847.

Kompetansegjeld er opptjent tid til kompetanseoppbygging for forskerne og direktør og er 
per  31.12.17 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.



52

Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aksjefond  Kostpris 
 Verdi pr 
31.12.16 

 Verdi pr 
31.12.17 

 Balanseført 
verdi 

DNB Norge Indeks 3 093 334        4 415 301          5 245 066          829 765       18.8 % 5 245 066          
DNB Global Indeks 1 327 008        2 884 409          3 330 004          445 595       15.4 % 3 330 004          

4 420 342        7 299 710          8 575 069          1 275 360    17.5 % 8 575 069          

Pengemarkedsfond
Nordea Obligasjon II 9 222 334        12 610 536       12 923 737        313 201       2.5 % 12 923 737        
Sum 9 222 334        12 610 536       12 923 737        313 201       2.5 % 12 923 737        

Sum markedsbaserte fin.oml. 13 642 676     19 910 246       21 498 805       1 588 560   8.0 % 21 498 806       

Note 8 Egenkapital

 Grunn-
kapital 

 Fond for 
anvendt 

forskning 
 Frisch 
fondet Sum

Egenkapital pr 01.01. 200 000             23 167 520        171 272       23 538 792        
Årets resultat 2 061 193          2 061 193          
Egenkapital pr 31.12. 200 000             25 228 713       171 272      25 599 984       

Note 9 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av følgende:
2017             2016                    

Leie lokaler og andre lokalkostnader 2 816 280    2 603 905          
Inventar og utstyr 678 894       546 426              
Andre honorar 675 455       677 813              
Møte, kurs og lignende 172 922       234 788              
Porto, tlf, trykksaker og lignende 338 854       350 840              
Reisekostnader 1 048 189    589 429              
Kjøp av registerdata 1 200 175    680 168              
Øvrige kostnader 264 817       244 585              
Sum 7 195 586    5 927 955          

Samarbeidspartnere

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

Samarbeidspartnere 7 172 941    7 610 517          

 Årets endring 

Det er i 2017 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.  
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Note 10 Finans- og renteinntekter

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

2017             2016                    
Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 1 588 560    860 008              
Annen finansinntekt 204 407       420 738              
Annen finanskostnad -8 211          -1 546                 
Netto finans 1 784 757    1 279 200          

Note 11 Investering i aksjer og andeler

Kr 50 000 er innskudd i Forskningstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR). Dette innskuddet er senere blitt gjort om til aksjer 
i Oslotech AS, der stiftelsen eier 50 aksjer og har en eierandel på 0,92 prosent.
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