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 Årsberetning for 
Frischsenteret 2018



Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning 
Årsberetning 2018 

 

1. Oversikt over året 2018 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret) oppnådde i 
2018 et økonomisk resultat på 0,3 millioner kroner. Driftsresultatet var på 0,1 millioner, i  
2017 var det på 0,3. Omsetningen var på 45,1 millioner kroner.  I 2017 var den på  40,1 
millioner.  
 
Det lave driftsresultat kan knyttes til høy publiseringsaktivitet og derfor bonuskostnader 
som ble høyere enn forventet (0,8 millioner mer enn budsjettert), utgifter til registerdata 
og valutatap på prosjekt. Våre registerdata har blitt brukt av mange prosjekter. 
Oppdateringene av disse dataene koster. Det har blitt færre prosjekter å dele disse 
utgiftene på.  Dette har ført til et underskudd pga. registerdata estimert til ca. 0,35 
millioner, men vi har håp om at noe av dette kan dekkes inn i løpet av 2019. Frischsenteret 
har en egenkapital på 25,9 millioner. Vi kan derfor leve med årets resultat, men tar sikte på 
å forbedre det til neste år.  
 

 
 
 
Det ble utført i alt 24,2 årsverk. To av de 16 forskerne var kvinne. Ved utgangen av 2018 er 
tre av fem stipendiater kvinner. I 2018 utførte de kvinnelig 1/4 av årsverkene ved senteret. 
  
Det ble i 2018 trykket 32 artikler i internasjonale tidsskrifter. Publikasjonspoengene 
summerte seg til 41,5 som er nesten på nivå med fjorårets rekord på 42,9. 
Publikasjonspoeng fra nivå 2 publikasjoner utgjør mesteparten med 30,5 mot 32,2 i 2017. 
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer pr. forsker var 52,7 i 2018, opp fra 44,9 i 2017 
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Figur 1:   
Omsetning, resultat og årsverk.  
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(målt april 2019). Det ble publisert 3 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker i 2018, en 
nedgang fra 5 i 2017.  
 
Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Det ble gjort en medarbeiderundersøkelse i 2018. Det 
kom ikke frem noen ukjente problemer. At man i forskningsmiljøer innimellom kan kjenne 
det vanskelig å begrense sin egen arbeidsinnsats til vanlig arbeidstid er normalt. Det har 
ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er registrert 127 
fraværsdager pga. av sykdom blant de fast ansatte. Dette utgjør 2,4 % 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 også i 2018 gjennomført sikkerhetsrevisjon i henhold til 
informasjonssikkerhetsinstruksen. 
 
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 2018 hadde Frischsenteret 14 heltidsansatte forskere, en som har 
redusert til 60 % stilling og en som er i 10 % stilling og som vil være i 100 % fra høsten 
2019. Det var i 2018 ansatt 6 stipendiater. 1 stipendiat disputerte. Gjennom 2018 var 22 
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 3,1 årsverk 
(inklusive IT-støttefunksjoner), mens totalt utførte årsverk var 24,2. Alle forskerne har 
kompetanse på doktorgradsnivå.  
 
Senter for energi- og miljøøkonomisk forskning (CREE) – der Frischsenteret er 
vertsinstitusjon - arrangerte 5 workshoper og 9 seminarer i løpet av året. Frischsenteret har 
også et nært samarbeid med Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk 
utvikling (ESOP), et Senter for fremragende forskning, ved ØI, gjennom felles prosjekter der 
både forskere og stipendiater deltar. To forskere ved Frischsenteret hadde bistillinger, en 
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på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Institutt for helse og samfunn 
ved UiO og en ved 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 2018 hadde to av forskerne lengre utenlansopphold (USA og Austalia). Av eksterne var 
det to doktorgradsstudenter og syv forskere som hadde arbeidsplass som gjester ved 
Frischsenteret over lengre perioder gjennom 2018. I tillegg har to 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%), Øystein Hernæs, 
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 %).  Elisabeth T. Isaksen er ansatt 
som forsker fra 2018, men arbeider i 10% stilling frem til september 2019. 
 
Doktorgradsstipendiater i løpet av 2018: Asbjørn G. Andersen, Elisabeth Fevang, Maria 
Brunborg Hoen, Anja Grinde Myrann, Maria Nareklishvili, Marte E. Ulvestad og Trond 
Christian Vigtel. 
 
Vitenskapelig rådgivere: Stipendiat Matteo Alpino, professor Fridrik Mar Baldursson, 
førsteamanuensis Catherine Banet, forsker Daniel Bergsvik,  seniorøkonom Nina Skrove 
Falch, forsker Henning Finseraas, professor Finn Førsund, professor Marcus Hagedorn, 
professor Bård Harstad, professor Michael Hoel, postdoktor Katinka Holtsmark, professor 
Jon Hovi, forsker Pathric Hägglund,  professor Tor Iversen, forsker Per Johansson, forsker II 
Lars Kirkebøen, post doctor Anine Riege, forsker Ragnhild Camilla Schreiner, professor 
Steinar Strøm, professor Christian Traeger, professor Nils-Henrik M. von der Fehr. 
 
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. 
 

3 
 



Styremedlemmer: Professor Kjell Arne Brekke (leder), forsker Kåre Bævre, analysesjef Stein 
Langeland, seniorforsker Simen Markussen, førsteamanuensis Tone Ognedal, professor 
Gaute Torsvik.  
  
Varamedlemmer: Forsker Karen Evelyn Hauge, førsteamanuensis Jo Thori Lind.  
 
Det ble avholdt tre styremøter i 2018. Styrets arbeid omfattet budsjett, regnskap, 
årsberetning og ansettelse av nye forskere.  
 

3. Publisering og formidling  

I 2018 ble utgitt 32 artikler i internasjonale tidsskrifter, se Tabell 1. På 25 av dem finner vi 
forfatter(e) med hovedstilling ved Frischsenteret. 19 av de internasjonale artiklene var i 
tidsskrifter på UHR nivå 2, og med unntak av 1 med deltakelse fra en eller flere 
heltidsansatte. Det er en høy publisering på nivå 2 i 2018 på linje med 2017, både i antall 
og relativt til totalt antall artikler.  Det ble publisert 3 artikler i norske tidsskrifter og 
fagbøker.  
 

Tabell 1. Publisering og formidling ved Frischsenteret i 2013-20181) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Internasjonale tidsskriftartikler 16(12) 22(20) 23(15) 33(23) 32(25) 

     hvorav UHR-nivå 2 10(8) 7(6) 13(10) 18(14) 19(18) 

Bøker og bokkapitler  1(1) 0 2(2) 2(1) 3(2) 

Norske tidsskriftartikler 6(6) 9(9) 8(8) 5(2) 3(2) 

Memoranda fra Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo2) 

4(2) 4(4) 1(1) 1 (0) 0 

Rapporter og arbeidsnotater 
Frischsenteret og HERO 

5(5) 2(2) 5(5) 2(2) 4(4) 

CREE skriftserie 3(2) 10(7) 2(2) 2(1) 2(2) 

Rapporter fra andre institusjoner 11(10) 12(11) 13(12) 4(4) 15(9) 

Faglige foredrag 64(53) 65(42) 78(51) 90(70) 104(64) 

Brukerrettede foredrag 75(67) 67(66) 70(65) 54(50) 76(75) 

Publikasjonspoeng3)    30,8   42,9  41,5    

 - gammel beregningsmåte  27,6   22,5   25,1   38,0  33,6 

 
- herav nivå 2  19,8   10,3   17,7   28,7  24,3 

Siteringer pr forsker (Thomson ISI 
Web of Knowledge) 33,5 31,5 37,1 44,9 52,7 

  
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 41,5 i 2018, svakt 
ned fra 42,9 for 2017 som var et rekordår.  Beregningssystemet ble lagt om fra 2015, så for 
å sammenligne med tidligere år må en bruke gammelt system. Etter gammel formel var 
publikasjonspoengene 33,6 i 2018, noe ned fra 38,0 i 2017, og på linje med 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 2018 er det igjen økning til en 
ny rekord på 52,7 siteringer per forsker, opp fra 44,9 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 2018 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 2018 hadde vi 2 norskspråklige tidsskriftsartikler og 
bokkapitler med uttelling i publikasjonspoeng. 
 
Det har vært en trend de siste årene å utgi arbeidsnotater i internasjonale serier som gir 
bedre spredning, og i 2018 var 15 utgivelser lagt til slike serier. Dette er en økning på 10 fra 
året 2017. I Frischsenterets egne serier ble det gitt ut 4 notater, og i samarbeidsserien fra 
CREE 2 publikasjoner.  Prosjektmedarbeiderne holdt i alt 182 innlegg, herunder 104 faglige 
og 78 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 2018 nevnt ca. tohundre og femti ganger i ulike medieoppslag, det 
samme med Frischsenteret som enhet.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 2018 har vært inntektssikring, økonomiske insentiver og varighet av 
trygd, effekter av arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, ulikhet og sosial mobilitet, 

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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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. I 2018 inngikk Frischsenteret sammen med 
Institutt for samfunnsforskning, Fafo og Statistisk sentralbyrå en fireårig rammeavtale med 
ASD: PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft»). 
 
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 2018 omfatter blant drøfting av virkemidler 
som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi, studier av potensialet for vind- og 
solkraft, virkninger av norsk elbilpolitikk, reduksjon av olje- og gassproduksjon som 
klimavirkemiddel, overføringer mellom fattige og rike land som virkemiddel i 
klimapolitikken, og studier av energimarkedet i Europa. 
 
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 2018 hadde Frischsenteret seks doktorgradsstudenter. 
Stipendiatene var tilknyttet prosjekter om arbeidsmarkedet, helseøkonomi og 
energi/miljø. Fire av seks stipendiater var kvinner, hvilket kan gi håp om en jevnere 

6 
 



kjønnsfordeling blant forskerne på lengre sikt. En stipendiat som avsluttet sitt engasjement 
i løpet av 2018 forsvarte sin avhandling på disputas høsten 2018. 
 
Seks av de ansatte var sensor på eksamener. Fire av de ansatte var doktorgradsveiledere 
for til sammen åtte stipendiater, og en var veileder for en masteroppgave. Tre av de 
ansatte underviste på tre kurs.  En har vært opponent ved disputas. 
 
Forskere ved Frischsenteret deltar aktivt i nasjonale og internasjonale faglige fora, med 
tilsammen 104 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 30 referee-rapporter til 
internasjonale tidsskrifter i 2018, og har to verv i internasjonale vitenskapelige 
organisasjoner. En av forskerne har deltatt i evalueringer i utenlandske forskningsråd. Fire 
av forskere har også deltatt i offentlige utvalg gjennom året, to av dem som utvalgsleder. 

6. Økonomi og finansiering 

Omsetningen steg fra 40,1 millioner i 2017 til 45,1 millioner kroner i 2018. Inntektene 
eksklusiv overføringer til samarbeidspartnere var 36,1 millioner i 2018, opp fra 32,9 
millioner i 2017. En god del av økningen av omsetningen kan knyttes til ønskede økte 
lønnsutgifter knyttet til nyansettelser og økt lønnsnivå rådgivere. Det kan også knyttes til 
økte bonusutbetalinger og høyere avsetning til kompetanse overføringer.  
 
Driften før finansinntekter viser et overskudd i 2018 på 0,1 millioner. I 2017 var 
overskuddet på 0,3. Vi tok i 2018 ikke høyde for at kostnadene med bonusutbetalingene 
skulle bli så høye. De ble 0,8 mill høyere enn budsjettert. I tillegg er det nå blitt færre 
prosjekter å dele utgiftene til registerdata på. Når disse i tillegg blir avsluttet i løpet av året 
vil noen av dem stå med underskudd. Vi har også hat et internasjonalt prosjekt hvor vi 
hadde et valutatap pga. av forskjellige rapporteringsdatoer og vekslingsdatoer. Vi er 
gjennom rapportering av timeprisene til NFR i starten av året bundet til å holde de samme 
prisene. Også finansinntektene var lave i 2018. 0,2 millioner mot 1,8 millioner i 2017.   
 
Årsresultatet for 2018 ble på 0,3 millioner mot 2,1 millioner i 2017.  
 
Frischsenteret mottok i 2018 en grunnbevilgning på 3,053 millioner. Med overførte midler 
fra 2017 brukte vi 4 millioner.  Dette ble benyttet til finansiering av kompetansetid for 
forskerne, interne utviklingsprosjekter og egenandel i forskningsprosjekter.  
Grunnbevilgningen utgjorde i 2018 ca 9% av inntektene. Egenandelen i 2018 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 2018 (83 %). De øvrige 17 % av inntektene fordeles mellom nasjonale 
oppdragsgivere (12 %), internasjonale kilder (2 %) og annet (3 %).  Ca 86 % 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 51 % av omsetningen (eksklusiv underleverandører) 
i 2018. Energi og miljø utgjør i dag 28 % av inntektene, mens prosjektinntekter innen 
offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi utgjør 11 %. Øvrige temaer stod bak 10 % 
av senterets inntekter.  
 

 
 
 * Eksklusiv overføringer 
 
 
De største prosjektene i 2018 var Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy 
(CREE) og Sustaining the welfare and working life model in a diversified society. 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 
Dartmouth College (USA), Folkehelseinstituttet (Bergen og Oslo), FAFO (Oslo), 
Handelshøyskolen BI (Oslo), Harvard University (USA), Institutt for samfunnsforskning 
(Oslo), Københavns Universitet (Danmark), Lunds universitet (Sverige), NAV (Oslo), Norsk 
institutt for bioøkonomi (NIBIO) (Ås), Oslo Economics (Oslo), Paris School of Economics 
(Frankrike) Proba Samfunnsanalyse (Oslo), Statistisk sentralbyrå (Oslo), Universitetet i Oslo, 
University of New South Wales (CEPAR) (Australia), University College London (England),  
University of California, Berkeley (USA), University of Linz (Østerrike), University of Milan 
(Italia), University of Nottingham (England),  University of Turin (Italia), Uppsala universitet 
(Sverige) 
 
Energi, miljø, atferd og eksperimentell økonomi 
Handelshøyskolen BI (Oslo), OsloMet (Oslo), 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), Ringeriks-Kraft, Statens Vegvesen, Statistisk sentralbyrå (Oslo), Tilburg University 
(Nederland), Transportøkonomisk institutt (Oslo), Universitetet i Oslo,  University of 
Hamburg (Tyskland),  
 
Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi 
Høgskulen på Vestlandet, Karolinska institutet (Sverige), Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (Gjøvik), 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.  
 
Endelig har forskere og rådgivere på Frischsenteret et omfattende kontaktnett med 
forskere fra Norden og resten av Europa. De har også kontaktnett i USA, Japan, Kina og 
Australia. 
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Vedlegg 1. Publisering og formidling i 2018 
 
Oversikt over publikasjoner og foredrag ved Frischsenteretet 

Type Antall pr år 
  1999 -

20031) 
2004 -
20081) 

2009-
20131) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Internasjonale tidsskriftartikler 18,8 15 19,2 16 22 23 33 32 
Bøker og bokkapitler  3,0 4,4 1,6 1 0 2 2 3 

Norske tidsskriftartikler 10,5 8,2 8,8 6 9 8 5 3 

Memoranda fra Økonomisk 
institutt, Universitetet i Oslo2) 19,0 12 5,6 4 2 1 1 0 

Rapporter og arbeidsnotater 
Frischsenteret  10,3 8,2 5,2 3 4 3 2 4 

CREE working papers 0,0 0 3,6 3 10 2 2 2 

HERO3) skriftserie 8,3 4 0,6 2 0 2 0 0 

Rapporter fra andre institusjoner 10,0 10 10,0 11 12 13 4 15 
Faglige foredrag 69,8 56,4 64,4 71 65 78 90 104 
Brukerrettede foredrag 20,8 41,6 56,4 69 67 70 54 76 
Populære framstillinger4) 25,5 34,4 27,8 27 28 25 21 17 

1) Snitt verdi. 
2) Memoranda fra Økonomisk institutt er en felles publikasjonsserie for instituttet og Frischsenteret. 
3) Fra 2012 har ikke HERO egen finansiering og ble omdannet fra forskningsprogram til forskningsnettverk. 
4) 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 enn beretningsåret. 

 

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

Women’s freedom of movement. Social Choice and Welfare, 50, 625-661.  

 

Bergsvik, D., Røgeberg, O.: Assessing the effect of public health information by incentivised 

risk estimation: An example on Swedish snus. International Journal of Drug Policy, 54, 51-57. 

 

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

Economica, 85(337), 124-151. 

 

Bratsberg, B., Røgeberg, O.: Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(26). 

 

Bratsberg, B., Hernæs, Ø.M., Markussen, S., Raaum, O., Røed, K.: Welfare Activation and 

Youth Crime. The Review of Economics and Statistics, 2019. 

 

Bjørnebye, H., Hagem, C., Lind. A.: Optimal location of renewable power. Energy, 147, 1203-

1215. 

 

Ciccone, A.: Environmental effects of a vehicle tax reform: Empirical evidence from Norway. 

Transport Policy, 69, 141-157. 

 

Ellingsen, S., Hernæs, Ø.M.: The Impact of Commercial Television on Turnout and Public 

Policy: Evidence from Norwegian Local Politics. Journal of Public Economics, 159, 1-15. 

 

Golombek, R., Irarrazabal, A.A., Ma, L.: OPEC’s market power: An Empirical Dominant Firm 

Model for the Oil Market. Energy Economics, 70, 98-115. 

 

Golombek, R., Raknerud, A.: Exit dynamics of start-up firms: Structural estimation using 

indirect inference. Journal of Econometrics, 205(1), 204-225. 

 

Hauge, K.E., Brekke, K.A., Nyborg, K., Lind, J.T.: Sustaining cooperation through self-sorting: 

The good, the bad, and the conditional. Proceedings of the National Academy of Sciences, 

116(12), 5299-5304, 2019. 
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Hernæs, Ø.M., Markussen, S., Røed, R: Television, Cognitive Ability, and High School 

Completion, Journal of Human Resources, 2019. 

 

Hernæs, Ø.M.: Activation against absenteeism – Evidence from a sickness insurance reform 

in Norway. Journal of Health Economics, 62, 60-68. 

 

Isaksen, E.T., Brekke, K.A., Richter, A.: Positive framing does not solve the tragedy of the 

commons. Journal of Environmental Economics and Management, 95, 45-56, 2019. 

 

Isaksson, A.S., Kotsadam, A.: Chinese aid and local corruption. Journal of Public Economics, 

159, 146-159. 

 

Isaksson, A.S., Kotsadam, A.: Racing to the bottom? Chinese development projects and 

trade union involvement in Africa. World Development, 106, 284-298. 

 

Kittelsen, S.A.C., Anthun, K.S., Häkkinen, U., Kruse, M., Rehnberg, C.: Scale and quality in 

Nordic hospitals. Nordic Journal of Health Economics, 6(2), 29-44. 

 

Kotsadam, A., Østby, G., Rustad, S. A., Tollefsen, A. F., Urdal, H.: Development aid and infant 

mortality. Micro-level evidence from Nigeria. World Development, 105, 59-69. 

 

Kverndokk, S.: Climate Policies, Distributional Effects and Transfers Between Rich and Poor 

Countries. International Review of Environmental and Resource Economics, 12(2-3), 129-176.  

 

Markussen, S., Schreiner, R.C., Røed, K.: Can Compulsory Dialogues Nudge Sick-listed 

Workers Back to Work?. Economic Journal, 128(610), 1276-1303. 

 

Nævdal, E., Skonhoft, A.: New insights from the canonical fisheries model - Optimal 

management when stocks are low. Journal of Environmental Economics and Management, 

92, 125-133. 

 

Piazzalunga, D., Di Tommaso, M.L.: The increase of the gender wage gap in Italy during the 

2008-2012 economic crisis. Journal of Economic Inequality, 1-23. 

 

Røgeberg, O., Bergsvik, D., Phillips, L.D. Van Amsterdam, J., Eastwood, N.: A new approach 

to formulating and appraising drug policy: a multi-criterion decision analysis applied to 

alcohol and cannabis regulation. International Journal of Drug Policy, 56, 144-152. 

 

Røgeberg, O,: A meta-analysis of the crash risk of cannabis-positive drivers in  
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culpability studies - Avoiding interpretational bias. Accident Analysis & Prevention, 123, 69-

78, 2019.  

 

Røgeberg, O.: Prohibition, regulation or laissez faire: The policy trade-offs of cannabis 

policy. International Journal of Drug Policy, 56, 153-161.  

 

Røgeberg, O., Blomkvist, A.W., Nutt, D.: Cannabis and opioid overdoses: time to move on 

and examine potential mechanisms. Brev til redaktøren. Addiction, 113(8), 1551-1552.  

 

Røgeberg, O., Elvik, R., White, M.: Correction to: ‘The effects of cannabis intoxication on 

motor vehicle collision revisited and revised’. Brev til redaktøren. Addiction, 113(5), 967-

969.  

 

Strøm, S., Dalen, D.M., Locatelli, M.: An Equilibrium Model Estimated on Pharmaceutical 

Data. Atlantic Economic Journal, 46(3), 281–296. 

  

Strøm, S., Locatelli, M.: Demand for Sexual Services in Britain: Does Sex Education Matter? 

Scottish Journal of Political Economy, 65(5), 550-571. 

 

Vigtel, T.C.: The retirement age and the hiring of senior workers. Labour Economics, 51, 247-

270.  

 

Walhovd, K.B., Røgeberg, O., et al: Healthy minds from 0-100 years: Optimising  

the use of European brain imaging cohorts (‘‘Lifebrain’’). European Psyckiatry, 47, 76- 

87. 

 

Østby, G., Urdal, H., Tollefsen, A. F., Kotsadam, A., Belbo, R., Ormhaug, C.: Organized 

Violence and Institutional Child Delivery: Micro-Level Evidence From Sub-Saharan Africa, 

1989–2014. Demography, 55(4), 1295-1316. 

 

2. Bokkapittel 
 

Banet C.: Prosumers regulation in Norway: a First Step for Empowering Small Energy 

Consumers, in Roggenkamp and Banet (eds.), European Energy Law Report XII, Intersentia, 

Chapter 8, ISBN 9781780686721. 

 

Hardoy, I., von Simson, K., Røed, K., Zhang, T.: Initiatives to Combat the Labour Market 

Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis (In: Malo M., Moreno Mínguez A. 

(eds) European Youth Labour Markets. Springer, Cham. 

 

Røed, K.: Toward Lower Economic Mobility in Norway? The Norwegian Academy of 
14 

 
 



Science, Yearbook 2017, 369-377. 

 

3. Andre tidsskrift 

 

Fæhn, T., Asheim, G., Greaker, M., Hagem, C., Harstad, B., Hoel, M., Lund, D., Nyborg, K., 

Rosendahl, K.E., Storrøsten, H.: Parisavtalen og oljeeksporten. Samfunsøkonomen nr 3. 

 

Hernæs, Ø.M.: Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og 

lønnsfordeling? Søkelys på arbeidslivet, 35(1/2), 4-22. 

 

Markussen, S., Røed. K.: En ny og smartere sykelønnsordning? Samfunnsøkonomen nr 1, 13-

22. 

 

4. Frisch Rapport 

 

Bråten, R.H., Bråthen, A., Falch, N.S., Røed, K.: Virkninger av endringer i 

permitteringsregelverket, delrapport 1. Rapport 1/2018. 

 

Falch, N.S., Røed, K., Zhang, T.: Virkninger av endringer i permitteringsregelverket,  

delrapport 2. Rapport 2/2018. 

 

Falch, N.S., Haugen, R.C., Knutsen, M.V., Røed, K.: Arbeids- og velferdsetatens arbeid med 

langtidsledige. Rapport 4/2018. 

 

Nævdal, E., Skonhoft, A.: New Insights from the Canonical Fisheries Model. Rapport 3/2018. 

 

5. Frisch Arbeidsnotat 

 

6. Memorandum 

 

7. HERO Skrifter 

 

8. CREE skrifter 

 

Aune, F.R., Golombek, R.: Carbon prices are redundant in the 2030 EU climate and energy 

policy package, CREE WP 10/2018. 

 

Kverndokk, S.: Climate Policies, Distributional Effects and Transfers Between  

Rich and Poor Countries, CREE WP 12/2018. 
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9. Andre skriftserier 

 

Aune, F.R., Golombek, R.: Carbon Prices are Redundant in the 2030 EU Climate and Energy 

Policy Package. CESifo Working Paper no. 7364. 

 

Bratsberg, B., Markussen, S., Raaum, O., Røed, K., Røgeberg, O.J.: Trends in Assortative 

Mating and Offspring Outcomes. IZA DP No. 11753. R 

 

Bratsberg, B., Hernæs, Ø.M., Markussen, S., Raaum, O., Røed, K.: Welfare Activation and 

Youth Crime. IZA DP No. 11719. R 

 

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K.: Immigrant Responses to Social Insurance Generosity. IZA 

Discussion Paper No. 11482. R 

 

De Haan, M., Schreiner, R.C.: The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency. 

CReAM Discussion Paper Series 10/18. 

 

Hernæs, Ø.M.: Distributional Effects of Welfare Reform for Young Adults: An Unconditional 

Quantile Regression Approach. IZA DP No. 11340. 

 

Hoen, M,F., Markussen, S., Røed, K.: Immigration and Social Mobility. IZA DP No. 11904. R 

 

Kügler, A., Schönberg, U., Schreiner, R.C.: Productivity Growth, Wage Growth and Unions, in 

"Price and Wage-Setting in Advanced Economies", European Central Bank Conference 

Proceedings. 

 

Ku, H., Schönberg, U., Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax 

Incentives? NBER Working Paper No. 25115. 

 

Ku, H., Schönberg, U., Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax 

Incentives? CReAM Discussion Paper Series 11/18. 

 

Laun, T., Markussen, S., Vigtel, T.C., Wallenius, J.: Health, Longevity and Pension Reform. 

Working Paper 2018:9, Department of Economics, Uppsala University. (R) 

 

Markussen, S., Røed, K.: The Golden Middle Class Neighborhood: Trends in Residential 

Segregation and Consequences for Offspring Outcomes, IZA DP No. 11684. 

 

Strøm, S., Thorsen, H.S., Ubbe, I., Kvinge, B.A., Palmer, P.: Investment on the Norwegian 

Shelf: An Empirical Analysis. CESifo, no 7370. 
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Søraa, E., Falch, N.S., Zhang, T.: Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres 

dagpengerettigheter. Oslo Economics-rapport 2018-18.  

 

10. Andre skrifter 

 

Øye, D.D.: The robots are already here. Master of Economic Theory and Econometrics, 

Department of Economics, University of Oslo. 

 

11. Faglige foredrag 
 

Banet C.: Utenlandsk deltagelse i nasjonale kapasitetsmekanismer: en juridisk analyse», 

seminar om kapasitetsmekanismer, arrangert av FME CREE, Nordisk Institutt for Sjørett og 

Forskergruppen for naturressursrett, 7. juni 2018, Oslo, Norge. 

 

Bratsberg, B.: Economic and political integration of refugees: Policy challenges, Uppsala 

Center for Labor Studies workshop on “Integration på arbetsmarknaden och invandringens 

ekonomiska konsekvenser,” Stockholm, October 8, 2018. Invited. 

 

Bratsberg, B.: Economic and political integration of refugees: Evidence from Norway, 

invited lecture, EALE meetings, Lyon, Sept 15, 2018. 

 

Bratsberg, B.: Labor supply in couples: Learning from a Norwegian early retirement reform, 

EALE meetings, Lyon, Sept 15, 2018. 

 

Bratsberg, B.: Economic and political integration of refugees: Evidence from Norway, 

Humboldt University, Berlin, June 11, 2018. Invited. 

 

Bratsberg, B.: Labor supply in couples: Learning from a Norwegian early retirement reform, 

Meetings of the Society of Economics of the Household, Paris, May 23, 2018. 

 

Bratsberg, B.: Immigrant labor market integration, JPI More Years, Better Lives Workshop 

on Migration and Aging, Lund University, May 8, 2018. Invited. 

 

Fevang, E.: Health and employment. Towards more sorting in the labor market? 

Geiloseminar 10.-11. januar. 

 

Fevang, E.: Health and employment. Towards more sorting in the labor market? Seminar på 

Institutt for Samfunnsforskning, 15. mars. 

Fevang, E.: Health and employment. Towards more sorting in the labor market? Nordic 
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Work Life Challenge (NWLC), Oslo 13.- 15. juni. 

 

Førsund, F.R.: The change of Optimal Scale of Norwegian Institutions of Higher Education, 

DEA40 workshop, Aston University, Birmingham, April 16-18 2018 (medforfattere 

Edvardsen DF og Kittelsen SAC). 

 

Førsund, F.R.: Nodal Pricing: Implications for Utilising Hydropower Plants over Space and 

Time, BEEER Conference Bergen NHH April 11-12, 2018. 

 

Førsund, F.R.: Produktivitets- og effektivitetsanalyse: krav til modellspesifikasjon og data, 

oppstart Concept-programmet Produktivitet og effektivitet i bygge- og anleggsnæringen, 

Forskningsparken 27 april 2018 (felles prosjekt Frisch – TØI finansiert av Concept, NTNU). 

 

Førsund, F.R.: The change of Optimal Scale of Norwegian Institutions of Higher Education, 

6th International Workshop on Efficiency in Education, Health and other Public Services, 

Huddersfield Business School, 6-7 September 2018 (medforfattere Edvardsen DF og 

Kittelsen SAC). 

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 

Nasjonalt forskermøte for økonomer, Bergen, januar.  

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 

Italian Association for Envrionmental and Resource Economists, 6th annual conference, 

Torino, februar. 

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 6th 

World Congress of Environmental and Resource Economists, Gøteborg, juni. 

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 6th 

World Congress of Environmental and Resource Economists Allocation of wind and solar 

capacities in a green Europe, BEEER, Bergen, april. 

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 

Oslo Energy Transitions Workshop, april. 

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 

The first Nordic Electricity Market Research Forum, mai. 

 

Golombek, R.: Should environmental R&D be supported more than other R&D projects? 

Florence School of Regulation Climate Annual Conference, november 2018. 
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Golombek, R.: Investment in electricity technologies under climate policy uncertainty -- is 

R&D in backstop power supply under-provided? 41st IAEE International Conference, 

Groningen, juni. 

 

Hauge, K.E.: Reduced waiting time in vocational rehabilitation: A randomized natural field 

experiment. Institute for Social Research, Oslo February 1. Invitert 

 

Hauge, K.E.: Reduced waiting time in vocational rehabilitation: A randomized natural field 

experiment. Ministry of Labour and Social Affairs, The Department of Labour Market Affairs, 

Oslo January 30. Invitert 

 

Hauge, K.E.: The Good, the Bad, and the Conditional: Sustaining Cooperation through Self-

Sorting, ESA World Meeting, June 29-July 1, Berlin.  

 

Hauge, K.E.: Early intervention in temporary disability insurance: A randomized natural field 

experiment reducing waiting time in vocational rehabilitation. EALE, September 13-15, 

Lyon. Poster 

 

Harstad, B.:  Pledge and Review Bargaining, EEA ESEM Congress 2018; 2018-08-27 – 31. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, Speaker Series, Princeton University; 2018-09-

17. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, GSB Political Economy, Stanford University; 

2018-09-25. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, Department of Economics Seminars, Baptist 

University Hong Kong; 2018-01-31. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, Department of Economics Seminar Series, 

National University of Singapore; 2018-02-01. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, SMU SOE Seminar, Singapore Management 

University; 2018-02-02. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, Micro Seminar, National Taiwan University; 

2018-01-30. 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, The Microeconomics Seminar, CREST; 2018-05-

04. 
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Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, Political Economy Lunch Group (PELG) Speaker 

Series, UC San Diego; 2018-09-19. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, Political Economy Seminar, UC Berkeley; 2018-

09-24. 

 

Harstad, B.: Pledge and Review Bargaining, The Environmental Economic Conference 2018, 

De Økonomiske Råd; 2018-08-23 - 2018-08-24. 

 

Hernæs, E.: Flexible pensions and labour force withdrawal, 26th Colloquim on Pension and 

Retirement Research, University of New South Wales. 2-3 juli. Innsendt presentasjon 

 

Hernæs, Ø.M.: Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og 

lønnsfordeling? Lansering av Søkelys på arbeidslivet, ISF, 2018-05-08, invitert. 

 

Hoel, M.: Foredrag/deltagelse i panel: "Hvordan bruke skogen i klimasammenheng". 

Norges Naturvernforbund, Oslo, 23. oktober 2018. 

 

Hoen, M.F.: Occupational Language Requirements and the Effects of Immigration, 

Samfunnsøkonomenes Forskermøte 2018 på NHH, Bergen. 3.1.2018.  

 

Hoen, M.F.: Occupational Language Requirements and the Effects of Immigration, The 

32nd Annual Conference of the European Society for Population Economics, University of 

Antwerpen, Belgium, 26.6.2018.  

 

Hoen, M.F.: Occupational Language Requirements and the Effects of Immigration, The 74th 

Annual Conference of the International Institute of Public Finance, University of Tampere, 

Finland, 21.8.2018.  

 

Hoen, M.F.: The Tower of Babel: Using Language Barriers to Identify Individual Labor 

Market Effects of Immigration, The 30th EALE Conference (European Association for Labour 

Economists), Lyon, France, 15.9.2018.  

 

Holtsmark, K.K.: Hva er effektiv og virksom klimapolitikk? Januarkonferansen; 2018-01-18. 

  

Holtsmark, K.K.: Hva er effektiv og virksom klimapolitikk?. Åpen dag; 2018-03-08. 

 

Holtsmark, K.K.: Supply-side climate policy in Norway. Climate Policy and the Nordic 

Countries Conference; 2018-10-24. 
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Holtsmark, K.K.: Supply-side climate policy in Norway. Avdelingsseminar, Skatteøkonomisk 

avdeling; 2018-12-06. 

  

Holtsmark, K.K., Midttømme, K.: The dynamics of linking permit markets. Frontiers of 

research on carbon markets: theory and evidence for policy; 2018-06-25. 

 

Holtsmark, K.K., Midttømme, K.: The Dynamics of linking permit markets. Women in 

economics retreat 2018; 2018-08-26 - 2018-08-27. 

  

Holtsmark, K.K., Midttømme, K.: The Dynamics of linking permit markets. Lunsjseminar; 

2018-09-03. 

  

Holtsmark, K.K., Midttømme, K.: The dynamics of linking permit markets.  Frontiers of 

research on carbon markets (WCERE pre-congress event); 2018-06-25. 

  

Holtsmark, K.K., Midttømme, K.: The dynamics of linking permit markets. Women in 

Economics Mentoring Retreat; 2018-08-26. 

  

Holtsmark, K.K., Midttømme, K.: The dynamics of linking permit markets. Mandagslunsj; 

2018-09-03 UiO. 

 

Isaksen, E.T.: Department seminar, Norwegian School of Economics, Bergen (September). 

The environmental and distributional consequences of emissions markets: evidence from 

the Clean Air Interstate Rule (with Mehdi Benatiya Andaloussi) 

 

Isaksen, E.T.: Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Cologne 

(August). The  environmental and distributional consequences of emissions markets: 

evidence from the Clean Air Interstate Rule (with Mehdi Benatiya Andaloussi) 

 

Isaksen, E.T.: Have international pollution protocols made a difference? World Congress of 

Environmental and Resource Economists (WCERE), Gothenburg (June).   

 

Isaksen, E.T.: The environmental and distributional consequences of emissions markets: 

evidence from the Clean Air Interstate Rule, Conference on Sustainable Resource Use and 

Economic Dynamics (SURED), Ascona (June) (with Mehdi Benatiya Andaloussi). 

 

Isaksen, E.T.: The environmental and distributional consequences of emissions markets: 

evidence from the Clean Air Interstate Rule, Annual Conference of the Royal Economic 

Society (RES), Brighton (March) (with Mehdi Benatiya Andaloussi). 
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Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in 

Ethiopia, Seminar, Wageringen University, Wageringen, Invitert. 

 

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

Ethiopia, Seminar, Econ department, Universitetet i Oslo, Oslo, Invitert. 

 

Kotsadam, A.:  Aid and Incumbency Advantage, PRIO aid and conflict workshop, Kampala, 

Uganda, Invitert.  

 

Kotsadam, A.:  Ancestry Culture, Experience, and Voter Turnout in Two Generations, EPSA, 

Vienna, June 2018. 

 

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

Ethiopia, Seminar, ISF, Oslo May 28 , Invitert. 

 

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

Ethiopia, Workshop on violence and economics, Royal Halloway,London , Invitert. 

 

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

Ethiopia, Seminar, Political science department, Universitetet i Oslo, Oslo may 22, Invitert. 

  

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

Political Science Department, University of Oslo, March , 2018. 

 

Kverndokk, S.: Impacts on Income Transfers on the Concentration Index, Forskermøtet i 

Bergen, 3-4. Januar. 

 

Kverndokk, S.: Unintended effects of environmental policies: How do policies designed to 

stimulate the transition to emissions-free cars affect other car drivers’ behavior?, 

prosjektseminar for KLIMAFORSK-prosjekt, Frischsenteret, 15. januar. 

 

 

Kverndokk, S.: Would my driving habits change if my neighbor were to buy an emissions-

free car? Unintended effects of environmental policies, SURED conference, Ascona, 

Switzerland, 3-7 June. 

 

Kverndokk, S.: Correcting the climate externality: Pareto improvements across generations 

and regions, conference on “Incidence of Climate Change and Climate Policies, Oldenburg, 

Germany, 19-22 June. 
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Kverndokk, S.: Would my driving habits change if my neighbor were to buy an emissions-

free car? Unintended effects of environmental policies, World Congress of Environmental 

and Resource Economists, Gothenburg, Sweden, 25-29 June. 

 

Kverndokk, S.: Would my driving pattern change if my neighbor were to buy an emissions-

free car? Faculty seminar, Department of Business and Management Science and the ENE 

Centre, NHH Norwegian School of Economics, 6 September. 

 

Kverndokk, S.: Impacts on Income Transfers on the Concentration Index, seminar 

FAIR/NHH, Bergen, 11. september. 

 

Kverndokk, S.: Would my driving pattern change if my neighbor were to buy an emissions-

free car?, CREE workshop, Statistics Norway 15-16 November. 

 

Markussen, S.: Effekter av ventetid på tiltak. Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo, 30.1 

 

Markussen, S.: 24.01, Oslo, NFR, Fordelingseffekter av pensjonsreformen. Norges 

forskningsråd, Oslo, 24.1. 

 

Markussen, S.: Fordelingseffekter av pensjonsreformen. Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), Paris, 6.6. 

 

Markussen, S.: , Segregering, nabolagskvalitet og utfall for barn. Universitetet i Torino, 

Torino, 14.6. 

 

Markussen, S.: Assortative mating. Folkehelseinstituttet, Oslo, 14.12. 

 

Nævdal, E.: New Insights from the Canonical Fisheries Model, Nordic Annual Environmental 

And Resource Economics Workshop, Norges Handelshøyskole, 12-13 April. 

 

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

structured models in Natural Resource Economics, Kiel Universitet, 17-19 Mai. 

 

Nævdal, E.: New Insights from the Canonical Fisheries Model, 6th World Congress of 

Environmental and Resource Economists, Göteborgs Universitet, 25-29 Juni.  

 

Røed, K.:  Does the Wealth Tax Kill Jobs? Presentasjon på Samfunnsøkonomenes 

forskermøte, Norges Handelshøyskole, Bergen. 4. januar Invitert. 
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Røed, K.: Trends in assorative mating and offspring outcomes, Presentasjon på faglig 

seminar i anledning Kjell Vaages 60-årsdag. Universitetet i Bergen. 12. januar. Invitert. 

 

Røed, K.: Does the Wealth Tax Kill Jobs? Presentasjon på faglig seminar ved 

Handelshøyskolen NMBU, Ås. 14. mars. Invitert. 

 

Røed, K.: Trends in Assortative Mating and Offspring Outcomes. Presentasjon på 

årskonferansen til the European Society of Population Economics (ESPE), Antwerpen, 

Belgia. 6. juni. 

Røed, K.: Trends in Assortative Mating and Offspring Outcomes. Presentasjon på 

årskonferansen til the European Society of Labour Economists (EALE), Lyon, Frankrike. 14. 

september. 

 

Røed, K: Social Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants, 

Presentasjon på seminar  i regi av Nordregio, på oppdrag for Nordisk Ministerråd, 

Stockholm.  6. oktober. Invitert. 

 

Røed, K.: The case for living in a middle class neighborhood, Presentasjon på faglig 

seminar, Tinbergen institute, Amsterdam, Nederland. 13. november. Invitert. 

 

Røgeberg, O.: Neurocognitive changes over the Lifespan in the SHARE data. Foredrag på 

møte I EU-prosjektet Lifebrain, Oslo, 6. juni, på Soria Moria. 

 

Røgeberg, O.: The rise and fall of Norwegian Ability Scores, foredrag I SSB, 18. september. 

 

Raaum, O.: Tax compliance effects of risk-based audits, Skatteforskningsseminaret, Stavern, 

5.5. 

 

Raaum, O.: Counterfactual Methods for Policy Impact Evaluation 2018, roundtable "Social 

dividends of Counterfactual Impact Evaluation in the EU". 28.9. Berlin. (invitert)   

 

Raaum, O.: Excess Churn in Integrated Labour Markets, NORFACE Conference, Firenze, 24.5. 

 

Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax Incentives? CReAM Brown Bag 

seminar, University College London (May). 

 

Schreiner, R.C.: The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency. CReAM Brown 

Bag seminar, University College London (May). 

 

Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax Incentives? The Frisch Centre for 
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Economic Research, Oslo (May). 

 

Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax Incentives? Statistics Norway, 

Oslo (May). 

 

Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax Incentives? NBER Trans-Atlantic 

Public Economics Seminar, LSE, London (June). 

 

Schreiner, R.C.: The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency. OFS Workshop 

on public policies and the labor market, University of Oslo, (June). 

 

Schreiner, R.C.: The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency. Institute for 

Social Research, Oslo (June) 

 

Schreiner, R.C.: The Intergenerational Transmission of Welfare Dependency. WOLFE 3rd 

Workshop of Labour and Family Economics, University of York (September). 

 

Schreiner, R.C.: How Do Firms Respond to Place-Based Tax Incentives? 2018 & 29th EALE 

Conference, Lyon (September). 

 

12. Brukerrettede foredrag 
 

Bratsberg, B.: Integrering av innvandrere i arbeidslivet, Norsk Trygdemedisinsk Forening, 8. 

mars. Invitert. 

 

Golombek, R.: Fremskrivninger av konsum ved bruk av modellen LIBEMOD. NVE, 25.2. 

 

Golombek, R.: Økonomiske virkninger av EUs energi- og klimapolitikk, CICEP-CREE 

brukerseminar, april . 

 

Golombek, R.: Allocation of wind and solar capacities in a green Europe,  

OED, juni. 

 

Golombek, R.: Allocation of wind and solar capacities in a green Europe,  

NVE, juni. 

 

Golombek, R.: Allocation of wind and solar capacities in a green Europe,  

Statkraft, juni. 

 

Hernæs, Ø.M.: Unge utenfor arbeidslivet – Hva har brakt dem dit, hvor skal de? NAV 
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arbeidslivssenter Oslo, 2018-06-07, invitert. 

 

Hoen, M.F.: Hvordan påvirket EU-utvidelsen mot øst norske arbeidstakere?, Lunsjseminar, 

Arbeids- og sosialdepartementet, 19.6. (invitert). 

 

Iversen, T.: Tanker om hvordan ulike omsorgsformer kan gi ulike oppmuntringer til 

utvikling i formue og inntekt. 

 

Kittelsen, S.A.C.: Tilpasning av Libemod til problemstillinger i Electrans, Electrans 

brukerseminar, SSB, 30.10. 

 

Kotsadam, A.: RCT in development: Flyktninghjelpen. Oslo  

 

Kotsadam, A.: RCT in development, Arua, Uganda. 

 

Kverndokk, S.: Klimamigrasjon, lunsjseminar, Finansdepartementet, 8. januar. 

 

Kverndokk, S.: Økonomiske studier av lønnsomhet for CCS: En gjennomgang av CREE-

arbeider, Presentasjon på seminar om samfunnsvitenskap og CO2 håndtering i Norges 

Forskningsråd, 7. mars. 

 

Kverndokk, S.: Hvordan påvirkes de som kjører bensin og dieselbil av politikken for å 

fremme elbiler?, brukerseminar ELECTRANS, SSB, 30. oktober. 

 

Kverndokk, S.: Verdsetting av klimaskade i FNs klimapanels (IPCC) rapporter, CREE 

dialogseminar - Verdsetting av miljøkonsekvenser for fornybar energiproduksjon, 

Forskningsparken, 20. november. 

 

Markussen, S.: Fremtidens arbeidsliv, Norefjell, Finansdepartementet, 09.01,. 

 

Markussen, S.: Utenforskap, sosial mobilitet og kompetanse, Oslo, Kompetanse Norge, 

17.01. 

 

Markussen, S.: , Hva vet vi om effekter av IA-tiltakene. IA gruppa,18.01, 

 

Markussen, S.: Sykelønnsordningen, Oslo. Virke, 30.01. 

 

Markussen, S.: Hva vet vi om effekter av IA-tiltakene? Oslo, IA Faggruppa 01.02. 

 

Markussen, S.: Utviklingen i sosial mobilitet og hvordan øke sysselsettingen? Oslo, 
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Agenda,04.03. 

 

Markussen, S.: Medikalisering og trygd, Olavsgaard, Trygdemedisinsk konferanse, 08.03. 

 

Markussen, S.: Inkludering i arbeidslivet, Oslo, KS, 12.03. 

 

Markussen, S.: Inntektssikringsordningene våre, Oslo, Sysselsettingsutvalget, 13.02. 

 

Markussen, S.: Inkludering og kompetanse, Alta, Regjeringen, Toppmøte i Nord, 16.02. 

 

Markussen, S.: Inkludering og kompetanse, Oslo, Finansnæringens dag, 20.02. 

 

Markussen, S.: Kjønnsforskjeller i skolen, Oslo, Stoltenbergutvalget, 05.04. 

 

Markussen, S.: Effekter av formuesskatt, Oslo, Næringsdepartementet, 09.04. 

 

Markussen, S.: Smartere sykelønnsordning, Oslo, IA utvalget, 16.04. 

 

Markussen, S.: Utviklingen i sosial mobilitet, Oslo, LO, 17.04. 

 

Markussen, S.: Smartere sykelønn m.m. Oslo, YS, 22.05. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Gardermoen, Finansforbundet, 23.05. 

 

Markussen, S.: Smartere inntektssikringsordninger, Oslo, ASD, 08.06. 

 

Markussen, S.: Fordelingseffekter av pensjonsreformen, Oslo, NFR Forskningsfrokost, 19.06. 

 

Markussen, S.: Inkluderingsdugnaden: Hvorfor må vi lykkes? Oslo, Regjeringen, 20.06. 

 

Markussen, S.: Hvor blir det av gutta? Innledning og debatt. Arendal, NAV, 14.08. 

 

Markussen, S.: Fremtidens arbeidsliv, Arendal, Samfunnsøkonomene, 14.08. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Arendal, IKT Norge, 14.08. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Arendal, LO, 14.08. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Arendal, NITO, 15.08. 
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Markussen, S.: Utviklingen i sosial mobilitet, Oslo, Finansdepartementet, 21.08. 

 

Markussen, S.: Fremtidens kompetansebehov, Oslo, Abelia, 06.09. 

 

Markussen, S.: Hvordan lykkes med inkluderingsdugnad? Oslo, NAV, 10.09. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Oslo, Manpower, 13.09. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Sørmarka, LO, 13.09. 

 

Markussen, S.: Fremtidens arbeidsliv, Oslo, Samfunnsøkonomene, 25.09. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Bergen, Regjeringen, 23.10. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Oslo, Gyldendal, 24.10. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Sundvolden, NHO, 31.10. 

 

Markussen, S.: Fordelingseffekter av pensjonsreformen, Oslo, NHO, 15.11. 

 

Markussen, S.: Kompetansereform, Oslo, Rådet for fagskolen, 27.11. 

 

Nævdal, E.: Invitert deltaker på Dagens Næringslivs debatt om ledelse. Arendalsuka. 14 

August. 

 

Nævdal, E.: Invitert deltaker på Klassekampens debatt om produktivitet. KåKånomics. 25 

Oktober. 

 

Røed, K.: 10. januar: Hvordan sikre jobb til alle når robotene overtar? Presentasjon på 

Bratteliseminaret 2018, Litteraturhuset, Oslo.  

 

Røed, K.: 2. februar: Innvandringens konsekvenser for arbeidsmarked, inkludering, og 

fortrengning, Foredrag for faggruppen for IA-avtalen, Losby Gods. 

 

Røed, K.: Mot lavere sosial mobilitet i Norge? Foredrag for Det norske medicinske Selskab, 

Oslo Universitetssykehus. 14. februar. 

 

Røed, K.: Mot lavere sosial mobilitet i Norge? Foredrag for Arbeidsavdelingen,  

Arbeids- og sosialdepartementet. 29. mai. 
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Røed, K.: Flyktninger i det norske arbeidsmarkedet, Foredrag for Representantskapet i Oslo 

Arbeiderparti. 29. mai. 

 

Røed, K.: Meningsløse jobber (bullshit jobs). Debattinnlegg på KÅKÅnomicsfestivalen 2018, 

Stavanger. 19. oktober. 

 

Røed, K.: Hvorfor er kvinner så syke?. Debattinnlegg på KÅKÅnomicsfestivalen 2018, 

Stavanger. 19. oktober. 

 

Røed, K.: Borgerlønn. Debattinnlegg på KÅKÅnomicsfestivalen 2018, Stavanger. 20. 

oktober. 

 

Røed, K.: Er det egentlig noe som virker? Foredrag på NAV-konferansen 2018. Sentralen, 

Oslo. 31. oktober. 

Røed, K.: Det offentlige må skaffe jobber til folk som vil og kan arbeide, Foredrag på 

Velferdskonferansen 2018, Quality Hotel 33, Oslo. 16. november. 

 

Røgeberg, O.: Ruspolitisk foredrag for Grønn ungdom og Unge Venstre på Litteraturhuset – 

22 mars. 

 

Røgeberg, O.: Deltager i Ruspolitisk debatt, sted: Deichman Grünerløkka, 19 April, arrangør: 

Rødt Studentlag og Oslo Sosialistiske Studenter -

 https://www.facebook.com/events/990747654424044/ 

 

Røgeberg, O.: Foredrag på Rusreformkonferansen 2018, arrangør: Foreningen Tryggere 

Ruspolitikk, 21.august, Vika kino. 

 

Røgeberg, O.: Canada og legalisering – Foredrag på Stortinget – arrangør: Venstre, 8. 

november, https://www.facebook.com/events/583873018693765/ 

 

Røgeberg, O.: Foredrag for Rusreformutvalget, 19. desember 10:00-12:00, Helse og 

Omsorgsdepartementet. 

 

Raaum, O.: Fagbrev som voksen, Livsoppholdsutvalget, KD, 7.2. (invitert). 

 

Raaum, O.: Livsoppholdsutvalget – NOU 2018:13, KD 30.11. (invitert). 

 

Raaum, O.: Livsoppholdsutvalget – NOU 2018:13, KD 5.12. (invitert).   

 

Raaum, O.: Livsoppholdsutvalget – NOU 2018:13, Seminar ASD 11.12. (invitert). 
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Raaum, O.: Livsoppholdsutvalget – NOU 2018:13, Toppledermøte NAV 18.12. (invitert). 

 

Vigtel, T.C.: Helse, levealder og pensjonsreform, seminar for Pensjonsavdelingen i Arbeids- 

og sosialdepartementet, 14. februar. Invitert foredrag.  

 

Vigtel, T.C.: Pensjonsalder og ansettelser, seminar for Pensjonsforum (FAFO), 23. mars. 

Invitert foredrag. 

 

13. Populære framstillinger, avisartikler, debattinnlegg m.m. 

 

Bratsberg, B, Røgeberg, O.: Norske menns IQ faller. Hva så? Kronikk, Aftenposten Viten, 21. 

juni. 

 

Fæhn, T., Hagem, C., Hoel, M., Rosendahl, K.E.: Jo, oljekutt kan være god klimapolitikk 

Dagens Næringsliv 29 august. 

 

Hernæs, Ø.M.: Bloggpost om forskningsartikkelen Activation against absenteeism, 

november,10-10. 

 

Hoel, M.:  Innlegg/intervju i Fakta.no: 

https://www.faktisk.no/faktasjekker/yXA/klimautslippene-fra-elbiler-i-norge-er-dobbelt-sa-

hoye-som-fra-fossilbiler. 

 

Holtsmark, K.K.: Klimakabal. Klassekampen.  

 

Kverndokk, S.: Deltok i Studio 2 på NRK P2 18.06 om sukkeravgiften. 

 

Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Har Norge blitt mer segregert? 

 

Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Blind kjærlighet 

 

Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Hvor er det best å bo? 

 

Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Alt kan ikke repareres 

 

Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Når går de gamle hjem? 

 

Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Tid for endring 
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Markussen, S.: Kronikk i Dagens Næringsliv: Europamester 

 

Markussen, S.: Kronikk i Tidsskriftet velferd: Utdanning før og nå. 

 

Markussen, S.: Kronikk i Tidsskriftet velferd: Leger og lønn. 

 

Røed, K.:  Er sykelønnsordningen for god? Agendakommentar, juni 2018. 

 

Røed, K.: Norge blir mer segregert. Og det taper «alle» på. Agendakommentar, desember. 

 

 

 

 

31 
 
 



Vedlegg 2. Utvalgte forskningsresultater 
Forskningsresultatene ved Frischsenteret dekker et vidt spekter av temaer. Her presenteres 
et utvalg fra 2018. 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 2018 og 
eksempler på ferskere forskningsresultater.   

 

Arbeidsmarked, entreprenørskap og utdanning 

Best å vokse opp i middels velstående nabolag 

Hva slags nabolag er det best for barn å vokse opp i? I en ny studie undersøker Simen 
Markussen og Knut Røed hvilken betydning det nabolaget barn vokser opp i har for senere 
utdanning og arbeidsmarkedsutfall.  Nabolag rangeres etter gjennomsnittsinntekten til 
den voksne befolkningen som til enhver tid bor der, og effektene på barn måles ved å 
sammenligne søsken som gjennom oppveksten har blitt eksponert for nabolag av ulik 
rang. Konklusjonen er at det målt ved effekt på skoleprestasjoner er best å vokse opp i 
nabolag med middels inntektsrang. Og det er ikke noe bedre å vokse opp i et veldig rikt 
enn i et veldig fattig nabolag. En mulig årsak til dette kan være at barn påvirkes positivt av 
ressurssterke naboer, samtidig som deres egen status og posisjon blir lavere i svært 
ressurssterke miljøer. Sagt på en annen måte: Det kan være bedre å være «en stor fisk i et 
lite vann» enn en «liten fisk i et stort vann».  Funnene i denne studien tyder på at 
gjennomsnittlige skoleprestasjoner blir best hvis man sørger for en variert 
befolkningssammensetning i alle nabolag og minimerer graden av inntektssegregering. 
Studien viser imidlertid også at utviklingen de senere årene har gått i motsatt retning, dvs. 
at norske nabolag er blitt mer segregert. 

Studien er tilgjengelig som Simen Markussen og Knut Røed “The Golden Middle Class 
Neighborhood: Trends in Residential Segregation and Consequences for Offspring Outcomes” 
IZA Discussion Paper No. 11684 (2018).  
http://ftp.iza.org/dp11684.pdf 

Innvandring har bidratt til å redusere den sosiale mobiliteten i Norge 

De siste tiårene har det vært en tendens i retning av fallende sosial og økonomisk mobilitet 
for personer ble født inn i de fattigste familiene i Norge. I en ny studie undersøker Maria 
Hoen, Simen Markussen og Knut Røed om dette i noen grad kan ha sammenheng med den 
samtidige økningen i innvandring. Innvandring kan tenkes å påvirke sosial mobilitet via 
endringer i det relative arbeidstilbudet. Studien viser at innvandrere fra lavinntektsland 
(inklusive Øst-Europa) typisk får jobb i yrker der norskfødte fra lavere sosiale lag er 
overrepresentert, mens innvandrere fra andre høyinntektsland får jobb i yrker der 
norskfødte fra høyere sosiale lag er overrepresentert. Ved å utnytte variasjonen i 
innvandringsmønstre over tid og på tvers av lokale arbeidsmarkeder dokumenteres det at 
innvandring fra lavinntektsland har bidratt til en relativ svekkelse av inntektsrang og 
inntektsnivå for personer født inn i fattige familier, mens personer født inn i rike familier 
kommer relativt sett bedre ut. Innvandring fra andre høyinntektsland virker motsatt, det 
medfører en relativ forbedring av inntektsrang og inntektsnivå for personer født inn i 
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fattige familier. Men siden innvandringen fra lavinntektsland har vært vesentlig høyere enn 
innvandringen fra høyinntektsland har innvandringsmønsteret de siste tiårene alt i alt 
medført en svekkelse av den sosiale mobiliteten i Norge.  

Studien er tilgjengelig som Maria Hoen, Simen Markussen og Knut Røed “Immigration and 
Social Mobility” IZA Discussion Paper No. 11904 (2018).  
http://ftp.iza.org/dp11904.pdf 

Trender i foreldrematcher og betydning for barna 

Nyere forskning har vist at kvinner og menn som får barn sammen får en stadig likere 
utdanningsbakgrunn. Spesielt har det vært dokumentert en økende sortering i bunnen av 
utdanningsfordelingen, dvs. at sannsynligheten for at begge foreldre har lav utdanning 
har økt, sammenholdt med det man skulle forvente dersom folk ble matchet tilfeldig. 
Dette kan danne grunnlag for en bekymring om at foreldreressurser blir gradvis mer ulikt 
fordelt mellom barn, og at den sosiale mobiliteten som følge av dette kan bli lavere. I en ny 
studie av Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Ole 
Røgeberg undersøkes det om denne tendensen til økende sortering også gjør seg 
gjeldende hvis man ser på andre og mer stabile mål for foreldres ressurser. Et problem 
med å undersøke hvordan matching basert på utdanning har endret seg over tid er at også 
utdanningsnivåene i seg selv har endret seg mye over tid. Det betyr at det ikke er helt 
enkelt å skille mellom sorteringsmekanismer inn i parforhold og sorteringsmekanismer inn 
i utdanning. Som et alternativt sorteringskriterium benytter forfatterne sosial klasse, 
definert ved foreldrenes inntektsrang. Dette bakgrunns-kjennetegnet kan utformes slik at 
det per definisjon har samme marginale sannsynlighetsfordeling for alle fødselskohorter. 
Dermed unngås tvetydighets-problemet knyttet til utdanning.  

Studien viser at det basert på dette målet ikke er noen tendens i retning av sterkere 
sortering inn i parforhold. Snarere har utviklingen gått motsatt vei: Par som får barn 
sammen er blitt gradvis noe mer ulike med hensyn til sosial klasse, og dette er spesielt 
tilfelle i bunnen av klasse-fordelingen. Sannsynligheten for å ha to foreldre som begge 
tilhører laveste klasse har dermed falt. I all hovedsak skyldes dette resultatet at 
klassesammensetningen av dem som overhodet får barn har forskjøvet seg i retning av 
noe høyere klasse. Studien ser også nærmere på hva klassetilhørigheten til foreldrene har å 
si for barnas skoleresultater og tidlige arbeidsmarkedssuksess. Resultatene viser at 
foreldrenes klassetilhørighet har betydning, men spesielt for tidlige utfall 
(grunnskolepoeng og fullføring av videregående skole) er det tendenser i retning av 
avtakende utbytte. Det innebærer at den reduserte sorteringen inn i parforhold ikke bare 
har bidratt til å redusere ulikheten mellom barna, men også til å forbedre deres 
gjennomsnittlige skoleresultater.  

Studien er tilgjengelig som Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og 
Ole Røgeberg “Trends in Assortative Mating and Offspring Outcomes” IZA Discussion Paper No. 
11753 (2018).  
http://ftp.iza.org/dp11753.pdf 
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Levealder og pensjonsreformer 

Nær sagt alle vestlige land strever med at økt levealder gjør pensjonssystemet dyrere. Det 
er flere måter en kan tenke seg å løse dette på, men hva er «best» både av hensyn til 
verdiskapning og ulikhet? For å svare på dette utvikler vi en dynamisk strukturell 
makromodell med individer som fatter beslutninger om konsum og sparing, arbeidstilbud, 
uttak av alderspensjon og å søke på uføretrygd. Modellen kalibreres til norske registerdata. 
Vi studerer så effektene av fire mulige pensjonsreformer som holder offentlige utgifter for 
1969-1973-kohortene på samme nivå som for 1949-1953-kohortene: (i) øke tidligste 
tilgangsalder for alderspensjon (fra alder 62), (ii) øke skattenivået på arbeids- og 
pensjonsinntekt, (iii) redusere alderspensjon, og (iv) redusere alderspensjon og uføretrygd. 
Vi finner at selv ved å øke tilgangsalderen for alderspensjon fra 62 år til 67 år, så vil det 
offentlige fortsatt gå i underskudd. Av de fire alternative pensjonsreformene finner 
forfatterne at en proporsjonal reduksjon i alderspensjon og uføretrygd er det foretrukne 
fra et velferdsperspektiv for alle utdanningsgrupper, men på bekostning av økt ulikhet. 

Tobias Laun, Simen Markussen, Trond Christian Vigtel and Johanna Wallenius, “Health, 
Longevity and Pension Reform,” Department of Economics, University of Uppsala, Working 
Paper 2018:9. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1221837/FULLTEXT01.pdf 

Langsiktige effekter av to store skoleomfattende programmer 

I prosjektet «Long-term effects of school-wide interventions and school environment using 
longitudial register data» er ambisjonen er å identifisere langsiktige effekter av to store 
skoleomfattende programmer: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i 
skolen (N-PALS) og Olweus Antimobbeprogram. Vårt fokus er effekter på både skolemiljø 
og ulike individuelle elevutfall, inkludert påfølgende utdanningskarriere, arbeid, trygd, 
kriminalitet og internaliserte helseproblemer ved hjelp av longitudinelle registerdata.   

Artikkelen “Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Results from 
National Longitudinal Register Data» kartlegger effekter i 244 skoler i Norge som har tatt i 
bruk den skoleomfattende forebyggende intervensjonsmodellen N-PALS. Effektene ble 
vurdert ved avslutningen av 7.klasse, målt ved Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. 
Mens studien avdekker tegn til at PALS reduserer elevenes opplevelse av støy i 
klasserommet, fant vi ingen generelle effekter på elevenes skolefaglige prestasjoner eller 
mobbing. Det ser heller ikke ut til at elevene i PALS-skoler trives bedre enn elever i andre 
skoler. Ettersom det er klare forskjeller mellom skoler som benytter PALS og andre skoler, 
benyttes variasjon i utfall mellom kohorter innen skoler til å identifisere 
intervensjonseffekter. Det bør nevnes at studien undersøker mulige effekter på utfall slik 
de framkommer i registerdata og flere ligger til dels langt unna de primære målsettingene 
for PALS. 

Nicolai Topstad Borgen, Lars Johannessen Kirkebøen, Terje Ogden, Oddbjørn Raaum, og Mari-
Anne Sørlie (2019), “Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS). Results from 
National Longitudinal Register Data”, kommer i International Journal of Psychology.  
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Inntektseffekter av fagbrev i voksen alder 

Læring i arbeidslivet gir sjelden formelle kvalifikasjoner, men enkelte land, deriblant Norge, 
har institusjoner som sertifiserer uformell fagkompetanse fra arbeidsplassen. Slike 
ordninger gir insentiver til læring som kan ha gunstige effekter på produktivitet, 
yrkesinntekt og yrkesdeltakelse. I samarbeid med Torgeir Nyen (Fafo), har Bernt Bratsberg 
og Oddbjørn Raaum studert inntektseffekter av to alternative ruter til fagbrev i voksen 
alder: voksenlærling- og praksiskandidatordningene. Studien følger individer som ikke 
hadde fullført videregående utdanning ved alder 25 fram til de er 43; 20 % av mennene og 
17 % av kvinnene i analyseutvalget oppnådde fagbrev gjennom en av de to ordningene. 
Analysene viser at både voksenlærlingordningen og den erfaringsbaserte 
praksiskandidatordningen økte arbeidsinntektene til både menn og kvinner, men at 
effektanslagene lett overvurderes om man ikke tar hensyn til uobservert heterogenitet i 
nivå og vekstrater i inntektsprofiler over alder. Sertifisering av allerede oppnådde 
ferdigheter har en viss verdi i seg selv, men voksenlærlingeutdanningen, som innebærer 
mer individuell kompetanseutvikling, har større positive effekter på fremtidige inntekter 
enn den erfaringsbaserte sertifiseringen. 

Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, and Oddbjørn Raaum, “Economic Returns to Adult Vocational 
Qualifications,” manuskript mars 2019. Manuskriptet er under vurdering for publisering i et 
internasjonalt tidsskrift. 

Ulik valgdeltakelse 

Det elektroniske manntallet ved valg i Norge ble innført i 2013 og gir nye muligheter for å 
kartlegge mønstre i valgdeltakelsen. Ved å koble valgdeltakelse med en rekke ulike 
administrative registre, beskrives mønstre for kommunevalget i 2015 i arbeidsnotatet 
«Election Turnout Inequality - Insights from Administrative Registers».  Mønstrene for 
menn og kvinner etter sosioøkonomiske kjennetegn viser deltakelsen varierer positivt med 
utdanning, yrkesmessig prestisje, inntekt, formue og foreldres økonomiske ressurser i 
barndommen. Det er sterk samvariasjon i deltakelse blant ektefeller, foreldre og barn, samt 
søsken og fettere, hvilket illustrerer at familiefaktorer er viktig for politisk deltakelse.   

Innvandrere deltar i langt mindre grad enn personer med norsk bakgrunn på samme alder, 
selv mange år etter i Norge. Innvandrere født eller vokst opp i Norge som barn, deltar i 
større grad en sine foreldre. Deltakelsesmønstrene etter innvandrerbakgrunn indikerer 
politisk integrasjon på tvers av, men i liten grad innen, generasjoner. Generelt innebærer 
valgdeltakelsesmønstrene at velgerne avviker fra de stemmeberettigede langs en rekke 
dimensjoner, og overrepresentasjonen av personer med høy inntekt ligner den som er 
dokumentert for USA.   

Bratsberg, Bernt, Andreas Kotsadam, Jo Thori Lind, Halvor Mehlum, Oddbjørn Raaum, “Election 
Turnout Inequality - Insights from Administrative Registers,” CESifo Working Paper No. 7465 
(January 2019). 
https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp7465.pdf 
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Bosetting og valgdeltakelse blant flyktninger 

Hvordan former tidlige erfaringer i vertslandet den politisk integrasjonen blant 
innvandrere? I en artikkel skrevet sammen Jeremy Ferwerda (Dartmouth) og Henning 
Finseraas (ISF), argumenterer Bernt Bratsberg og Andreas Kotsadam for at nabolagene 
innvandrere først bosetter seg i har stor betydning for deres fremtidige politisk deltakelse. 
Studien bruker administrative registerdata og kvasi-eksogen variasjon i bosetting av 
flyktninger i nabolag som grunnlag for identifikasjon, og finner at forskjellen i 
valgdeltakelse blant flyktninger i 20. og 80. prosentil av nabolag er 12,6 prosentpoeng, 
eller 47 prosent av deltakelsesgapet mellom flyktninger og øvrige i manntallet. For å 
studere mekanismer trekker studien på individuelle data av alle naboer ved ankomst, og 
evaluerer den relative betydningen av nabolagskjennetegn og sosiale nettverk. Funnene 
typer på at mens sosioøkonomiske faktorer i nabolag spiller en begrenset rolle, har tidlig 
eksponering for politisk engasjerte nettverk stor betydning for innvandrernes 
valgdeltakelse på lang sikt. 

Bratsberg, Bernt, Jeremy Ferwerda, Henning Finseraas, and Andreas Kotsadam, “How 
Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political Integration.” 
Manuskriptet er under vurdering for publisering i et internasjonalt tidsskrift. 

Energi og miljø 

Klimapolitikk på tilbudssiden i Norge 

Gjennom Parisavtalen har vi satt ambisiøse mål for verdens klimapolitikk i årene fremover. 
Avtalens overordnede mål er å forhindre at den globale oppvarmingen når to grader 
Celsius sammenliknet med førindustrielt temperaturnivå. De utslippskuttene hvert 
enkeltland har forpliktet seg til er imidlertid langt fra tilstrekkelige til å nå dette 
overordnede målet. Derfor må alle land vurdere hvilke ytterligere tiltak som kan gjøres for 
å redusere globale klimautslipp. I Norge har vi en ambisiøs klimapolitikk rettet mot å 
redusere vårt nasjonale forbruk av fossile brensler, både i form av karbonprising og i form 
av subsidier til alternative energikilder og teknologier. Samtidig bidrar utvinning av norsk 
olje og gass til betydelige klimautslipp globalt. Denne artikkelen undersøker om en 
reduksjon i norsk oljeutvinning bør være del av en virkningsfull og effektiv norsk 
klimapolitikk, ved å gi en oppsummering av den relevante forskningslitteraturen. På kort 
sikt er kostnadene ved å redusere både oljeutvinningen og forbruket av fossile brensler 
avgjørende for dette spørsmålet, sammen med størrelsen på den såkalte karbonlekkasjen. 
Karbonlekkasjen forteller oss hvor stor andel av kuttene som gjøres i Norge som faktisk 
resulterer i globale kutt i klimautslipp. Den forskningen som finnes på dette området tilsier 
at kutt i oljeproduksjonen kan spille en viktig rolle i en kostnadseffektiv norsk klimapolitikk. 
På lengre sikt vil det være av avgjørende betydning hvordan kutt i norsk oljeproduksjon 
påvirker den teknologiske utviklingen globalt. Kutt i tilbud og etterspørsel etter fossile 
brensler kan tenkes å påvirke den teknologiske utviklingen forskjellig, men på dette 
området er det nødvendig med mer forskning for å forstå sammenhengene bedre. Det er 
også andre viktige hensyn, for eksempel de ulike nasjonale og globale fordelingseffektene 
av ulik politikk. Alle disse aspektene diskuteres i artikkelen.  

Holtsmark, Katinka: Supply-side Climate Policy in Norway, kommer i Nordic Economic Policy 
Review. 
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Det er unødvendig med karbonpriser for å nå EUs klimamål 

I juni 2018 ble det oppnådd enighet mellom EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Det 
europeiske råd om EUs energi- og klimapolitikk for 2030: Utslippene av drivhusgassene 
skal reduseres med 40 prosent i forhold til utslippene i 1990, fornybarandelen skal være 32 
prosent og energieffektiviteten skal forbedres med 32,5 prosent. Vi bruker LIBEMOD, en 
detaljert numerisk modell for de europeiske energimarkedene, til å evaluere effekter av 
denne politikken. Vi finner at de virkemidlene som benyttes for å nå målsettingene om 
fornybarandel og bedret energieffektivitet, reduserer utslippene av drivhusgasser med 50 
prosent, dvs. mer enn utslippsmålet for 2030. Dette er i tråd med EUs egne beregninger 
som antyder at fornybar- og energieffektivitetsmålene vil redusere utslippene med 45 
prosent. Hvis EU holder fast på et utslippsmål på 40 prosent, er det ikke nødvendig å 
innføre CO2-skatter eller klimakvoter. Det er imidlertid ikke kostnadseffektivt å redusere 
utslippene ved å implementere utelukkende fornybar- og energieffektivitetsmål. 

Aune, Finn Roar og Rolf Golombek: Carbon prices are redundant in the 2030 EU climate and 
energy policy package, CREE Working Paper, 10/2018  
https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/pdf_2018/aune_golombek_carb
on_prices_redundant_cree_wp10_2018.pdf 

En karbonfri kraftsektor 

EU tar sikte på å redusere drivhusgassutslippene med minst 80 prosent innen 2050. For å 
nå denne målsettingen skal utslippene i kraftsektoren reduseres med i størrelsesorden 95 
prosent. Er det mulig?  

En kraftig omlegging av elektrisitetssektoren krever nærmest utfasing av fossilbasert 
kraftproduksjon. Hvilke teknologier kan erstatte kullkraft, gasskraft og oljekraft? Det er 
mulig å redusere utslippene med nærmere 90 prosent hvis kraftverk kobles til 
karbonfangst og lagring (CCS). Problemet er at få europeiske land, kanskje bare Norge, 
ønsker å satse på denne teknologien. En annen mulighet er atomkraft, men her ligger det 
an til en forsiktig nedskalering av produksjonskapasiteten i Europa. Også vannkraft og 
biokraft er utslippsfrie teknologier, men utbyggingspotensialet er begrenset. Da gjenstår 
det bare vindkraft og solkraft. Produksjonen fra disse teknologiene avhenger av installert 
kapasitet og været; om natten er det ingen solkraftproduksjon og det er ingen 
vindkraftproduksjon når det er lite vind eller vindstille. Dette tilsier at sol- og vindkraft må 
kombineres med andre teknologier, både kraftteknologier og lagringsteknologier, for å 
sikre likhet mellom etterspørsel etter og tilgang på elektrisitet.    

Vi tenker oss at samfunnet kan investere i fem teknologier: solkraft, vindkraft til lands, 
vindkraft til havs, en kraftteknologi der produksjonen raskt kan endres, f.eks. gasskraft, og 
en lagringsteknologi (batteri). Fordi vi ønsker å svare på om det er mulig å designe et 
karbonfritt kraftsystem, antar vi at det initialt ikke er installert noen kraftverk.  

Vi har benyttet værdata fra databasen MERRA 2. Her får vi data med timesoppløsning for 
bl.a. solinnstråling, solrefleksjon og vindhastighet der hvert europeisk land er inndelt i 
regioner som hver er ca. 50 km ganger 50 km. Disse dataene er koblet til andre kilder som 
gir timesoppløsning for kraftkonsumet i 23 europeiske land for perioden 2006-15. For gitte 
kapasiteter i sol- og vindkraft får vi bestemt sol- og vindkraftproduksjonen. Vi antar at i de 
timene der kraftproduksjonen overstiger kraftkonsumet, blir overskuddet lagret i batterier. 
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Tilsvarende antar vi at i timer der kraftproduksjonen er lavere enn kraftkonsumet, blir 
differensen hentet fra batteriet. Hvis det imidlertid ikke er elektrisitet i batteriet, og 
kraftkonsumet er høyere enn kraftproduksjonen, antar vi at differensen dekkes med 
produksjon fra den fleksible kraftteknologien.  

Vi antar først at hvert land bestemmer sine investeringer i sol- og vindkapasiteter slik at 
størrelsen på batteriet minimeres (batterier er dyre). Deretter åpner vi opp for handel med 
elektrisitet på timesnivå. Vi finner at uten krafthandel er nødvendig størrelse på batterier 
(summert over alle 23 europeiske land) omtrent dobbelt så stort som når det er 
krafthandel.  

Det er nødvendig å bruke den fleksible kraftteknologien, men produksjonsomfanget er 
beskjedent; med handel har denne teknologien en markedsandel på bare 2 prosent. På 
den annen side må kapasiteten på denne teknologien omtrent tilsvare gjennomsnittlig 
timeskonsum (når den fleksible teknologien utnyttes maksimalt). Hvis en ikke har tilgang til 
den fleksible teknologien («karbonfritt kraftsystem»), må sol- og vindkraftkapasitetene 
være så høye at den genererte produksjonen er omtrent en tredel høyere en konsumet i 
analyseperioden (2006-15) for å unngå at kraftsystemet bryter sammen i minst én time. 
Hvis en hypotetisk også ønsker at kraftsystemet skal klare seg uten batterier, må sol- og 
vindkraftkapasitetene være så høye at den genererte produksjonen er omtrent fem ganger 
større enn konsumet i analyseperioden. 

Gaure, Simen og Rolf Golombek: Kan kraftsektoren i Europa bli utslippsfri?, kommer som CREE 
Working Paper. 

Klimapolitikk, fordelingseffekter og overføringer mellom rike og fattige land 

Dette prosjektet er basert på to forelesninger som Snorre Kverndokk holdt på EAERE-FEEM-
VIU European Summer School in Resource and Environmental Economics for 
doktorgradsstudenter sommeren 2017. Det gir en oversikt over relevant forskning som 
studerer betydningen av etiske preferanser og fordeling i klimapolitikken ved å presentere 
mekanismer og resultater fra dynamiske nord-sør-modeller, dvs. modeller som skiller 
mellom rike og fattige land. Hvis beslutningstakere har preferanser om 
fordelingsvirkningene av klimapolitikk, kan de vedta politikk som påvirker fordelingen i 
ønsket retning. En bedre (jevnere) fordeling av utfall kan skje selv om ikke 
beslutningstakere har preferanser om dette, hvis det eksisterer strategiske grunner for 
overføringer fra de rike til de fattige landene. Vi presenterer også resultater for når slike 
overføringer fungerer og ikke fungerer i henhold til beslutningstakernes intensjoner. Én 
overføring som går fra de fattige til de rike landene er klimamigrasjon, noe som antagelig 
vil øke i tiårene som kommer. Dette kan ha fordelingskonsekvenser, og muligens øke 
insentivene for de rike landene til å iverksette klimapolitikk som reduserer negative 
fordelingseffekter, selv om deres største bekymring er virkninger for eget land. 

Kverndokk, Snorre: Climate Policies, Distributional Effects and Transfers Between Rich and Poor 
Countries, International Review of Environmental and Resource Economics, vol. 12, nr. 2-3, s. 
129-176, 2018. 
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1375 
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Vil min bilkjøring påvirkes av om mine naboer kjøpe el-bil? 

Utslipp fra transportsektoren i Norge utgjør nær 30% av våre drivhusgassutslipp. Disse 
utslippene er ikke en del av det europeiske kvotehandelssystemet og det kreves derfor 
nasjonale politikkvirkemidler for å redusere disse. Bilkjøring utgjør en stor andel av 
transportutslippene. I tillegg til drivhusgassutslipp, gir bilkjøring også lokale utslipp, noe 
som gjør at lokale og nasjonale myndigheter ønsker å redusere disse. For å redusere antall 
brune (forurensende) biler på veien, fremmer derfor flere land for tiden kjøp og bruk av 
grønne (utslippsfrie) biler gjennom finansielle og ikke-finansielle insentiver. I dette 
prosjektet studerer vi hvordan slike insentiver påvirker bilister som fortsetter å kjøre en 
brun bil. Ved hjelp av en enkel modell, analyserer vi virkningen av politiske virkemidler som 
å subsidiere grønne biler, beskatte brune biler, og la grønne biler kjøre i kollektivfelt. I vår 
modell påvirkes bilister av priser og av eksterne effekter fra trafikk (for eksempel køer) både 
i den vanlige veibanen og i kollektivfeltet. En utvidelse av modellen ser også på hvordan 
endringer i lokale kjørevaner påvirker brun bilkjøring. Vi finner at både subsidiering av 
grønne biler og å tillate at grønne biler kan kjøre i kollektivfeltet, kan øke brun bilkjøring - 
en utilsiktet effekt av politikken. 

Studien inkluderer også resultatene fra en spørreundersøkelse som inneholder spørsmål 
som er spesielt utformet for å belyse modellens mekanismer. Resultatene er i stor grad i 
tråd med konklusjonene fra modellen. Mens de fleste brune bilister rapporterer at de ikke 
har endret sin kjøring etter innføringen av politikk for å fremme grønne biler på veiene, 
rapporterer noen - spesielt i de store byene - at politikken førte til at de reduserte eller økte 
kjøringen. Vi konkluderer med at noen av mekanismene i modellen vår er viktigere enn 
andre, og noen av dem ser ut til å påvirke brune bilførere på forskjellige måter. Samlet ser 
det likevel ut til at norsk politikk for å fremme kjøp og bruk av grønne biler har redusert 
brune bilisters kjørelengde. 

Kverndokk, Snorre, Erik Figenbaum, og Jon Hovi: Would my driving pattern change if my 
neighbor were to buy an emission-free car?, revise-and-resubmit i Resource and Energy 
Economics.  

Globale virkinger av nasjonal klimapolitikk i de nordiske landene. 

Til tross for at de nordiske landene bare har en svært liten andel av verdens samlede 
klimagassutslipp, fører de alle en ambisiøs klimapolitikk. Den direkte virkningen av disse 
landenes utslippsreduksjoner på verdens samlede utslipp er neglisjerbar. En begrunnelse 
for den ambisiøse politikken er at den kan motivere andre land til å føre en ambisiøs 
klimapolitikk. En annen begrunnelse for den ambisiøse politikken kan være at de nordiske 
landene velger politikk ut fra en moralsk forpliktelse av typen «de nordiske landene bør 
gjennomføre sin del av globale tiltak som trengs for å hindre alvorlige klimaendringer». 

Hvis formålet til politikerne i de nordiske landene er å motivere andre land til å sette seg 
strenge utslippsmål, bør politikken fokusere på utvikling av ny og bedre ren teknologi. 
Subsidier knyttet til teknologiutvikling bør først og fremst gå til teknologier som har et 
potensial utenfor de nordiske landene. Trolig vi de globale virkningene av 
teknologiutvikling øke dersom de nordiske landene koordinerer sine FoU-tiltak i større 
grad enn i dag. 
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Det er ingen motsetning mellom et teknologifokus og en moralsk forpliktelse av typen 
nevnt over. I utformingen av politikken i de nordiske landene bør en i så fall velge en 
politikk som de ønsker at andre land skal følge. Dette er etter vår oppfatning ikke alltid 
tilfelle i dag. Fra et globalt perspektiv virker det lite gjennomtenkt å ha overdreven fokus 
på utslipp fra eget territorium i stedet for å utnytte effektivitetsgevinsten som ligger i 
handel med utslippsrettigheter. 

Greaker, Mads, Rolf Golombek og Michael Hoel: Global Impact of National Climate Policy in the 
Nordic Countries, kommer i Nordic Economic Policy Review. 

Nye innsikter fra Ramsey–Cass–Koopmans' vekstmodell 

Alle som studerer samfunnsøkonomi på videregående nivå kommer før eller senere bort i 
Ramsey–Cass–Koopmans vekstmodell. Dette er en modell, eller snarere en familie av 
modeller, som viser hvordan befolkningsvekst og teknologi bestemmer 
kapitalakkumulasjonen i en økonomi. Modeller av denne typen ligger f.eks. til grunn for 
William Nordhaus' velkjente klimaøkonomiske modell som også benyttes av forskere ved 
Frischsenteret. Ramsey–Cass–Koopmans-modellen har siden den først ble formulert av 
økonomen og matematikeren Frank P. Ramsey i 1928 blitt analysert i et stort antall 
lærebøker og artikler. Man skulle derfor tro at man har lært alt det en kan om denne 
modellen. Det viser seg imidlertid at det ikke er tilfelle.  

I Ramsey–Cass–Koopmans-modellen kan den optimale banen illustreres i et fasediagram. 
En måte å beskrive denne banen på er som kombinasjoner av pris og mengde av kapital og 
hvordan disse to variablene beveger seg sammen som funksjoner av tid. Artikkelen viser at 
disse kombinasjonene har en hittil ukjent økonomisk tolkning og utleder en rekke 
egenskaper ved den optimale banen. Den kanskje mest overraskende innsikten er at om 
kapital er selvreproduserende i den forstand at det trengs kapital for å produsere kapital, så 
vil den optimale prisen på kapital være enten null eller uendelig når kapitalmengden går 
mot null. Dette har viktige implikasjoner for optimal spareadferd i fattige økonomier.  

Nævdal, Eric: New Insights from the Canonical Ramsey–Cass–Koopmans Growth Model, til 
vurdering i Journal of Economic Dynamics and Control. 

Positiv vinkling bidrar ikke til å løse samarbeidsproblemer i allmenningens tragedie 

Mange miljøproblemer bunner i det samme sosiale dilemmaet: at egeninteressen til 
enkeltaktører ikke sammenfaller med fellesskapets beste. Konflikten skyldes negative 
eksternaliteter, som vil si at hver enkelt av oss påfører fellesskapet en (miljø)kostnad som vi 
ikke nødvendigvis tar hensyn til i våre beslutninger. Tidligere studier har vist, ved hjelp av 
økonomiske eksperimenter, at fremstillingen av denne eksternaliteten kan påvirke 
samarbeid i en gruppe. Mer spesifikt, så finner tidligere studier at en positiv innramming av 
et fellesgodespill («ditt bidrag til gruppen vil gagne andre») gir mer samarbeid enn en 
negativ innramming av det samme dilemmaet («manglende bidrag vil påføre andre en 
kostnad»).  

I dette arbeidet undersøker vi i hvilken grad dette funnet lar seg generalisere til et lignende 
sosialt dilemma: overforbruk av trengselsgoder - ofte referert til som «allmenningens 
tragedie». Allmenningens tragedie skiller seg fra et klassisk fellesgodespill langs to 
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dimensjoner, som kan ha betydning for effekten av en positiv innramming. For det første, 
så vil gevinsten ved samarbeid i større grad tilfalle de som bidrar minst (godet er 
rivaliserende), mens i et fellesgodespill vil gevinsten deles likt - uavhengig av innsats 
(godet er ikke-rivaliserende). For de andre, så vil økonomiske insentiver til å samarbeide 
svekkes når andre bidrar mer (valg er strategiske substitutter), mens i et klassisk 
fellesgodespill vil de økonomiske insentivene være uavhengig av hva andre foretar seg. 

I hvilken grad påvirker disse to dimensjonene, rivalisering og strategisk substitusjon, 
effekten av en positiv innramming av dilemmaet? For å teste dette, gjennomfører vi seks 
ulike økonomiske eksperimenter. Hovedfunnet er at en positiv innramming øker 
samarbeid i det klassiske fellesgodespillet (i tråd med tidligere funn), men har ingen 
signifikant effekt i trengselsgodespillet. Vi diskuterer flere adferdsmodeller og mekanismer 
som kan forklare dette funnet. Blant annet peker vi på positiv innramming som et 
koordineringsverktøy i fellesgodespillet når deltakere har prososiale preferanser og ønsker 
å samarbeide gitt at andre gjøre det samme. I trengselsgodespillet, derimot, så vil de 
økonomiske insentivene trekke i motsatt retning av prososiale preferanser, og dermed 
dempe effekten av en positiv innramning.   

Studien bidrar til å belyse hvilke kjennetegn ved sosiale dilemma som gjør samarbeid 
vanskelig, og øker vår forståelse for når såkalt «nudging» kan fungere. 

Thuestad Isaksen, Elisabeth ,Kjell Arne Brekke og Andries Richter: Positive framing does not 
solve the tragedy of the commons, kommer i Journal of Environmental Economics and 
Management.  
https://doi.org/10.1016/j.jeem.2018.11.005. 

Grensekryssende kraftkabler 

Bygging av grensekryssende kraftkabler er kontroversielt, ikke bare i Norge. I Europa – og i 
de fleste andre deler av verden – er grensekryssende kraftkabler som regel etablert i 
henhold til bilaterale avtaler mellom de nasjonale aktørene som opererer kraftsystemene i 
hver ende av kablene. Selv om slike avtaler kan omfatte både kraftkablenes fysiske 
beskaffenhet og hvordan kostnadene skal fordeles, omfatter de sjelden det som kreves av 
forsterkninger i de nasjonale kraftnettene for å få full utnyttelse av 
mellomlandsforbindelsene. Derfor har slike prosjekter en tendens til å bli suboptimale, om 
de overhodet blir realisert. 

Vi utvikler en teoretisk modell for å analysere dette problemet, der vi tar utgangspunkt i en 
situasjon der det skal bygges en kabel mellom to land, og der effektiv utnyttelse av 
kabelen forutsetter forsterkninger i de respektive landenes kraftnett. Vi viser at selv om 
avtalen om kabelen isolert sett er optimalt utformet – i den forstand at den maksimerer 
gevinsten ved å bygge selve kabelen – vil den ikke gi maksimal verdiskaping for de to 
kraftsystemene sett under ett; sålenge partene ikke kan – eller vil – koordinere 
investeringene i sine nasjonale nett, blir investeringene for små, både i kabelen og i de 
nasjonale infrastrukturene. 

Subsidier som er ment å bidra til finansieringen av mellomlandsforbindelser (slik det f.eks. 
praktiseres i Europa idag), er ikke et tilstrekkelig virkemiddel for å sikre optimalitet; faktisk 
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må slike subsidier begrenses, for ikke å oppmuntre til mellomlandsforbindelser som ikke vil 
bli effektivt utnyttet på grunn av utilstrekkelige investeringer i nasjonale nett. 

Crampes, Claude  og Nils-Henrik M. von der Fehr: Decentralised Cross- Border Interconnection, 
CREE Working Paper 11/2018. 
https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2018/wp_2018_11.html 

Pledge-and-review bargaining 

Pledge-and-review bargaining referer til prosedyren som en benyttet for klimaavtalen i 
Paris, 2015. I motsetning til tidligere forhandlinger (som Kyotoavtalen), kan her hvert land 
selv beskrive sin «national determined contribution» som er landets «pledge», dvs. bidrag. 
Landene kan få tilbakemelding på at de må forbedre bidragene, men i utgangspunktet kan 
og er disse lovnadene uavhengig av hva andre land bidrar meg. Hvert femte år skal 
landene beskrive ytterligere kutt. Spillteori kan brukes til å vise at bidragene i denne 
prosedyren neppe blir så ambisiøse som ved mer tradisjonelle forhandlinger der en 
betinger egne bidrag på hva andre gjør. I denne forskningsartikkelen formuleres en modell 
for pledge-and-review forhandlinger, og det vises at bidragene likevel kan bli positive, selv 
om de neppe er så ambisiøse som ved andre forhandlingsspill. Dette gjør at landene 
investerer mindre i teknologi, for eksempel. På den andre side vil det være mer fristende å 
delta når landene selv kan foreslå kutt og disse ikke trenger å være så ambisiøse. Dette kan 
forklare at langt flere land ble med i Parisavtalen enn i Kyotoavtalen. Når flere land er med 
blir det flere bidrag og hvert land vil bidra mer likevel, så sluttresultatet kan bli bedre og 
mer ambisiøs enn strenge forhandlinger mellom færre antall land. Artikkelen viser at 
denne modellen er konsistent med fire forskjeller mellom de to avtalene, samtidig som 
den kan forklare hvorfor de to avtalene er overaskende like på andre felt, som med at 
periodelengden var fem år for Kyotoavtelen og den blir også fem år for Parisavtalen. 

Harstad, Bård: Pledge-and-review bargaining, CREE Working Paper 07/2018. 
https://www.cree.uio.no/publications/CREE_working_papers/2018/wp_2018_07.html 
 

 

 

Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi 

Flynn effekten i IQ og tilbakegangen skyldes miljøfaktorer 

Gjennom det 20de århundre økte gjennomsnittlig IQ målt i en rekke befolkninger verden 
over, den såkalte Flynn-effekten. I Norge snudde utviklingen for fødselskullene født etter 
1975. I et arbeide publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences viser Bernt 
Bratsberg og Ole Røgeberg at både oppgangen, snu-punktet og nedgangen også kan 
observeres mellom brødre innad i familier. Dette viser at årsakene bak utviklingen er 
miljøfaktorer som også påvirker søsken i samme familie ulikt, og utelukker dermed flere 
forklaringer som tidligere har blitt foreslått for utviklingen.  
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Bratsberg, Bernt, and Ole Rogeberg (2018), “Flynn effect and its reversal are both 
environmentally caused,” Proceedings of the National Academy of Sciences, June 26, 115 (26) 
6674-6678.  
https://www.pnas.org/content/pnas/115/26/6674.full.pdf. 

Studien er også beskrevet i en kronikk i Aftenposten, 
https://www.aftenposten.no/viten/i/Kv9Ld4/Norske-menns-IQ-faller-Hva-sa 

Sykehuskvalitet og stordriftsfordeler 

Mange studier av skalaegenskapene i produksjon av sykehustjenester finner at det er 
stordriftsulemper, eller i det minste ikke er stordriftsfordeler utover en størrelse som 
tilsvarer et norsk lokalsykehus. Det har vært påpekt at de fleste analysene ikke har tatt 
hensyn til kvaliteten på sykehustjenestene fordi slike data ikke har vært tilgjengelige. For 
enkelte pasientgrupper har det vært påvist at avdelinger eller enkeltleger som behandler 
mange pasienter oppnår bedre helseutfall en de som kun har få pasienter innen en 
diagnose. Kostnadene pr pasient blir ikke nødvendigvis lavere av den grunn, men tvert om 
kanskje høyere fordi en bruker mer spesialisert utstyr og kompetanse. Med en slik 
mekanisme kan en snakke om medisinske stordriftsfordeler samtidig som en har 
økonomiske stordriftsulemper når en bare ser på antall behandlinger.  

Sverre Kittelsen har i samarbeid med en nordisk forskergruppe sett på om medisinske 
stordriftsfordeler kan spores også på sykehusnivå, ikke bare på enkelte pasientgrupper. 
Prosjektet utnytter data som er samlet inn i EuroHOPE, et større prosjekt for årene 2010-
2014 med finansiering fra EUs 7. rammeprogram. I denne analysen ble det estimert en 
kostnadsfunksjon ved bruk av stokastisk frontanalyse (SFA), med og uten kvalitetsmål. 
Medisinske stordriftsfordeler på sykehusnivå skulle tilsi at skalaelastisiteten økte når en tok 
med kvalitetsmål i analysen. Resultatene viser ingen slik sammenheng. I den grad det er 
medisinske stordriftsfordeler i mindre pasientgrupper oppveies dette av at andre 
pasientgrupper på samme sykehus ikke har slike stordriftsfordeler. I motsetning til tidligere 
analyser blir det heller ikke funnet økonomiske stordriftsulemper i denne studien.  

Kittelsen, S.A.C., Anthun, K.S., Häkkinen, U., Kruse, M., Rehnberg, C.: Scale and quality in 
Nordic hospitals. Nordic Journal of Health Economics, 6(2), 29-
44. https://doi.org/10.5617/njhe.4801 

 

Blir feiloppfatninger korrigert av offentlig informasjon? 

Siden private bedrifter i liten grad vil ønske å opplyse forbrukere om helseskader og andre 
farer ved produktene de selger, er det viktig at offentlige myndigheter bidrar med 
oppklarende og korrekt informasjon. Et godt eksempel på dette er advarsler og 
opplysningskampanjer om tobakkens skadevirkninger. Men hvor oppklarende er offentlig 
helseinformasjon i praksis? I et fellesarbeide med Daniel Bergsvik fra Folkehelseinstituttet 
undersøkte Ole Røgeberg dette ved å be et utvalg studenter anslå risikoen for å dø etter 
langvarig bruk av snus og sigaretter. Deretter fikk studentene lese et tilfeldig trukket 
informasjonsskriv. Dette var enten ett av to skriv fra offentlige myndigheter om snus, eller 
det var en avisartikkel fra Aftenposten der en tobakksforsker omtalte sigaretter som 

43 
 

https://www.pnas.org/content/pnas/115/26/6674.full.pdf
https://www.aftenposten.no/viten/i/Kv9Ld4/Norske-menns-IQ-faller-Hva-sa
https://doi.org/10.5617/njhe.4801


dynamitt og snus som kinaputter. Deretter ble studentene igjen bedt om å anslå risiko for 
de to produktene. Resultatene viste at metoden kunne påvise klare forskjeller i hvordan 
informasjon påvirket risikoanslag, og fant videre at den offentlige informasjonen førte til at 
studentene overdrev dødsrisikoen for snusere enda mer enn de allerede gjorde - mens 
avisartikkelen beveget anslagene sterkt mot mer troverdige anslag. 

D Bergsvik, O Rogeberg (2018): Assessing the effect of public health information by incentivised 
risk estimation: An example on Swedish snus. International Journal of Drug Policy 54, 51-
57. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395918300136 

 

Hvordan kan total økt ulykkesrisiko i trafikken anslås fra Culpability studier? 

En vanlig metode for å anslå den økte risikoen i trafikken knyttet til ulike rusmidler er 
såkalte “culpability studier,” men disse har vist seg å gi anslag som er lette å mistolke. 
Metoden går ut på å måle forekomsten av ulike rusmidler i et sett ulykkesrammede 
sjåfører, og deretter kategorisere sjåfører etter om de var skyld i sin ulykke eller tilfeldige 
ofre. Ved å anta at de tilfeldige ofrene kan anses som tilfeldige trekninger fra trafikken på 
ulykkestidspunktet kan man statistisk anslå hvor over-representert ulike ruspåvirkede 
grupper er blant de skyldige sjåførene. Dette sier oss hvor mye risikoen for en ulykke du er 
skyld i øker, men blir ofte tolket som den økte risikoen for å havne i en ulykke i det hele 
tatt. Dette er feil, som en enkel analogi kan vise: Dersom du får 20% av inntekten din fra en 
bijobb og bijobben velger å doble lønnen din, så øker ikke totalinntekten med 100% men 
med 20%. I et arbeide i tidsskriftet Accident Analysis and Prevention presenterer Ole 
Røgeberg en statistisk modell som kan anslå økningen i totalrisiko på både enkeltstudier 
og sett av studier, og viser at feiltolkningen av tidligere resultater har ført til overdrevent 
høye anslag på risikoøkningen som er assosiert med cannabisbruk. 

O Rogeberg (2018): A meta-analysis of the crash risk of cannabis-positive drivers in culpability 
studies—Avoiding interpretational bias. Accident Analysis & Prevention 123, 69-
78. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001457518304706 

 

Hvilken rusmiddelpolitikk er alt i alt best? 

Politikken vi fører i forhold til ulike rusmidler må balansere en rekke hensyn. Slakk 
regulering kan føre til høy utbredelse og omfattende skader, økt bruk blant barn, unge og 
sårbare grupper. For streng regulering kan føre til marginalisering og utstøting av de som 
uansett bruker, som igjen ofte vil være fra sårbare grupper, omfattende illegale markeder, 
farlige og ukjente tilsetningsstoffer i varene og lignende problemer. I et forsøk på å 
kartlegge hva slags hensyn som bør tas og hvordan de kan balanseres, inviterte Ole 
Røgeberg og samarbeidspartnere fra Norge og England til en beslutningskonferanse der 
forskere og fagfolk på ulike relevante felt ble ledet igjennom en strukturert prosess. Etter å 
ha kartlagt en rekke ulike hensyn som er viktige å ta hensyn til, så ble fire bredt definerte 
politikkregimer (strengt forbud, avkriminalisering, streng regulering, fritt salg) 
sammenlignet utifra hvert hensyn. Deretter ble de ulike hensynene vektet mot hverandre 
for å identifiser hvilket politisk regime som “alt i alt” kom best ut. Dette ble gjort for både 
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cannabis og alkohol separat, og resultatene fant at denne gruppen med fagfolk oppnådde 
enighet om at en streng regulering ville gi det beste utgangspunktet for et best mulig 
samlet resultat for begge stoffene. Artikkelen ble publisert i International Journal of Drug 
Policy. 

O Rogeberg, D Bergsvik, LD Phillips, J Van Amsterdam, N Eastwood, ...(2018): A new approach 
to formulating and appraising drug policy: a multi-criterion decision analysis applied to 
alcohol and cannabis regulation. International Journal of Drug Policy 56, 144-
152. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395918300264 

Hva slags cannabispolitikk tilsier samfunnsøkonomisk reguleringsteori at vi burde 
føre? 

Hva slags politikk tilsier samfunnsøkonomisk reguleringsteori at vi burde føre overfor 
cannabis? I et arbeide i International Journal of Drug Policy analyserer Ole Røgeberg 
spørsmålet utifra en teoretisk modell der korrigerende avgifter på et skadelig gode (Pigou-
skatter) fører til økt pris og reduserer konsum, men også kan stimulere vekst i illegale 
markeder. Røgeberg viser at dette medfører at samfunnsøkonomisk reguleringsteori kan 
begrunne forbud - men at forbud kun kan være riktig dersom skadene fra bruk er 
tilstrekkelig høye til at den “riktige” lovlige prisen ville ligge langt over den illegale prisen 
man ser under et forbud. Anslag på skadevirkningene av cannabis tilsier at dette ikke er 
tilfelle - og at den korrekte lovlige prisen ville vært rundt dagens illegale pris. I et slikt 
tilfelle tilsier reguleringsteorien at varen burde være lovlig tilgjengelig. Samtidig 
gjennomgår Røgeberg en rekke adferdsøkonomiske hensyn som tilsier at en eventuell 
regulert og lovlig omsetning bør være forsiktig - og at forbud mot reklame og offentlig 
bruk, aldersgrenser, offentlig omsetning og andre reguleringsverktøy kan være viktige for 
å unngå kommersielle markeder som jobber effektivt for å øke antallet storbrukere som får 
økt risiko for alvorlige problem. 

O Rogeberg (2018): Prohibition, regulation or laissez faire: The policy trade-offs of cannabis 
policy. International Journal of Drug Policy 56, 153-
161. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095539591830094X 

Øvrige temaer 

Bistand og barnedødelighet i Nigeria 

Det finnes en stor litteratur som studerer effekten av utviklingshjelp og bistand på 
økonomisk vekst men det langt færre studier som omhandler hvordan bistand påvirker 
helsemessige utfall. Det mangler også studier som ser på effekter av bistand på lokalt nivå 
og som ikke bruker tverrsnittsdata mellom land. Sammen med medforfattere ved PRIO, har 
Andreas Kotsadam undersøkt hvordan bistand på lokalt nivå påvirker barnedødelighet i 
Nigeria. Forfatterne kobler sammen data på bistand fra en stor mengde givere med 
individdata på barnedødelighet ved hjelp av geo-koordinater. Ved å bruke mødre-faste 
effekter og se på sannsynligheten at barn som fødes av samme mor før og etter 
bistandsprosjekter startet i et område, kan de kontrollere for mye ikke-observert variasjon i 
dødelighet og bistand. De finner at bistand minsker barnedødeligheten og spesielt for 
mindre privilegerte grupper liksom barn av muslimske kvinner og barn som bor på 
landsbygden.  
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Studien er publisert som Kotsadam, A., Østby, G., Rustad, S. A., Tollefsen, A. F., & Urdal, H. (2018). 
Development aid and infant mortality. Micro-level evidence from Nigeria. World Development, 
105, 59-69. 
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.022 

Bistand fra Kina og korrupsjon 

Mange forskere mener at bistand kan lede til økt korrupsjon men det finnes veldig få 
studier som har testet dette utover å sammenligne land som får og ikke får bistand. 
Sammen med Ann-Sofie Isaksson ved Gøteborgs universitet, har Andreas Kotsadam 
undersøkt om bistand har en effekt på lokal korrupsjon i Afrika. Forfatterne matcher data 
på bistandsprosjekter med individ data på korrupsjon for nesten 100,000 respondenter i 29 
Afrikanske land. De finner at bistand fra Kina fører til økt korrupsjon på lokalt nivå men at 
bistand fra andre givere ikke gjør det.  

Studien er publisert som Isaksson, A. S., & Kotsadam, A. (2018). Chinese aid and local corruption. 
Journal of Public Economics, 159, 146-159. 
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.002 

Konflikt og mødrehelsetjenester i Afrika 

Betingelsene under hvilke en mor føder har generelt stor innvirkning på helserisikoen for 
både mor og barn. Sammen med medforfattere ved PRIO, har Andreas Kotsadam 
undersøkt hvordan lokale konflikter påvirker hvorvidt kvinner føder barn på offentlige 
helsestasjoner i 31 land i Afrika. Forfatterne bruker geokodete data på konflikter og 
matcher dette med geokodete data på bruk av helsetjenester. Ved å sammenligne ulike 
fødsler for samme kvinne over tid (ved hjelp av mødre-faste effekter) finner forfatterne at 
konflikt leder til mindre bruk av mødrehelsetjenester der det har vært konflikter innenfor 
en radius av 50 km. Effekten er særlig stor for fattige mødrer.  

Studien er publisert som Østby, G., Urdal, H., Tollefsen, A. F., Kotsadam, A., Belbo, R., & 
Ormhaug, C. (2018). Organized violence and institutional child delivery: Micro-level evidence 
from Sub-Saharan Africa, 1989–2014. Demography, 55(4), 1295-1316. 
https://doi.org/10.1007/s13524-018-0685-4 

Bistand og fagorganisering i Afrika 

Sammen med Ann-Sofie Isaksson ved Gøteborgs universitet, har Andreas Kotsadam 
undersøkt om kinesisk bistand har en effekt på lokal organisering i fagforeninger.  Ved å 
matche geo-refererte data om kinesiske bistandsprosjekter med data fra Afrobarometern 
om organisering i fagforeninger i 18 Afrikanske land finner de at kinesisk bistand fører til 
lavere fagforeningsgrad. Bistand fra andre store givere, som for eksempel Verdensbanken, 
har ikke slike negative konsekvenser.    

Studien er publisert som Isaksson, A. S., & Kotsadam, A. (2018). Racing to the bottom? Chinese 
development projects and trade union involvement in Africa. World Development, 106, 284-
298. 
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.003 
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Stiftelsen Frischsenteret for 
samfunnsøkonomisk forskning

Vedlegg 3. Årsregnskap 2018

Resultatregnskap 1.1.-31.12. Note 2018 2017

Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 41 165 591 38 020 984
Grunnbevilgning 1 3 970 909       2 064 964       
Sum driftsinntekter 45 136 500    40 085 948    

Driftskostnader
Lønnskostnad ekskl. tidsavgrenset pensjonspremie 2,6 28 917 783     25 011 132     
Avskrivning på varige driftsmidler 3 528 606           429 852           
Annen driftskostnad 9 6 557 732       7 195 586       
Samarbeidspartnere / underleverandører 9 9 018 294       7 172 941       
Sum driftskostnader 45 022 415 39 809 511

Driftsresultat 114 085          276 437          

Finans- og renteinntekt 10 402 812           1 792 968       
Finans- og rentekostnad 223 668           8 211                
Netto finansposter 179 144 1 784 757

Årsresultat 293 230 2 061 194

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER
Til/Fra (-) fond for anvendt forskning 293 230 2 061 194
Til/Fra (-) Frischfondet
Sum disponeringer 293 230 2 061 194
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Eiendeler pr 31.12

Note 2018 2017
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Kunst 3 54 850             54 850             
Inventar 3 462 134           514 427           
Fast inventar bygninger 3 595 243           750 524           
Edb-utstyr 3 0                        109 581           
Sum varige driftsmidler 1 112 228      1 429 382      

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

Sum anleggsmidler 1 162 228      1 479 382      

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Kundefordringer 745 100           3 235 656       
Innskuddsfond pensjonspremie 6 3 441 853       3 342 254       
Opptjente inntekter 3 291 338       2 323 212       
Forskuddsbetalte kostnader 841 331           905 321           
Sum fordringer 8 319 622      9 806 443      

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 7 21 449 102     21 498 806     
Sum investeringer 21 449 102    21 498 806    

Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 32 438 572     25 361 744     

Sum omløpsmidler 62 207 296    56 666 994    

SUM EIENDELER 63 369 524    58 146 376    
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NOTER TIL REGNSKAPET 2018

Regnskapsprinsipper

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

Forskningstjenester inntektsføres i takt med utførelsen. 

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

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

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler verdsettes til 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.

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.
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Note 1 Driftsinntekter

Driftsinntekter består av forskningsinntekter som resultatføres i takt med utførelsen. 

2018 2017
Salgsinntekter 46 021 404        39 665 094      
Opptjent, ikke fakturert inntekt 1 029 446          1 080 890        
Overført mellom år -1 914 350         -660 036          
Totale inntekter 45 136 500     40 085 948   

Note 2  Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte
2018 2017

Lønn og feriepenger 20 822 759        19 122 988      
Arbeidsgiveravgift 3 212 231          2 869 884        
Kompetanseavsetning 2 045 988          1 061 722        
Styrehonorar 176 000             127 000            
Pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift 1 791 321          1 812 269        
Refusjon av sykepenger og permisjoner -62 150              -522 853          
Andre sosiale kostnader 931 634             540 122            
Sum 28 917 783 25 011 132

Ansatte
I 2018 var 47 forskjellige personer lønnet av Stiftelsen, og antall årsverk var 24,2

Ytelser til ledende personer / godtgjørelser
Direktør Styret

Lønn 1 164 208         
Andre ytelser 15 276               
Pensjonskostnad 152 952            
Styrehonorar 176 000            

Revisor

Godtgjørelse til revisor 2018 2017
Kostnadsført for lovpålagt revisjon 111 500             105 500            
Utvidet finansiell revisjon 25 200                20 000              

Utgifter til revisjon av 2018 regnskapet vil bli 136 700.
Alle beløp er eks. mva. 

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 2018 var kr 3 053 000. Inntektsført 
grunnbevilgning var kr 3 970 909. (Tildeling på 3 053 000 + 1 271 150 overført fra 2017 minus 353 241 overført til 2019.)

Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for direktør, andre ansatte, styremedlemmer eller andre nærstående.
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Note 3  Anleggsmidler

Kunst
EDB-utstyr og 
kontorinventar Fast inventar Sum

Kostpris pr 01.01. 54 850    6 766 287               1 552 810          8 373 947        
Tilgang i året -           211 451                   -                       211 451            
Avgang i året -           -                            -                       -                     

Anskaffelsekost pr 31.12. 54 850    6 977 738               1 552 810          8 585 398        

Akkumulerte avskrivninger 01.01. -           6 142 282               802 286             6 944 568        
Årets ordinære avskrivninger -           373 325                   155 281             528 606            

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12. -           6 515 607               957 567             7 473 174        

Bokført verdi pr 31.12. 54 850  462 131                 595 243            1 112 224      

De ordinære avskrivningene foretas lineært over 3 år for Edb-utstyr og kontorinventar. 
Fast inventar i bygninger avskrives lineært over 10 år.
Kunst avskrives ikke.

Note 4  Kompetansegjeld

Note 5 Bankinnskudd

Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør per 31.12.18 kr 1 126 977.
Stiftelsen har også en depositumskonto som utgjør per 31.12.18 kr 2 000.

Note 6 Pensjoner

Stiftelsen har i tillegg inngått avtale om AFP for sine ansatte i 2018. Det er gjennom året kostnadsført kr 268 090 for denne 
ordningen.

Kompetansegjeld er opptjent tid til kompetanseoppbygging for forskerne og direktør og er per 31.12.18 vurdert etter 
gjeldende lønnssatser inkludert arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader. 
Totalt opptjent beløp justeres skjønnsmessig ned ut fra beste estimat på hvor stor del av den opptjente tiden som vil bli 
tatt ut.

Den opptjente tiden kunne også blitt vurdert til alternativ-verdi, det vil si det samlede inntektsbortfall ved uttak av 
kompetansetiden. Denne alternativ-verdien er per 31.12.18 estimert til kr 29 386 866. Med en slik verdiansettelse ville 
opptjent egenkapital reduseres fra kr 25 893 215 til kr 16 620 710.

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

Stiftelsen har en hybridordning gjeldende f.o.m. 01.01.16. Den har 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 2018 er knyttet til periodisert premie og utgjør kr 1 888 759.
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Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aksjefond Kostpris
Verdi pr 
31.12.17

Verdi pr 
31.12.18

Balanseført 
verdi

DNB Norge Indeks 3 093 334        5 245 066            5 137 862            -107 204          -2,04 % 5 137 862
DNB Global Indeks 1 327 008        3 330 004            3 215 940            -114 064          -3,43 % 3 215 940

4 420 342        8 575 069            8 353 802            -221 268          -2,58 % 8 353 802

Pengemarkedsfond
Nordea Obligasjon II 9 222 334        12 923 737          13 095 301         171 564           1,33 % 13 095 301         
Sum 9 222 334        12 923 737          13 095 301         171 564           1,33 % 13 095 301         

Sum markedsbaserte fin. 13 642 676    21 498 805 21 449 102 -49 704           -0,23 % 21 449 103        

Note 8 Egenkapital

Grunnkapital

Fond for 
anvendt 

forskning
Frisch 
fondet Sum

Egenkapital pr 01.01. 200 000               25 228 713     171 272    25 599 985         
Årets resultat 293 230           293 230               
Egenkapital pr 31.12. 200 000               25 521 943    171 272   25 893 214        

Note 9 Andre driftskostnader

Andre driftskostnader består av følgende:
2018 2017

Leie lokaler og andre lokalkostnader 2 793 145        2 816 280           
Inventar og utstyr 497 268           678 894               
Andre honorar 694 611           675 455               
Møte, kurs og lignende 301 833           172 922               
Porto, tlf, trykksaker og lignende 290 719           338 854               
Reisekostnader 664 563           1 048 189           
Kjøp av registerdata 1 039 825        1 200 175           
Øvrige kostnader 275 768           264 817               
Sum 6 557 732        7 195 586           

Samarbeidspartnere

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

Samarbeidspartnere 9 018 294        7 172 941           

Årets endring

Det er i 2018 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 
f d l å
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Note 10 Finans- og renteinntekter

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

2018 2017
Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler -49 704            1 588 560           
Annen finansinntekt 231 248           204 407               
Annen finanskostnad -2 400              -8 211                  
Netto finans 179 144           1 784 757           

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 0,916 prosent.
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