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1. Oversikt over året 2019
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning (Frischsenteret) oppnådde i
2019 et økonomisk resultat på 2,5 millioner kroner. Driftsresultatet var på minus 0,2
millioner, mens det i 2018 var pluss 0,1 millioner. Omsetningen var på 44,0 millioner kroner
mot 45,1 millioner i 2018.
Det lave driftsresultat kan knyttes til en del forskjellige faktorer. Indirekte kostnader har økt
med 0,5 millioner pga. lønnsopprykk og høy publiseringsbonus. Pga. av forsinkede data er
et prosjekt ført med underskudd i 2019 på 0, 4 millioner som korrigeres i 2020. En reduksjon
av antall månedsverk på ca 13 mnd gir færre timer å dele de indirekte kostnadene på, med
andre ord at de interne timekostnadene øker mens de eksterne ligger fast. Dette gir et
anslått tap på 0,6 millioner. Noen udekkede månedsverk gir 0,6 millioner lavere driftsresultat
og utgifter til ikke prosjektspesifikke registerdata utgjør 0,4 millioner.

50

Figur 1:
Omsetning, resultat og årsverk.
Uten tidsavgrenset pensjonspremie
(Millioner 2015 kroner)

40
30

Omsetning (mill.)
Oms. eksl. overføringer
(mill.)
Årsresultatt (100 000)

20
10

Årsverk (antall)

0
2015

2016

2017

2018

2019

Det ble utført i alt 23,4 årsverk. Tre av de 17 forskerne var kvinner. Ved utgangen av 2019 er
to av tre stipendiater kvinner. Vi har også ansatt en kvinnelig postdoktor . I 2019 utførte
kvinner 1/4 av årsverkene ved senteret.
Det ble i 2019 trykket 22 artikler i internasjonale tidsskrifter. Publikasjonspoengene
summerte seg til 42,5 som er på nivå med fjorårets 41,5. Publikasjonspoeng fra nivå 2
publikasjoner utgjør mesteparten med 32,0 mot 30,5 i 2018. Antall årlige internasjonale
tidsskriftsiteringer pr. forsker var 61,8 i 2019, opp fra 54,9 i 2018 (målt mai 2020). Det ble
publisert 6 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker i 2019, opp fra 3 i 2018.
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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 204 fraværsdager
pga. av sykdom blant de fast ansatte. Dette utgjør 3,8 % 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 2019 hadde Frischsenteret 13 heltidsansatte forskere, to som har redusert
til 90 % stilling og en som har redusert til 60 %. I tillegg har vi en som er tatt 80 % permisjon
i to år for å kunne jobbe på et prosjekt hos andre. Det var i 2019 ansatt 5 stipendiater. 2
stipendiater disputerte. Gjennom 2019 var 20 ulike vitenskapelige rådgivere ansatt. Blant
rådgiverne var seks i hovedstilling ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (ØI) og to 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 23,5. Alle forskerne har
kompetanse på doktorgradsnivå.
Senter for energi- og miljøøkonomisk forskning (CREE) – der Frischsenteret er
vertsinstitusjon - arrangerte 3 workshoper og 8 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. Fem forskere ved Frischsenteret hadde bistillinger, en
på Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) ved Institutt for helse og samfunn
ved UiO, en ved Folkehelseinstiuttet og en ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO). To
forskere har bistillinger på SKATTEFORSK Senter for skatte- og adferdsforskning (NMBU).
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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 2019 hadde to av forskerne lengre utenlansopphold (USA og Austalia). Av eksterne var det
to doktorgradsstudenter og åtte forskere som hadde arbeidsplass som gjester ved
Frischsenteret over lengre perioder gjennom 2019. I tillegg har fem mastergradsstudenter
hatt kontorplass på senteret i løpet av året.
Direktør: Sverre A. C. Kittelsen
Nestleder: Ole Røgeberg til og med oktober, Simen Markussen fra november.
Administrasjonssekretær: Gry Nystrøm
Økonomikonsulent: Jørg M. Gjestvang
IT ansvarlig: Tao Zhang
Seniorforskere: Bernt Bratsberg, Elisabeth Fevang, Rolf Golombek, Erik Hernæs (60 %),
Øystein Hernæs, Sverre Kittelsen (50 %), Andreas Kotsadam, Snorre Kverndokk, Simen
Markussen (80 % i to mnd.), Eric Nævdal (90 %), Oddbjørn Raaum (90 %), Knut Røed, Ole
Røgeberg (80 % i ti mnd.) og Tao Zhang (65 %)
Forskere: Simen Gaure (63 %) , Karen Hauge, Elisabeth T. Isaksen (40 %. Hel stiling fra sep.).
Posdoktorer: Åshild Johnsen (50 %)
Doktorgradsstipendiater i løpet av 2019: Asbjørn G. Andersen, Elisabeth Fevang, Maria
Forthun Hoen, Maria Nareklishvili, Trond Christian Vigtel.
Vitenskapelig rådgivere: Professor Fridrik Mar Baldursson, førsteamanuensis Catherine
Banet, professor Maria Laura Di Tommaso, forsker Henning Finseraas, professor Finn
Førsund, 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, førsteamanuensis Hans Olav Melberg, professor Andreas Moxnes,
post doktor Anine Riege, professor Christian Traeger, professor Karen Helene Ulltveit-Moe,
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.
Styremedlemmer: Professor Kjell Arne Brekke (leder), forsker Kåre Bævre, analysesjef Stein
Langeland, seniorforsker Simen Markussen (tom september), forsker Karen Hauge (fom
oktober) , førsteamanuensis Tone Ognedal, professor Gaute Torsvik.
Varamedlemmer: Forsker Karen Evelyn Hauge, førsteamanuensis Jo Thori Lind.
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Det ble avholdt tre styremøter i 2019. Styrets arbeid omfattet budsjett, regnskap,
årsberetning og ansettelse av nye forskere.

3. Publisering og formidling
I 2019 ble utgitt 22 artikler i internasjonale tidsskrifter, se Tabell 1. På 19 av dem finner vi
forfatter(e) med hovedstilling ved Frischsenteret. 11 av de internasjonale artiklene var i
tidsskrifter på UHR nivå 2, og med unntak av 2 med deltakelse fra en eller flere heltidsansatte.
Det er et noe lavere artikkelantall i 2019 enn i 2018 og 2017, men på nivå med 2015 og 2016.
Det ble publisert 6 artikler i norske tidsskrifter og fagbøker.

Tabell 1. Publisering og formidling ved Frischsenteret i 2015-2019 1)
Internasjonale tidsskriftartikler
hvorav UHR-nivå 2
Bøker og bokkapitler
Norske tidsskriftartikler
Memoranda fra Økonomisk institutt,

2015
22(20)
7(6)
0
9(9)
4(4)

2016
23(15)
13(10)
2(2)
8(8)
1(1)

2017
33(23)
18(14)
2(1)
5(2)
1 (0)

2018
33(25)
19(18)
3(2)
3(2)
0

2019
22(19)
11(9)
3(3)
6(4)
2(2)

2(2)

5(5)

2(2)

4(4)

1(1)

10(7)
12(11)
65(42)
67(66)
28.5
14.3
31.5

2(2)
13(12)
78(51)
70(65)
30.8
22.2
37.1

2(1)
4(4)
90(70)
54(50)
42.9
32.2
44.9

2(2)
15(9)
104(64)
76(75)
41.5
30.5
54.9

2(2)
17(13)
79(60)
94(89)
42.5
32.0
61.8

Universitetet i Oslo2)
Rapporter og arbeidsnotater Frischsenteret
og HERO
CREE skriftserie
Rapporter fra andre institusjoner
Faglige foredrag
Brukerrettede foredrag
Publikasjonspoeng3)
hvorav UHR-nivå 2
Siteringer i året pr fast forsker (Web of Science)

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
Når en vekter artikkelantallet gir det et noe annet bilde. Frischsenterets publikasjonspoeng
oppsummerer vitenskapelig publisering i ett enkelt tall og er hentet fra den offisielle FoUStatistikken. Publikasjonspoengene er 42,5 i 2019, svakt opp fra 41,5 for 2018. Når
publikasjonspoengene øker samtidig som antallet publikasjoner går ned skyldes det
sammensetningen av publikasjonene. Delvis er dette fordi hele 32,0 publikasjonspoeng er
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på nivå 2, delvis skyldes det antallet forfattere på hver publikasjon, og delvis flere
utenlandske samarbeidspartnere.
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 2019 de tellende nivå-2 publikasjoner 50 % av totalt antall
publikasjoner og mer enn 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 4 norskspråklige tidsskriftsartikler og bokkapitler med uttelling i
publikasjonspoeng.
Totalt antall internasjonale tidsskriftsiteringer (Thomson, ISI Web of Knowledge) for
forskerne ved Frischsenteret har vært stigende siden 2011. I 2019 er det igjen økning til en
ny rekord på 61,8 siteringer i året per forsker, opp fra 54,9 i fjor.
Det har vært en trend de siste årene å utgi arbeidsnotater i internasjonale serier som gir
bedre spredning, og i 2019 var 17 utgivelser lagt til slike serier. Dette er en økning på 15 fra
året 2018. I Frischsenterets egne serier ble det gitt ut 1 rapport, og i samarbeidsserien fra
CREE 2 publikasjoner. Prosjektmedarbeiderne holdt i alt 173 innlegg, herunder 79 faglige
og 94 på brukerrettede konferanser og seminarer.
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 2019 har vært inntektssikring, økonomiske insentiver og varighet av trygd,
effekter av arbeidsmarkeds- og kvalifiseringstiltak, ulikhet og sosial mobilitet,
entreprenørskap, konsekvenser av pensjonsreformen og arbeidsmarkedsutfall for ulike
innvandrergrupper. 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. Sentralt står en fireårig rammeavtale med
ASD, inngått i 2018 sammen med Institutt for samfunnsforskning, Fafo og Statistisk
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sentralbyrå: PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og
Bærekraft»).
Energi, miljø og naturressurser
Energi og miljø er et viktig forskningsfelt ved Frischsenteret. Forskningen omfatter dels
tradisjonelle temaer og analyser innenfor energi-, miljø- og ressursøkonomi, 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 fortsatte ut 2019. Forskningen i 2019 omfattet 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 2019 omfatter analyser av
effektivitet i domstoler, veibygging og bruk av hofteproteser, samt verdier og hensyn i
ruspolitikken.
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 2019 hadde Frischsenteret fem doktorgradsstudenter.
Stipendiatene var tilknyttet prosjekter om arbeidsmarkedet, helseøkonomi og energi/miljø.
Tre av fem stipendiater var kvinner, hvilket kan gi håp om en jevnere kjønnsfordeling blant
forskerne på lengre sikt. To stipendiater som avsluttet sitt engasjement i løpet av 2019
forsvarte sin avhandling på disputas i 2019.
Tre av de ansatte var sensor på eksamener. Fire av de ansatte var doktorgradsveiledere for
til sammen elve stipendiater, og fire var veileder for en masteroppgave. To av de ansatte har
undervist. En har vært opponent ved disputas og en har deltatt i bedømmelseskomite.
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Forskere ved Frischsenteret deltar aktivt i nasjonale og internasjonale faglige fora, med
tilsammen 80 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. Selv om det er usikkert om den vil bli arrangert er det likevel
knyttet arbeid til den. To av forskerne er med i redaksjonen i internasjonale vitenskapelige
tidsskrift. Frischforskere har bidratt med over 30 referee-rapporter til internasjonale
tidsskrifter i 2019, og har to verv i internasjonale vitenskapelige organisasjoner. To av
forskere har også deltatt i offentlige utvalg gjennom året, en av dem som utvalgsleder.

6. Økonomi og finansiering
Omsetningen sank fra 45,1 millioner i 2018 til 44 millioner kroner i 2019. Inntektene eksklusiv
overføringer til samarbeidspartnere var 35,2 millioner i 2019, ned fra 36,1 millioner i 2018.
Noe av nedgangen i omsetningen kan knyttes til færre årsverk. (2019: 23,4, 2018: 24,2) Den
kan også knyttes til et høyere uttak av kompetansetid i 2019. Noe som fører til mindre
avsetning til kompetansetidsbeholdningen,
Driften før finansinntekter viser et underskudd i 2019 på 0,2 millioner. I 2018 var det et
overskuddet på 0,1. Det er mange små faktorer som er årsaken til dette. Udekkede
månedsverk (0,6 mill), økning i indirekte kostnader pga. lønnsopprykk og høy
publiseringsbonus (0,5 mill), ikke prosjektspesifikke data (0,4 mill), et forsinket departements
prosjekt (0,4 mill) og færre månedsverk totalt (0,5 mill). Færre månedsverk fører til høyere
indirekte kostnader pr månedsverk. Når de eksterne prisene er bundet betyr det en
reduksjon av diffferansen mellom ekstern og intern kostnad på ca 0,5 mill.
Finansinntektene i 2019 var meget gode, 2,7 millioner. Ved utgangen av april 2020 ligger
det an til et tap på 5-10 % i 2020, dvs. 1,3-2,7 millioner, men det er svært usikkert hvordan
dette vil utvikle seg videre.
Årsresultatet for 2019 ble på 2,5 millioner mot 0,3 millioner i 2018.
Frischsenteret mottok i 2019 en grunnbevilgning på 3,221 millioner. Med overførte midler
fra 2018 brukte vi 2,6 millioner. Dette ble benyttet til finansiering av kompetansetid for
forskerne, interne utviklingsprosjekter, samt egenandel i forskningsprosjekter. Det blir
overført 0,9 millioner til 2020, nesten alt på internprosjekter. Bruken av grunnbevilgningen
utgjorde i 2019 ca 6 % av inntektene. Egenandelen i 2019 er for å dekke underdekning for
NFR stipendiater og postdoktorer.
En høy andel langsiktige prosjekter er viktig for å sikre kvalitet og høy kompetanse ved
Frischsenteret. Finansieringsandelen fra Forskningsrådet var høy også i 2019 (85 %). De
øvrige 15 % av inntektene fordeles mellom nasjonale oppdragsgivere (13 %), internasjonale
kilder (1 %) og annet (1 %). Ca 65 % av midlene fra nasjonale oppdragsgivere kom fra
Arbeids- og sosialdepartementet og NAV.
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De største prosjektene i 2019 var Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy
(CREE) og Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly. 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 2019
aktivt prosjektsamarbeid med forskere fra følgende institusjoner:
Arbeidsmarkedet, utdanning og pensjoner
Arbeids- og sosialdepartementet ASD, Chr. Michelsens Institutt CMI (Bergen),
Folkehelseinstituttet (Bergen og Oslo), FAFO (Oslo), Handelshøyskolen BI (Oslo), Integreringog mangfoldsdirektoratet IMDi (Oslo), Institutt for samfunnsforskning ISF (Oslo), NAV (Oslo),
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU (Ås), Norges teknisknaturvitenskapelige universitet NTNU (Trondheim), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
(Ås), Oslo Economics (Oslo), Proba Samfunnsanalyse (Oslo), Statistisk sentralbyrå (Oslo),
Universitetet i Oslo, University of New South Wales (CEPAR) (Australia), University of
California, Berkeley (USA), University of Milan (Italia), University of Turin (Italia),
Energi, miljø, atferd og eksperimentell økonomi
Handelshøyskolen BI (Oslo), OsloMet (Oslo), Institutt for energiteknikk (IFE) (Kjeller),
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
Folkehelseinstituttet (Oslo), 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), Transportøkonomisk institutt (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.

8. Utsikter framover
Frischsenterets aktivitet vil være påvirket av korona krisen i 2020. Vi har småbarnsforeldre
som vi antar er i 50 % permisjon eller mer i en periode. Vi må også anta at de andre ansatte
har noe redusert produktivitet pga. av alt nytt og usikkert som er knyttet til krisen. Vi har i
tillegg selv satt i verk noen prosjekter som vi i første omgang ikke vil få dekning for, blant
annet et samarbeid med NAV og SSB for å si noe om hvem som blir rammet av
permitteringer. Dette arbeidet bokføres som internprosjekter.
Derimot er det ingen av våre arbeidsoppgaver som er blitt særlig vanskeligere å utføre. Alle
kan gjøre de fleste av sine oppgaver fra hjemmekontor og via videokonferanser. Vi har for
tiden ingen eksperimenter hvor vi må ha direkte kontakt med deltagere.
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Vedlegg 1. Publisering og formidling i 2019
Oversikt over publikasjoner og foredrag ved Frischsenteretet
Type

Antall pr år
1999 2005 2010- 2015 2016 2017 2018 2019
-2004 -2009 2014

Internasjonale tidsskriftartikler
Bøker og bokkapitler

15,0
3,2
7,8

14,8
3,4
8,8

19,6
1,4
8,4

22
0
9

23
2
8

33
2
5

32
3
3

22
3
5

14,0

12

4,8

4

1

1

0

2

Rapporter og arbeidsnotater
Frischsenteret

8,8

6,6

5,0

4

3

2

4

1

CREE working papers

0,0

0

4,2

10

2

2

2

2

HERO2) skriftserie

6,7

3

0,6

0

2

0

0

0

Rapporter fra andre institusjoner
Faglige foredrag
Brukerrettede foredrag
Populære framstillinger3)

8,5
54,2
19,5
19,0

9,6
60,6
44,8
37,6

10,4
65,2
60,2
27,6

12
65
67
28

13
78
70
25

4
90
54
21

15
104
78
17

17
80
94
23

Norske tidsskriftartikler
Memoranda fra Økonomisk
institutt, Universitetet i Oslo1)

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

Publisering og formidling
2015-2019

100

80

Brukerrettede foredrag og
populære framstillinger
Faglige foredrag

60

Working papers
40

Internasjonale
tidsskriftartikler
Norske tidsskriftartikler og
bokkapitler

20

0
2015

2016

2017

2018

2019
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1. Internasjonale Vitenskapelige tidsskrift
Internasjonale tidsskriftartikler listes det året de er tilgjengelig på nett dersom dette er
tidligere enn trykkeåret. Dette er i samsvar med praksis i Norsk Vitenskapsindeks (NVI) og
som basis for publikasjonspengene. Enkelte artikler vil derfor være oppført med en
referanse til et senere år beretningsåret.
Aalen, L., Kotsadam, A., Villanger E.: Family Law Reform, Employment and Women’s
Political Participation in Ethiopia, Social Politics, vol 26(2), 299-323.
Asheim, G. B., Fæhn, T., Nyborg, K., Greaker, M., Hagem, C., Harstad, B., Hoel, M.O., Lund, D.,
Rosendahl, K. E.: The case for a supply-side climate treaty, Science, vol 365(6451), 325-327.
Andersen, A.G., Markussen, S., Røed, K.: Local Labor Demand and Participation in Social
Insurance Programs, Labour Economics, vol 61.
Benshaul-Tolonen, A., Chuhan-Pole, P., Kotsadam, A., Sanoh, A., Dabalen, A.: The Local
Socioeconomic Effects of Gold Mining: Evidence from Ghana, The Extractive Industries and
Society, vol 6(4), 1234-1255.
Borgen, N.T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O., Sørlie, M.: Impacts of School-Wide
Positive Behavior Support (SWPBS). Results from National Longitudinal Register Data,
International Journal of Psychology. Online 2019 trykket 2020.
Bratsberg, B, Nyen, T., Raaum, O.: Adult Vocational Qualifications Reduce the Social
Gradient in Education, Social Inclusion, vol 7(3), 95-109.
Crepin, A.-S., Nævdal, E.: Inertia in risk; improving economic models of catastrophes.
Scandinavian Journal of Economics, 1-27.
Goude, F., Garellick, G., Kittelsen, S.A.C., Nemes, S., Rehnberg, C.: The Productivity
Development of Total Hip Arthroplasty in Sweden: A Multiple Registry-Based Longitudinal
Study Using the Malmquist Productivity Index, BMJ Open 9(9).
Greaker, M, Golombek, R., Hoel, M.: Global impact of national climate policy in the
Nordic countries, Nordic Economic Policy Review, 157-202,
Harstad, B., Lancia, F., Russo, A.: Compliance Technology and Self-Enforcing
Agreements, Journal of the European Economic Association, vol 17(1), 1-29.
Hernæs, Ø.M.: Young adults and the (non-)formation of voting habits - Evidence from
Norwegian first-time eligible citizens, Scandinavian Political Studies, vol 42(2), 151-164.
Hernæs, Ø.M.: Going through Hell: Increased Work Effort in the Aftermath of Terrorism in
Norway, Scandinavian Journal of Economics, online.
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Hernæs, Ø.M., Markussen, S., Røed, K.: Television, Cognitive Ability, and High School
Completion, Journal of Human Resources, vol. 54(2), 371-400.
Hoel, M, Kittelsen, S.A.C., Kverndokk, S.: Correcting the climate externality:
Pareto improvements across generations and regions, Environmental and Resource
Economics, vol 74(1), 449-472,
Holtsmark, K.K.: Supply-side climate policy in Norway. Nordic Economic Policy Review
2019: Climate Policies in the Nordics, 209-235.
Isaksen, E.T., Richter, A.: Tragedy, property rights, and the commons: investigating the
causal relationship from institutions to ecosystem collapse, Journal of the Association of
Environmental and Resource Economist, vol 6(4), 741-781.
Kotsadam, A., Østby, G.: Armed conflict and maternal mortality: A micro-level analysis of
sub-Saharan Africa, 1989 – 2013, Social Science & Medicine, vol 239.
Kotsadam, A., Knutsen, T.: The Political Economy of Aid Allocation: Aid and incumbency at
the local level in Sub Saharan Africa, World Development. Online 2019, trykkes 2020.
Kotsadam, A., Finseraas, H., Hanson, T., Johnsen, A.A., Torsvik, G.: Trust, Ethnic Diversity, and
Personal Contact: A field experiment, Journal of Public Economics, vol 173, 72-84.
Laun, T., Markussen, S., Vigtel, T.C., Wallenius, J.: Health, Longevity and Pension Reform,
Journal of Economic Dynamics and Control, vol 103, 123-157.
Mamelund, S.-E., Shelley-Egan, C., Røgeberg, O.: The association between socioeconomic
status and pandemic influenza: Protocol for a systematic review and meta-analysis,
Systematic Reviews 8(1), 1-6.
Markussen, S., Røed, K.: Economic mobility under pressure, Journal of the European
Economic Association, Online

2. Bokkapittel
Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K.: Social Insurance Design and the Economic Integration of
Immigrants, In Lars Calmfors and Nora Sánchez Gassen (eds), Integrating Immigrants into
the Nordic Labour Markets. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, pp. 133-158.
Nævdal, E. Vislie, J.: Climate Change, Catastrophic Risk and the Role of the Pure Rate of
Time Preference, I Kap. 10 in Contributions in natural resource economics.
Stølen, N.M., Fredriksen, D.F., Hernæs, E., Holmøy, E.: The Norwegian NDC Scheme:
Balancing Risk Sharing and Redistribution, I Kap 6 i Progress and Challenges of
Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes Vol 1 Holzmann,, Robert; Palmer,
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Edward; Palacios, Robert; Sacchi, Stefano

3. Andre tidsskrift
Bratsberg, B., Røgeberg, O.: Norwegian IQ scores are falling – but genes are not to blame,
The Science Breaker, March 20, 2019.
Dagsvik, J.K., Skjerpen, T., Kornstad, T.: Motløshet og barrierer mot sysselsetting blant gifte
kvinner som er innvandrere og gifte kvinner født i Norge, Søkelys på arbeidslivet, vol 36(3),
177-193.
Golombek, R., Greaker, M., Kverndokk, S.: Fremtiden for CCS. Samfunnsøkonomen, nr 5, 5465.
Hardoy, I., Zhang, T.: Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet, Søkelys på
arbeidslivet, vol 36(1/2), 55-78.
Hoen, M.F., Markussen, S., Røed, K.: Innvandring og sosial mobilitet. Svar til kritikerne,
Tidsskrift for samfunnsforskning, vol 60(3), 309-320.
Iversen, T., Øien, H.: Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester.
Samfunnsøkonomen, vol 133(6), 68-77.

4. Frisch Rapport
Førsund, F.R., Kittelsen, S.A.C.: Effektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter,
nr 1.
5. Frisch Arbeidsnotat
6. Memorandum
Bhuller, M., Kostøl, A.R., Vigtel, T.C.: How Broadband Internet Affects Labor Market
Matching, memorandum nr 10.
Hardoy, I., Zhang, T.: The long and winding road – Labour market integration of refugees in
Norway, memorandum nr 8.

7. HERO Skrifter
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8. CREE skrifter
Gaure, S., Golombek, R.: True or not true: Carbon-free electricity generation is possible, nr
11.
Kverndokk, S., Figenbaum, E., Hovi, J.: Would my driving pattern change if my neighbor
were to buy an emissionfree car? nr 4.

9. Andre skriftserier
10. Andre skrifter
Almås, I., Moen, E.R., Kotsadam, A., Røed, K.: The Economics of Hypergamy, IZA Discussion
Paper No. 12185.
Bratsberg, B., Ferwerda, J., Finseraas, H., Kotsadam, A.: How Settlement Locations and Local
Networks Influence Immigrant Political Integration, CReAM discussion paper No. 18/19.
Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, K.: Excess Churn in Integrated Labor Markets. IZA Discussion
Paper No. 12697.
Bratsberg, B., Kotsadam, A., Lind, J.T., Mehlum, H., Raaum, O.: Election Turnout Inequality –
Insights from Administrative Registers, CESifo Working Paper No. 7465.
Bratsberg, B., Facchini, G., Frattini, T., Rosso, A.: Are political and economic integration
intertwined? IZA Discussion Paper No. 12659.
Dagsvik, J.K., Strøm, S., Locatelli, M.: Marginal Compensated Effects in Discrete Labor
Supply Models, CESifo working paper No. 7493.
Fevang, E.: Economic Incentives, Employment and Health. Doktorgradsavhandling,
Universitetet i Bergen.
Hernæs, E., Strøm, S., Zhang, T.: The Norwegian Pension Reform in 2011: The Long Term
Impact on Take-up of Pension and Labor Supply, CESifo working paper No. 7723.
Hernæs, E., Jia, Z., Piggott, J., Vigtel, T.C.: Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal,
CEPAR working paper No. 3/2019.
Holtsmark, K., Midttømme, K.:The Dynamics of Linking Permit Markets, CESifo Working
paper No. 7548.
Kverndokk, S., Figenbaum, E., Hovi, J.: Would my driving pattern change if my neighbor
were to buy an emission-free car? CESifo Working Paper No. 7679.
Rødseth, K., Løvold, R.B.H., Førsund, F.R., Kittelsen, S.A.C.: Effektivitet og produktivitet i
15

norsk veibygging 2007-2016, Concept-rapport nr. 57.
Røgeberg, O.: Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge. Delrapport: Psykiske
helseproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang utarbeidet for Arbeids- og
sosialdepartementet.
Strøm, S., Vislie, J.: Wealth Management and Uncertain Tipping Points, CESifo working
paper No. 7487.
Stølen, N.M., Fredriksen, D., Hernæs, E., Holmøy, E.: The Norwegian NDC Scheme: Balancing
Risk Sharing and Redistribution, Discussion Paper No. 1905, World Bank Group.
Traeger, C., Perino, G., Pittel, K., Requate, T., Schmitt, A.: Das Flexcap - eine innovative CO2Bepreisung für Deutschland, Ifo Schnelldienst, Nr. 18, 38-45.
Ulltveit-Moe, K.H., Moxnes, A., Bratsberg, B., Raaum, O.: Opening the floodgates: industry
and occupation adjustments to labor immigration, CEPR discussion paper No. 13670.

11. Faglige foredrag
Bratsberg, B.: Economic and political integration of refugees: Challenges for policy, invited
lecture, Mendel Museum, Masaryk University, Brno, October 9.
Bratsberg, B.: Hand in hand we vote: The effect of spousal voting on electoral turnout,
CONPOL Workshop, Uppsala University, June 3.
Bratsberg, B.: The effect of spousal voting on electoral turnout, Meetings of the Society of
Economics of the Household, Lisbon, May 27.
Bratsberg, B.: How Settlement Locations and Local Networks Influence Immigrant Political
Participation,” Conference on “Forced Displacement, Asylum Seekers and Refugees:
Economic Aspects and Policy Issues,” Queen Mary University of London, March 18.
Fevang, E.: Explaining the expansion of Disability Insurance Benefits Take-up: Theory and
Literature, Norges Bank 25. juni.
Førsund, F.R.: Efficiency and Productivity of Road Building in Norway 2007-2016,
Forskermøtet 2019, the 41th Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists,
UiT - The Artic University of Norway, Tromsø 7-8 januar.
Førsund, F.R.: Efficiency and Productivity of Norwegian District Courts 2009-2018, at The
17th International Conference on DEA, Haskayne University of Calgary, Canada, Juli 17-20.
Golombek, R.: True or not true: Carbon-free electricity is possible. The 37th annual
USAEE/IAEE North American conference, Energy Transitions in the 21st Century, Denver,
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november.
Golombek, R.: True or not true: Carbon-free electricity is possible. The 4th AIEE energy
symposium, Current and Future Challenges to Energy Security, Roma, desember.
Hauge, K.: Effects of dialogue meetings. 14th Nordic Conference in Behavioral and
Experimental Economics. September 26-28, Kiel.
Hauge, K.: Effects of dialogue meetings. ESA World Meeting, Juli 4-7, Vancouver.
Hauge, K.: Early intervention in temporary DI: A randomized natural field experiment
reducing waiting time in vocational rehabilitation. 41st Annual Meeting of the Norwegian
Association of Economists, Januar 7-8, Tromsø.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Presentation at the AERNA conference. Madrid,
Spain.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at Northwestern
University. Evanston, United States.
Harstad. Pledge-and-Review Bargaining. Presentation at the Wallis conference. Rochester,
United States.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the University of Graz.
Graz, Austria.
Harstad. Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at Umeå University. Umeå,
Sweden.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the Center for
Economic Studies. Munich, Germany.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at Universitat Pompeu
Fabra. Barcelona, Spain.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the Universitat
Autonoma de Barcelona. Barcelona, Spain.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the University of
Barcelona. Barcelona, Spain.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at UC3M. Madrid, Spain.
Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Department seminar at the University of
Chicago. Chicago, United States.
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Harstad, B.: Pledge-and-Review Bargaining. Conference presentation at a BI workshop.
Oslo, Norway.
Harstad, B.: Coal and the Environment. Presentation at Norad. Oslo, Norway.
Hernæs, E., Piggott, J., Markussen, S., Røed, K., Vigtel, T.C.: Program Substitution – old age
pension or disability benefit, Part of the programme PensjonsLAB, The 27th Colloquium on
Pensions and Retirement, 2-3 December.
Hernæs, Ø.: Evaluering av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år – noen
foreløpige resultater, Trygdeforskningsseminaret, Bergen, 29. november.
Hernæs, Ø.: Evaluering av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år – noen
foreløpige resultater, Arbeid, velferd og forskning-seminar, Institutt for samfunnsforskning,
21. november.
Hoen, M.F.: Immigration and social mobility, lunsjseminar, Institutt for Samfunnsforskning,
24. januar. Invitert.
Holstmark, K.K.: The dynamics of linking permit markets (co-author Kristoffer Midttømme),
Department Seminar, Department of Economics, Norwegian Business School, 13. Feb.
Holstmark, K.K.: The dynamics of linking permit markets (co-author Kristoffer Midttømme),
Spring School in Environmental Economics, Arrangør: Aix-Marseille School of Economics,
Marseille, 23. Mai.
Holstmark, K.K.: The dynamics of linking permit markets (co-author Kristoffer Midttømme),
CBS Inequality Platform’s 1st Workshop on Climate Change and Inequality, Copenhagen
Business School, København, 8. Nov.
Holstmark, K.K.: Supply-side climate policy in Norway, Nordic Economic Policy Review
Launch, Arrangør: Nordic Economic Policy Review, København, 14. Mai.
Isaksen, E.T.: The environmental and distributional consequences of emissions markets:
evidence from the Clean Air Interstate Rule, Økonomisk institutt, Uppsala Universitet, 7
mars.
Isaksen, E.T.: Carbon pricing, compensation, and competitiveness: lessons from UK
manufacturing. 7th IZA Workshop on Environment and Labor Markets, Bonn, 8 mai.
Isaksen, E.T.: The environmental and distributional consequences of emissions markets:
evidence from the Clean Air Interstate Rule, 2nd GREEN-Econ Spring School in
Environmental Economics – accompanying workshop, Marseille, 23 mai.
Isaksen, E.T.: Carbon pricing, compensation, and competitiveness: lessons from UK
manufacturing. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment,
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London School of Economics, London, 12 juni.
Isaksen, E.T.: Carbon pricing, compensation, and competitiveness: lessons from UK
manufacturing. EAERE, Manchester, 28 juni.
Kittelsen, S.A.C.: Using performance measurement in economic regulation. Panel session
European workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), Loughborough
University, London, 11. juni. Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, University of East Anglia, Norwich, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, University Hamburg, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Wageningen Univerity, Invitert.
Kotsadam, A.: Effekter av dialogmøte, Stockholm, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Essex, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Torino, Invitert.
Kotsadam, A.: Effects of housing lottery in Ethiopia, Uppsala University, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, worksop in Munich, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and political participation – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, EPSA Belfast, Konferanse.
Kotsadam, A.: Peer effects, Seminar, Lund University, Invitert.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Universitetet I Oslo.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, neudc, USA.
Kotsadam, A.: Peer effects, Seminar Yangoon.
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Kotsadam, A.: Peer effects, Seminar Psykologisk institutt.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Sussex, Brighton.
Kotsadam, A.: Jobs and intimate partner violence – Evidence from a Field Experiment in
Ethiopia, Seminar, Munich, ifo.
Kverndokk, S: Setting the Tracing-project in a wider context: Thoughts on some potential
novel research, Seminar i forbindelse med racing-prosjektet til Universitetet i Tromsø,
Sommarøy, 16. Januar. Invitert presentasjon.
Kverndokk, S.: Would my driving pattern change if my neighbor were to buy an emissionfree car?, seminar, University of Graz, Graz, Østerrike, 29. mai. Invitert presentasjon.
Kverndokk, S.: Sukkeravgiftsutvalget, Frischseminar, Son, 7. Juni.
Kverndokk, S.: Climate policies: Distributional effects and transfers, Keynote presentation,
26th Ulvön Conference on Environmental Economics, Ulvön, Sveden, 17-18. Juni. Invitert
presentasjon.
Kverndokk, S.: Om kapittel 1 i WGIII, IPCC-seminar, CICERO, 3. september. Invitert
presentasjon.
Kverndokk, S.: How fast should the transition to an emission-free transport sector be?, CREE
workshop, Oslo, 29. oktober.
Markussen, S.: Assortative mating, new evidence, for Folkehelseinstituttet, 11.1.
Markussen, S.: Innvandring og mobilitet, FAFO, 9.4.
Markussen, S.: The golden middle class neighborhood, UrbanEc Ass, Philadelphia, 11.10.
Markussen, S.: Bruk av naturlige eksperimenter i samfunnsforskning, FHI, Oslo, 5.11.
Nævdal, E.: Harvest control rules in cohort and multispecies models, Workshop on Risk,
Resilience and Recovery in the Marine Estate, Bergen, May 23 – 25. Organized by
Norwegian School of Economics.
Nævdal, E.: Ledelsesfagets rolle I New Public Management, Høgskole- og
universitetsreformen og NPM, Oslo Met, Des 9th.
Nævdal, E.: The role of technology in restoring fisheries – The tragedy of the commons
squared, 26th Ulvön Conference on Environmental Economics, June 18th-20th.
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Nævdal, E.: The Effect Of Increased Productivity In The Management Of Renewable
Resources – And Some Stuff You Didn't Know About The Ramsey–Cass–Koopmans Model,
Department seminar, Oct. 4th.
Nævdal, E.: Rasjonalitetsantakelsen i samfunnsøkonomi, Foredrag for Rethinking
Economics, Blindern, Mar. 26th.
Nævdal, E.: New Insights from the Canonical Cass–Malinvaud–Koopmans Growth Model,
Presentasjon på Samfunnsøkonomenes forskermøte, Handelshøyskolen i Tromsø. 7.
januar.
Røed, K.: The Golden Middle Class Neighborhood. Presentasjon på Samfunnsøkonomenes
forskermøte, Handelshøyskolen i Tromsø. 7. januar.
Røed, K.: Immigration and Social Mobility. Presentasjon på forskningsseminaret i SSB, Oslo.
13. februar.
Røed, K.: The Golden Middle Class Neighborhood. Presentasjon på forskningsseminaret på
Økonomisk institutt NTNU, Trondheim, 14. mars.
Røed, K.: Immigration and Social Mobility. Presentasjon på forskningsseminaret på
Økonomisk institutt, UiB, Bergen. 4. April.
Røgeberg, O.: Identifying and correcting for systematic differences in scanner data. Med
Mowinckel. LIFEBRAIN (EU-prosjekt) intern workshop.
Røgeberg, O.: Sanctions for use and possession of drugs in Norway. Med Skardhamar,
invitert presentasjon, DRUG POLICY REFORM: SEMINAR IN OSLO, arranger av Willy
Pedersen.
Raaum, O.: Studies of refugee integration – comments, EARN Workshop Københavns
Universitet, 13.6 (inv).

12. Brukerrettede foredrag
Banet, C.: Energilovgivning i EU og betydningen for norske kraftselskap, KS Bedriftenes
Møteplass Energi, 3. april, Oslo.
Banet, C.: Electricity network tariffs regulation: between the need for new investments and
a fair energy transition, Seminar on Electricity Market Design - Electricity networks and
their operators in a time of change, 4. april, Oslo.
Banet, C.: Energy and Climate Plans: the affirmation of a new legal instrument for
completing the energy transition, Lisbon International Energy Law Conference, Institute of
Political & Legal Sciences-University of Lisbon, Portugal, 28. november.
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Banet, C.: Kraftsalgskontrakter, Corporate Renewable Power Purchase Agreements (PPAs)
sett i lys av EU-retten. Naturressursgruppen, 20. september, Oslo.
Bratsberg, B.: Arbeidsinnvandring og flyktningeintegrasjon, avslutningskonferanse for
forskningsprogrammet Tilpasning til varig høy arbeidsinnvandring på det norske
arbeidsmarkedet, Arbeidsdepartementet, 24. oktober.
Bratsberg, B.: Utviklingen i arbeidsinnvandringen til Norge: 1990-2018,
avslutningskonferanse for forskningsprogrammet Tilpasning til varig høy
arbeidsinnvandring på det norske arbeidsmarkedet, Arbeidsdepartementet, 24. oktober.
Førsund, F.R., Kittelsen, S.A.C.: Effektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter,
Domstolkommisjonen 07.02.
Golombek, R.: Kan kraftsektoren bli karbonfri? CREE-CICEP brukerseminar. 25. april.
Golombek, R.: CCS og europeiske energimarkeder, Platons CCS workshop. Oslo, 2.
desember.
Hauge, K.: Et lab eksperiment om å opprettholde samarbeid for bedre miljøgevinster,
Seminar om atferdsøkonomi, Partnerforum, 24. april, Oslo.
Hernæs, E., Piggott, J., Markussen, S., Røed, K., Vigtel, T.C.: Uføretrygding etter
pensjonsreformen, Delprosjekt under PensjonsLAB, Pensjonsforum, 10. mai.
Hoen, M.F.: Språkkrav, innvandring og arbeidsmarkedsutfall, avslutningsseminar, Arbeidsog sosialdepartementet, 24. oktober.
Holstmark, K.K.: Supply-side climate policy in Norway, Avdelingsseminar,
Økonomiavdelingen, Finansdepartementet, 28. mai.
Isaksen, E.T.: Kvotepliktig sektor: Hvordan påvirker EUs kvotesystem norske utslipp og
hvordan spiller det inn på andre klimatiltak? Presentasjon på Kickoff-seminar for PLATON,
Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo, 14 mai.
Isaksen, E.T.: Klimapolitikk, ulikhet og omstilling. En del av fagseminaret «Omstilling,
Ulikhet og uro, KåKånomics, 23. oktober, Stavanger.
Isaksen, E.T.: Utfordringer og muligheter for empiriske virkemiddelanalyser på klima- og
miljøområdet. Foredrag for Teknisk beregningsutvalg for klima, Miljødirektoratet, Oslo, 20
september.
Kittelsen, S.A.C.: Måling av produktivitet og effektivitet i offentlig sektor, Teknisk
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Vedlegg 2. Utvalgte forskningsresultater
Forskningsresultatene ved Frischsenteret dekker et vidt spekter av temaer. Her presenteres
et utvalg fra 2019. 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 2019 og eksempler
på ferskere forskningsresultater.

Arbeidsmarked, entreprenørskap og utdanning
Lokal etterspørsel etter arbeidskraft og bruk av ulike trygdeytelser
Er det egentlig et klart og veldefinert skille mellom arbeidsledighet og uførhet som årsak til
at man ikke er i arbeid? I et prosjekt for Arbeids- og sosialdepartementet har Asbjørn Goul
Andersen, Simen Markussen, og Knut Røed undersøkt hvor følsom bruken av helserelaterte
stønader er for etterspørsel etter arbeidskraft i det lokale arbeidsmarkedet der man bor. For
å identifisere effekten av etterspørselsforholdene i arbeidsmarkedet benyttes det en såkalt
shift-share instrumentvariabel metode. I praksis innebærer dette at det tas utgangspunkt i
hvordan endringer i den nasjonale næringsstrukturen påvirker lokale arbeidsmarkeder
avhengig av de ulike næringenes initiale betydning for den lokale sysselsettingen. Et
hovedfunn i studien er at endringer i den lokale etterspørselen etter arbeidskraft har stor
betydning for bruken av helserelaterte trygdeytelser. For eksempel, i populasjonen av nylig
sysselsatte arbeidstakere, finner forfatterne at andelen som mottar en helserelatert
trygdeytelse tre år senere faller med et kvart prosentpoeng for hvert prosentpoengs
etterspørselsdrevet økning i den lokale sysselsettingsraten. I populasjonen som nettopp
hadde kommet inn i en helserelatert ytelse finner de at den samme økning i
arbeidskraftetterspørselen gir en økt retur til arbeid tre år etter på hele 1.9 prosentpoeng.
Selv om effektene på bruk av arbeidsledighetstrygd er enda større, viser disse resultatene at
det i mange tilfeller ikke er mulig å trekke noe skarpt skille mellom problemer knyttet til
arbeidsledighet og uførhet. Økt etterspørsel etter arbeidskraft ser ut til å være et effektivt
virkemiddel for å redusere både arbeidsledighet og problemer knyttet til nedsatt
arbeidsevne.
Artikkelen er publisert som Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen, og Knut Røed: «Local Labor
Demand and Participation in Social Insurance Programs» i tidsskriftet Labour Economics.
https://doi.org/10.1016/j.labeco.2019.101767

Innvandring og sosial mobilitet
I kjølvannet av at Maria Hoen, Simen Markussen, og Knut Røed publiserte studien
«Immigration and Social Mobility» i 2018 (se fjorårets årsrapport) oppsto det en faglig
diskusjon om holdbarheten i de metodene som var benyttet for å identifisere effekter av
innvandring på sosial mobilitet blant norskfødte. Denne diskusjonen kulminerte med et
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eget symposium i Tidsskrift for samfunnsforskning med publisering av tre kritiske artikler,
samt svar fra forfatterne.
Symposiet er publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning Vol. 60, No. 3. Svaret fra Maria Hoen,
Simen Markussen, og Knut Røed er publisert med tittelen: «Innvandring og Sosial Mobilitet. Svar
til Kritikerne» (side 309-320)
https://www.idunn.no/tfs/2019/03

Hypergami
Valg av livsledsager er en beslutning med store konsekvenser både for personer, familier, og
for samfunnet som helhet. Hypergami er i denne sammenheng et fenomen som består i at
det innenfor pardannelser er en systematisk tendens til at mannens inntektspotensial
overstiger kvinnens – av årsaker som ikke er knyttet til at menn generelt sett tjener mer enn
kvinner. Dette er det vanskelig å etterprøve empirisk fordi inntektsnivå både påvirker og blir
påvirket av hvem man matches med. I en studie av Ingvild Almås, Espen Moen, Andreas
Kotsadam, og Knut Røed, forsøkes dette problemet løst ved å benytte foreldres inntektsrang
som en predeterminert indikator for partenes eget inntektspotensial. Resultatene av denne
studien viser at hypergami er et viktig fenomen i det moderne Norge. Dette reflekteres bl.a.
i tre empiriske funn:
i) Det er en sterkere positive sammenheng mellom eget inntektspotensial og
sannsynligheten for å finne en partner for menn enn for kvinner.
ii) Det er flere umatchede menn enn kvinner, spesielt for lave inntektspotensialer, og
det er en tendens til at menn med høyt inntektspotensial matches flere ganger.
iii) Innen par er det en tendens til at foreldrene til mannen har høyere inntektsrang
enn foreldrene til kvinnen
En mulig konsekvens av hypergami er at man innen par har en tendens til å prioritere
mannens yrkeskarriere høyere enn kvinnens. Dette kan dermed bidra til å forklare
persistente lønns- og inntektsforskjeller mellom menn og kvinner.
Artikkelen er tilgjengelig som Ingvild Almås, Espen Moen, Andreas Kotsadam, og Knut Røed: «The
Economics of Hypergamy», IZA Discussion Paper 12185.
https://www.iza.org/publications/dp/12185/the-economics-of-hypergamy

Lavere sykefravær i Utøya-berørte kommuner
Hovedfunnet i artikkelen er at i de kommunene som hadde innbyggere som mistet livet i
angrepene, sank sykefraværet i forhold til i resten av landet i tiden etterpå. Teoretisk støtte
for en slik virkning kan finnes i en litteratur innen psykologifaget om «posttraumatisk vekst».
Posttraumatisk stresslidelse er en velkjent lidelse som dreier seg om negative virkninger av
å ha opplevd et alvorlig traume. Imidlertid er det funnet eksempler på at traumatiske
opplevelser av både krig og terrorisme for noen i visse tilfeller også kan ha positive
virkninger, gjerne som endret forståelse av seg selv, samfunnet man er en del av og mening
og ansvar generelt. Dette har man som motsats til det mer kjente begrepet posttraumatisk
stresslidelse kalt posttraumatisk vekst.
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Artikkelen deler alle landets kommuner inn i tre grupper: 1) Kommuner der minst én
innbygger mistet livet i angrepene, 2) kommuner med deltakere på Utøya (men ingen
omkomne) og 3) alle andre kommuner. Deretter koblet jeg utviklingen i sykefraværet på
kommunenivå helt fra 2008 og ut 2013 til disse gruppene. Utviklingen sykefraværet for disse
tre gruppene fra kvartal til kvartal fulgte et så godt som identisk mønster – helt til midten av
2011. På akkurat dette tidspunktet falt sykefraværet i de hardest rammede kommunene
markant i forhold til andre kommuner. Folk var altså mindre borte fra jobben på grunn av
sykdom i de hardest rammede samfunnene. Dette på tross av mange nettopp her måtte slite
med fysiske og psykiske skader som følge av angrepene. Det er ikke noe som tyder på at noe
annet som er viktig for sykefravær skjedde i akkurat denne gruppen av kommuner på
akkurat dette tidspunktet. Videre falt sykefraværet i forhold til resten av landet også i de
kommunene som hadde deltakere på Utøya (men ingen omkomne) og i kommuner som
grenset til kommuner med omkomne. Fallet var også større i mindre folkerike kommuner,
hvor personlige forbindelser til personlig berørte er mer utbredt. Særlig interessant sett i lys
av at de fleste av ofrene var svært unge, er det at fallet i sykefraværet var klart størst hos
arbeidstakere i 20-årene.
Studien er tilgjengelig som Øystein M. Hernæs, "Going through Hell: Increased Work Effort in the
Aftermath of Terrorism in Norway", Scandinavian Journal of Economics.
https://doi.org/10.1111/sjoe.12404

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet
I et prosjekt for IMDi har Tao Zhang og Ines Hardoy (ISF) studert om deltakelse på ordinære
arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd.
Studien dekker perioden 1992–2015 og inneholder separate analyser for tiden før og etter
innføringen av introduksjonsprogrammet. Resultatene tyder på at det var sterkere effekter
av arbeidsmarkedstiltak før enn etter innføringen av introduksjonsprogrammet. Spesielt
gjelder dette «AMO» tiltak, noe som kan ha sammenheng med økt tilbud av språkopplæring
og muligheter for å ta ordinær utdanning i forbindelse med introduksjonsprogrammet.
Effekten av tiltak på sjansene for å komme i arbeid er beskjeden. Det er også klare tegn på
at deltakelse på tiltak bidrar til å redusere trygdeavhengighet før innføringen av
introduksjonsprogrammet, men ikke etter.
Studien er publisert i Søkelys i arbeidslivet og har vekket stor interesse hos relevante myndigheter.
Hardoy, Inés, og Tao Zhang (2019), Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet, Søkelys
på arbeidslivet 36(1-2).
https://www.idunn.no/spa/2019/01-2/fra_flukt_til_etablering_i_det_norske_arbeidsmarkedet

Fødselsrekkefølge og valgdeltakelse
Forskningen har vist at barns familiemiljø har stor betydning for politisk deltakelse i voksen
alder. Tidligere studier har imidlertid oversett at barn i samme familie har forskjellige
opplevelser avhengig av fødselsrekkefølge. For eksempel, mens førstefødte i sine første
leveår ikke må konkurrere om foreldrenes oppmerksomhet og ressurser, fødes deres yngre
søsken inn i potensiell rivalisering. Sammen med Christopher Dawes (New York University),
Karl-Oskar Lindgren (Uppsala universitet), Sven Oskarsson (Uppsala universitet) og Richard
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Öhrvall (Linköping universitet), har Bernt Bratsberg, Andreas Kotsadam og Oddbjørn Raaum
undersøkt forskjeller i valgdeltakelse etter fødselsrekkefølge. Studien bygger i første rekke
på populasjonsdekkende registerdata fra Norge og Sverige, som muliggjør presise estimater
basert på forskjeller mellom søsken med samme mor. Funnene viser konsekvent at høyere
fødselsrekkefølge innebærer lavere valgdeltagelse, og at sammenhengen er sterkere i valg
med lav valgdeltakelse. Sammenhengen mellom fødselsrekkefølge og valgdeltagelse viser
seg også i data fra fire andre ikke-nordiske land. Funnene tyder også på at
fødselsordenseffekten delvis skyldes forskjeller i sosioøkonomiske kjennetegn (som
utdanning) og holdninger etter fødselsrekkefølge.
Studien er antatt for publisering som Bratsberg, Bernt, Christopher T. Dawes, Andreas Kotsadam,
Karl-Oskar Lindgren, Sven Oskarsson, Oddbjørn Raaum, and Richard Öhrvall, “Birth Order and
Voter Turnout,” British Journal of Political Science.

Politisk deltakelse blant innvandrere
Økonomiske insentiver spiller en viktig rolle for beslutningen om å stille som kandidat i
politiske valg, men det er lite kunnskap om hvordan insentiver påvirker selv-seleksjonen av
innvandrere til politisk kandidatur. I samarbeid med Giovanni Facchini (University of
Nottingham) og Tommaso Frattini og Anna Rosso (begge Universita' degli Studi di Milano),
har Bernt Bratsberg undersøkt seleksjonen blant innvandrere inn i politikken. Studien
utvikler en fremadrettet Roy-modell, hvor en person vurderer å stille som kandidat ved å
avveie forventede gevinster fra arbeidsmarkedet og en politisk karriere. En sentral innsikt er
at når avkastningen til erfaring på arbeidsmarkedet øker, faller sannsynligheten for å stille til
valg. Studien undersøker denne innsikten empirisk ved hjelp av unike administrative data
fra Norge, hvor innvandrere kan delta i og stille til valg i kommunevalg etter tre års
sammenhengende botid i landet. Resultatene gir støtte til den teoretiske modellen og viser
at innvandreres politiske og økonomiske integrasjon er tett sammenvevd.
Studien er tilgjengelig som Bernt Bratsberg, Giovanni Facchini, Tommaso Frattini, and Anna
Rosso, “Are political and economic integration intertwined?” IZA Discussion Paper No. 12659,
September 2019.
https://www.iza.org/publications/dp/12659/are-political-and-economic-integrationintertwined

Fullføring av videregående i voksen alder demper den sosiale gradienten i utdanning
Mange unge faller ut av skolen uten å ha fullført videregående opplæring, noe som hemmer
sjansene på arbeidsmarkedet. Skolefrafall korrelerer sterkt med utdanningen til foreldrene.
I enkelte land finnes det ulike veier til å oppnå videregående kvalifikasjoner i voksen alder.
Reduserer fullføring i voksen alder sosiale forskjeller i utdanning, eller forsterkes den sosiale
gradienten? Norge er et av landene der mange fullfører videregående opplæring som
voksne. I et samarbeid med Torgeir Nyen (Fafo), har Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum
studert sosiale gradienter i fullføring av videregående som ung og i voksen alder. Studien
trekker på individuelle data fra administrative registre og følger fem fødselskohorter (19731977) fra alder 20 til 40. Sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og fullføring av
videregående faller monotont med alder, og ligger ved alder 40 omtrent 35 prosent under
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gradienten ved alder 20. Studien finner også at de ulike veiene til voksenkompetanse
rekrutterer fra svært ulike typer familier. Særlig har de som fullfører gjennom
praksiskandidatordningen foreldre med kortere utdanning enn andre grupper. Resultatene
tyder på at institusjoner som tilbyr muligheter for å sertifisere kompetanse fra jobbpraksis,
demper sosiale gradienter og bidrar til likere muligheter i utdanningssystemet.
Studien er publisert som Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, and Oddbjørn Raaum (2019), “Adult
Vocational Qualifications Reduce the Social Gradient in Education,” Social Inclusion 7(3): 95-109.
https://doi.org/10.17645/si.v7i3.2026

Mer «bruk og kast» av arbeidskraft i et åpent europeisk arbeidsmarked?
Fri bevegelse av arbeidskraft på tvers av landegrenser kan gi et viktig bidrag til at
arbeidskraften flyter dit den har størst avkastning, og dermed gi opphav til velferdsgevinster
både i avsender- og mottakerland. Men enkelte sider ved det europeiske arbeidsmarkedet
kan også føre til ineffektiv migrasjon: Ettersom en jobb i et høyinntektsland også innebærer
nokså umiddelbar inkludering i dette landets velferds- og sosiale inntektssikringsordninger
kan det oppstå en situasjon der potensielle migranters reservasjonslønn i mottakerlandet
ligger godt under arbeidskraftens alternativkostnad i hjemlandet. I en studie av Bernt
Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed vises det ved hjelp av en teoretisk modell hvordan
dette kan tolkes som en eksternalitet, der arbeidsgivere og arbeidsinnvandrere i realiteten
velter deler av lønnskostnadene over på velferdsstaten i mottakerlandet. Når rettighetene i
mottakerlandets velferdsstat først er sikret vil migrantenes reservasjonslønn øke, slik at det
oppstår et insentiv til å erstatte tidligere migranter med nye som er villige til å jobbe for en
lavere lønn den første tiden. Dette kan føre til det forfatterne kaller «excess churn», eller
ekstra gjennomtrekk, definert ved at virksomheter foretar oppsigelser og nyansettelser av
lignende arbeidstakere omtrent samtidig, på en slik måte at (mange av) de oppsagte
arbeidstakerne blir mottakere av dagpenger. I en påfølgende empirisk analyse studeres så
omfanget av excess churn i det norske arbeidsmarkedet. Et hovedfunn er at det er en
tendens til høyere grad av excess churn i virksomheter med mange ansatte fra Øst-Europa.
Studien er tilgjengelig som Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed: «Excess Churn in
Integrated Labor Markets», IZA Discussion Paper No. 12697, October 2019.
https://www.iza.org/publications/dp/12697/excess-churn-in-integrated-labor-markets

Innebærer økende migrasjon at vi bør tenke annerledes om inntektssikring?
Har økende migrasjonsstrømmer mellom rike og fattige land betydning for hvordan et land
som Norge bør utforme sine inntektssikringsordninger? Dette er tema for en artikkel skrevet
av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Knut Røed. Forfatterne peker på to mekanismer
som kan innebære at svaret er ja. For det første viser empirisk forskning at arbeidstilbudet
til innvandrere fra lavinntektsland i gjennomsnitt er mer sensitivt for utforming av
inntektssikringsordninger enn det er for personer født i landet. Dette skyldes i hovedsak at
innvandrere i gjennomsnitt har mindre å tjene på å være i arbeid, primært som følge av at
de har utsikter til dårligere jobber. For det andre vil det i et åpent europeisk arbeidsmarked
være mekanismer knyttet til inntektssikringsordningene som gir opphav til ineffektiv
migrasjon og overvelting av lønnskostnader på velferdsstaten. Forfatterne diskuterer
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mulige politikk-implikasjoner knyttet til disse mekanismene. Det pekes på at både
begrensninger i den frie bevegelsen av arbeidskraft og innstramninger i trygdeordningene
kan dempe de uheldige vridningseffektene knyttet til inntektssikringsordningene, men at
disse strategiene også vil være forbundet med store velferdstap. En alternativ strategi kan
være å utforme mer aktivitetsorienterte inntektssikringsordninger. Disse vil både kunne
bidra til å dempe problemene knyttet til små inntektsgevinster ved arbeid (atferdsrisiko) og
til at ledig arbeidskraftsressurser blir tatt i bruk.
Artikkelen er publisert som Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed (2019), “Social
Insurance Design and the Economic Integration of Immigrants.” In Lars Calmfors and Nora
Sánchez Gassen (eds), Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. Copenhagen:
Nordic Council of Ministers, pp. 133-158.
https://doi.org/10.6027/Nord2019-024
Ph.D. avhandling: Økonomiske insentiver, sysselsetting og helse
Norge er et land med høy sysselsettingsrate og lav ledighet. Samtidig er en høy andel av
befolkningen på helserelaterte ytelser. I sin doktoravhandling gir Elisabeth Fevang ny
kunnskap om hvorfor denne andelen er høy. Avhandlingen fokuserer på økonomiske
insentiver – både for ansatte og arbeidsgivere – og på endringer i arbeidslivet, som kan gjøre
det vanskeligere for arbeidstakere å være i jobb om helsa skranter.
Avhandlingen baserer seg på registerdata over Norges befolkning. Funn fra avhandlingen
viser at redusert kompensasjonsnivå fører til at noen forsvinner raskere ut av trygdeytelsen
sin. Noen av disse havner i jobb, mens andre havner på andre trygdeordninger og
sosialhjelp, eller forsvinner ut av arbeidsstyrken uten noen alternativ inntekt. Også
arbeidsgiver påvirkes av endret finansieringsansvar. Om arbeidsgivers betalingsbyrde øker,
reduseres sykefraværet samtidig som arbeidsgiver blir mindre tilbøyelig til å ansette folk
med helseproblemer.
Videre analyserer avhandlingen hvordan endringer i jobbmuligheter har innflytelse på
uføretrygding. Tap av jobb øker risikoen for å bli uføretrygdet senere i livet, og risikoen er
større jo færre de alternative jobbmulighetene er. Til sist undersøkes hvorvidt arbeidslivet
har blitt mer eller mindre inkluderende over tid. Fokuset er på spesielt sårbare grupper som
sammenliknes med resten av befolkningen. Det mest slående funnet er at både menn og
kvinner fra lavinntektsfamilier har sakket stadig mer akterut i arbeidslivet.
Avhandlingen har en rekke politikk-implikasjoner. Dagpengerettighetene har blitt
innskrenket de siste tiårene, noe som har ført til en vridning fra ledighet til helserelaterte
ytelser. En måte å redusere medikalisering og overforbruk av uføretrygd er å slakke på
kravene til å få innvilget dagpenger. En annen viktig implikasjon er at fraværet trolig vil
reduseres dersom arbeidsgiver får økt finansieringsansvar for sykefraværet. På den annen
side har dette en bakside, ved at arbeidsgiver trolig blir mer skeptisk til å ansette folk med
helseproblemer.
Doktoravhandlingen er avlagt ved Universitet i Bergen og disputasen var 24. mai 2019: Fevang,
Elisabeth (2019), Economic incentives, employment and health, Ph.D. Dissertation, Department
of Economics, University of Bergen.
https://www.uib.no/nye-doktorgrader/127118/økonomiske-insentiver-sysselsetting-og-helse
34

Energi og miljø
Energimarkedene og elektrifisering av bilparken i Norge
De siste årene har Norge opplevd en formidabel vekst i salget av ladbare personbiler, både
rene batterielektriske elbiler og plug-in-hybrider. Elektrifisering av bilparken gjør at
elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet, og det er et potensiale
for betydelige kryssvirkninger mellom disse. Norge ligger an til å bli blant de første landene
i verden hvor dette er i ferd med å bli en reell problemstilling, og erfaringene herfra kunne
gi verdifull innsikt til andre land som ønsker å få ned utslippene fra sin transportsektor til
lavest mulig samfunnsmessig ulempe.
Eric Nævdal og Sverre Kittelsen har i samarbeid med TØI og SSB brukt numeriske modeller
til å undersøke i hvilken grad en elektrifisering av den norske bilparken fører til en gjensidig
påvirkning av transportmarkedet og elektrisitetsmarkedet. En likevektsmodell for de
europeiske energimarkedene (LIBEMOD) beregner energietterspørsel, investeringer i
kraftsystemer samt energipriser, men i denne analysen er etterspørselen etter strøm til
transportsektoren hentet fra TØIs transportmodeller BIG og Regmod, som på sin side henter
energiprisene fra LIBEMOD.
Resultatene tyder på svake effekter på tvers av markedene selv ved høy andel elbiler. Drift
av elbiler er uansett billigere enn drift av fossilbiler, og beslutninger om kjøp eller bruk av
elbiler er i hovedsak basert på andre ting enn energipriser. Tilsvarende er
elektrisitetsforbruket fra elbiler en liten del av kraftmarkedet i Norge, og kraftprisene vil
påvirkes lite av elbilforbruket. Selv i perioder med kaldt vær og lite tilsig kan det gi lite utslag.
Derimot kan periodiseringen av ladingen gi større virkning; kraftprisene og
nettinvesteringer kan gå merkbart opp hvis lading foregår om ettermiddagen heller enn på
natten.
Aune, FR, SAC Kittelsen, E Nævdal, C Steinsland og P Wangsnes: «Den gjensidige påvirkningen
mellom transportsektoren og elektrisitetssektoren»,

Hvem kjøper elektriske biler i Norge.
Rapporten ”Who goes electric? The anatomy of electric car ownership in Norway” er den
første studien som utnytter koblete registerdata for biler og sosioøkonomiske forhold ved
eierne i Norge. Detaljerte mikrodata gir en sjeldent god mulighet til å kartlegge
etterspørselen etter biler, og hva som kjennetegner de som velger El-bil spesielt.
Husholdskjennetegn som geografisk bosted, inntekt, formue, utdanning, alder, barn under
18 er sterke prediktorer for valg av bilportefølje. El-bileierskap er mer vanlig jo høyere
inntekt, formue og utdanning husholdningen har. Utfra informasjon om lokalisering av
bosted og arbeidsplass viser vi at husholdninger med arbeidsreiser med bompenger har
langt større sannsynlighet for å velge el-bil, også når vi tar hensyn til andre
husholdskjennetegn som påvirker valg av bil. Når vi sammenlikner el-bil-eiere over tid, fra
2012 til 2017, ser vi at “pionerene” var svært forskjellige fra andre bileiere, men de har blir
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likere andre eiere over tid. Effekten av El-bil-ekspansjon på CO2 utslipp er blant avhengig av
hvorvidt el-biler erstatter eller kommer i tillegg til biler med fossil drivstoff. Når vi
sammenlikner el-bilkjøpere med andre nybilkjøpere finner vi at de langt oftere beholder sin
gamle bil, men igjen er forskjellen blitt mindre over tid. El-bilsalget i Norge skyldes i stor grad
avgiftsfordeler, med momsfritaket som det viktigste. Dette fritak er svært ulikt fordelt
mellom husholdninger og våre beregninger viser f.eks at 60% av momsfritaket I 2017 gikk
til fjerdedelen med høyes inntekt. Momsfritaket utgjorde omtrent 2000 kroner per voksen i
den øverste inntektsdesilen, hvorav to tredjedeler kan tilskrives store elbiler som Tesla.
Rapporten er den første fra prosjektet Driving towards the low-emission society, et
samarbeid mellom TØI og Frischsenteret.
Referanse: Fevang, E. E.Figenbaum, L.Fridstrøm, A.H. Halse, K.E. Hauge, B.G.Johansen og O.
Raaum, Who goes electric? The anatomy of electric car ownership in Norway,
TØI Rapport xx/2020.

Retningslinjer for elektrifisering av bilparken på kort og lang sikt - subsidiere kjøp
eller subsidiere langtidsinvesteringer i infrastruktur?
Utgangspunktet vårt er et land med utslippsmål for bilparken både på kort og lang sikt.
Redusering kan utføres ved tiltak som har innvirkning på nåværende utslipp, men ingen
varig effekt, og ved langvarige infrastrukturinvesteringer med effekt på både nåtidige og
fremtidige utslipp. Vi studerer den optimale kombinasjonen av kortvarige og langvarige
alternativer for å redusere utslipp, ved å spesifisere kostnadene som funksjoner av reduksjon
fra disse to alternativene. Elektrifisering av transportsektoren er et eksempel. En overgang
fra kjøretøyer med forbrenningsmotorer til elektriske kjøretøyer kan stimuleres ved både
tilskudd til kjøp av elektriske kjøretøy og økt tetthet av hurtigladere. Investeringer i nettet
og hurtigladestasjoner har lengre levetid enn et elektrisk kjøretøy. Derfor subsidierer kjøp
av elektriske biler bare utslippsreduksjoner på kort sikt (statisk opsjon), mens investering i
infrastruktur også vil redusere avbøtingskostnadene i årene som kommer (dynamisk
alternativ). Vi finner at den nåværende marginale avbøtingskostnaden for det dynamiske
alternativet overstiger kostnadene for statisk avbøting. Fremveksten av et marked for
utslippstillatelser og fleksibiliteten i utslippsreduksjoner over tidsperioder påvirker de
optimale kombinasjonene av innenlandske statiske og dynamiske avbøtingsalternativer. En
høyere forventet reduksjonskostnad i senere perioder gjør det mer lønnsomt å bruke det
dynamiske virkemidlet. Denne rammen brukes til en numerisk studie om elektrifisering av
transportsektoren i Norge.
Hagen, Cathrine, Snorre Kverndokk og Eric Nævdal. Policies for electrification of the car fleet in
the short and long run – subsidizing purchases or subsidizing long-lived investments in
infrastructure?

Produktivitet og forvaltning av fornybare ressurser – Hvorfor mer effektive fiskeflåter
bør fiske mindre
Innen økonomifaget er det vanlig at når produktiviteten i produksjonen av en vare øker så
øker også produksjonen av denne varen. Artikkelen viser at i utnyttelsen av fornybare
ressurser som fisk så må denne innsikten modifiseres. Dersom en velregulert fiskeflåte som
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fisker stimfisk opplever et uventet teknologisk fremskritt og fiskebestanden er lavere enn
den ønskede langsiktige likevekstbestanden så bør fiskeflåten redusere fangsten slik at
tilveksten av bestanden øker så en kan tjene mer penger i fremtiden. Dette i kontrast til den
forventede adferden til en uregulert fiskeflåte som kan forventes å fiske mer aggressivt som
følge av en teknologiforbedring. Dette er et eksempel på hvordan en teknologis potensial i
miljø og ressurssammenheng avhenger av regulerings regimer. Dersom ressursen er
velregulert kan forbedret teknologi gjøre den mer verdifull og samtidig styrke ressursens
robusthet. Dersom ressursen er uregulert kan forbedret teknologi gjøre ressursen mer
sårbar og i ytterste konsekvens bidra til at den utryddes.
Nævdal, Eric. Productivity and Management of Renewable Resources – Why More Efficient
Fishing Fleets Should Fish Less. Artikkelen er til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift.

Hva er framtiden for CCS?
Karbonfangst og lagring (CCS) har i mange studier blitt framhevet som en viktig teknologi
for å nå klimamålsettingene i Parisavtalen på en kostnadseffektiv måte. Likevel har
utviklingen og implementeringen av CCS-teknologier de siste årene ikke tatt av. Dette kan
eksemplifiseres ved Stoltenberg-regjeringens månelandingsprosjekt fra 2007 som ennå ikke
har ført til et fullskalaanlegg for CCS i Norge.
CCS omfatter tre aktiviteter; fangst, transport og lagring. Det fins tre ulike teknologier for
karbonfangst fra kraftverk: pre-combustion, post-combustion og oxy-fuel. De to første er
prosesser som tar bort CO2 enten før eller etter forbrenningsprosessen (pre-combustion
versus post-combustion), mens med den siste teknologien blir det fossile brenslet brent
med rent oksygen istedenfor luft. Post-combustion teknologien kan brukes i eksisterende
kraftverk og industrianlegg, mens de to andre teknologiene kun kan brukes i nybygde
anlegg.
Det andre trinnet i CCS er å transportere CO2 til lagringsstedet. Transport kan skje med skip
eller i rør. Teknologien for lagring av CO2 er i utgangspunktet gammel: Equinor (tidligere
Statoil) etablerte allerede i 1996 lagring av CO2 på Sleipnerfeltet i Nordsjøen, og senere har
det blitt lagret CO2 på Snøhvitfeltet.
I artikkelen stilles det spørsmål om eksisterende og forventet CCS-kapasitet i tråd med
nødvendig kapasiteter for å nå togradersmålet. IEA har utviklet et scenario, Sustainable
Development Scenario (SDS), som angir en konsistent, kostnadseffektiv bane som er
forenlig med Paris-avtalen, bærekraftig vannforbruk og målsettinger om luftkvalitet. I SDS
er andelen av samlet energiproduksjon som er fossilbasert, fallende over tid; fra 81% i 2017
til 60% i 2040. Samtidig øker andelen fossilbasert energiproduksjon som har CCS- teknologi
fra 0% i 2017 til 10% i 2040.
I SDS er fangstkapasiteten i kraftsektoren 350 millioner tonn CO2 i 2030 og 1500 millioner
tonn i 2040. Fangsttallene i SDS er himmelhøyt over den nåværende årskapasiteten i
kraftsektoren på 2,4 millioner tonn CO2. Også innenfor industri og energitransformasjon er
det er klart misforhold mellom dagens kapasitet (28 millioner tonn, se ovenfor) og SDSkapasiteten i 2030 (500 millioner tonn) og 2040 (1600 millioner tonn).
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Det kan være flere årsaker til at CCS ikke har lykkes i like stort omgang som man trodde for
10-15 år siden. I artikkelen løftes det fram to grunner som i liten grad har vært drøftet i
faglitteraturen. En mulighet er at det kan være ukorrigerte markedsimperfeksjoner i de tre
markedene som utgjør CCS-systemet (fangst, transport og lagring), som kan ha hemmet
utbyggingen av CCS. Videre kan CCS ha blitt rammet av dagens virkemiddelbruk i
klimapolitikken. Myndighetene benytter mange virkemidler for å nå togradersmålet, f.eks.
CO2-prising (avgifter eller omsettbare kvoter), subsidier på fornybar energi og direkte
reguleringer. For gitte mål påvirker ett sett med virkemidler størrelsen på de andre
virkemidlene som må implementeres for å nå målsettingene. Hvis det f.eks. er utstrakt
satsing på fornybar energi, vil dette senke CO2-prisen som må til for å nå utslippsmålene, og
de finansielle insentivene til industrien for å investere i CCS vil bli mindre.
Til slutt i artikkelen drøftes hvorvidt CCS kan bli en varig løsning, dvs. at teknologien er viktig
både for å nå og stabilisere utslippene slik at de på veldig lang sikt harmonerer med
togradersmålet, eller om CCS kun er en midlertidig løsning, dvs. CCS bør inngå i
teknologipakken på vei mot togradersmålet, men ikke være del av en varig løsning for å
holde togradersmålet. Etter forfatternes mening er dette et viktig spørsmål dersom
samfunnet må kanalisere mye midler til forskning og utvikling (FoU) før CCS kan tas i bruk.
Referanse: Golombek, R., M. Greaker og S. Kverndokk (2019): Hva er framtiden for CCS?
Samfunnsøkonomen, 5, 54-65.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1453

Globale virkninger av nasjonale klimapolitikker i Norden
I artikkelen «Global impact of national climate policy in the Nordic countries» drøftes årsaker
til at de nordiske landene har spesielt ambisiøse klimamål selv om landenes utslipp er
marginale i global målestokk. Det dokumenteres også at dagens klimapolitikk i de nordiske
landene ikke er samkjørt.
Artikkelens forfattere har utviklet et klassifiseringssystem for mulige årsaker til den
ambisiøse klimapolitikken i de nordiske landene. Det skilles mellom to hovedforklaringer.
For det første; et land kan kun være opptatt av sin egeninteresse, men tar hensyn til hvordan
egne handlinger påvirker andre lands handlinger og dermed påvirker velferden til det første
landet. For det andre; et land kan være direkte opptatt av velferden også i andre land. Den
første kategorien inkluderer strategiske handlinger som å fremme grønne næringer, utvikle
klimavennlig teknologier (som kan benyttes også av andre land) og dokumentere at
utslippskostnader kan være lavere enn tidligere antatt. Den andre kategorien omfatter
altruisme, og også argumenter som bygger på moralske forpliktelser.
Dette klassifiseringsskjemaet benyttes for å analysere ulike aspekter ved klimapolitikker i
Norden. Forfatterne argumenterer for at utvikling av klimavennlig teknologi er det mest
effektive tiltaket for å redusere globale utslipp. Landene kan enten utvikle teknologier som
har et stort potensiale for kostnadsbesparelser gjennom læringseffekter. De nordiske
landene er imidlertid for små til å oppnå store kostnadsbesparelser på egen hånd, og bør
heller derfor koordinere seg med f.eks. EU. Den andre strategien er å utvikle teknologi som
kan benyttes globalt, og der de nordiske landene har en særskilt teknologiekspertise i dag.
Dette kan være videreutvikling av dansk vindkraft, gjerne i kombinasjon med norsk
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offshoreteknologi. Det er også mulig at utvikling av teknologier knyttet til en CCS verdikjede
kan ha et stort, internasjonalt potensiale.
Artikkelen argumenterer for at i dag er hvert av de nordiske landene for mye opptatt av
innenlandske forhold: Det legges for mye vekt på å subsidiere teknologisk utvikling som
primært er rettet mot å få ned nasjonale utslipp. Norden bør snarere koordinere sine
klimatiltak for å redusere globale utslipp.
Referanse: Greaker, M., R. Golombek og M. Hoel (2019): Global impact of national climate policy
in the Nordic countries. Nordic Economic Policy Review 2019, 157-202. Nordic Council of
Ministers.
https://doi.org/10.6027/Nord2019-012
Internasjonale miljøavtaler har bidratt til å redusere luftforurensing
En rekke miljøproblemer strekker seg over landegrenser, og krever derfor internasjonalt
samarbeid. Luftforurensing er et klassisk eksempel på en miljøeksternalitet som ikke
respekterer landegrenser, og siden 1970-tallet har over 60 ulike multilaterale avtaler og
protokoller blitt inngått. I hvilken grad internasjonale avtaler bidrar til å løse miljøproblemer
har blitt diskutert i en årrekke i den økonomiske litteraturen, hvor hovedvekten av de
teoretiske studiene postulerer at gratispassasjerproblemer vil undergrave effekten av slike
frivillige avtaler. Empirisk testing av disse prediksjonene er metodisk svært vanskelig, og få
studier evner å estimere troverdige årsakssammenhenger. Utfordringen er å etablere en
troverdig kontrafaktisk utvikling for land som frivillig trer inn i internasjonale miljøavtaler.
Hvordan ville utslippsutviklingen sett ut i fravær av deltakelse? Å svare på dette spørsmålet
kompliseres av seleksjonsskjevhet, indirekte effekter på land som står utenfor avtalen, og
forventningseffekter.
Denne artikkelen har som mål å bidra til nye og mer troverdige empiriske estimater på
effekten av tre sentrale miljøprotokoller (Helsinki-, Sofia- og Genève -protokollen) på utslipp
av de forurensende partiklene SO2, NOX, og VOC. Ved å kombinere et nytt globalt datasett
med utslippstall tilbake til 1970, med videreutvikling av en relativt ny metode for å etablere
kontrafaktisk utvikling (syntetisk kontroll metode), er jeg i stand til å adressere flere av
svakhetene til tidligere analyser. For å adressere seleksjonsskjevhet konstruerer jeg en
«syntetisk» kontrollenhet for hvert av de deltakende landene, hvor kontrollenheten
reflekterer det vektede gjennomsnittet av ikke-deltakende land som best reproduserer
utslippsutviklingen til det deltakende landet i tiårene før avtaleinngåelsen. Denne
tilnærmingen sikrer at kontrollenheten og det deltakende landet har sammenfallende
utslippsutvikling i årene som leder opp til avtalen. Videre undersøker jeg viktigheten av
forventningseffekter og indirekte effekter på ikke-deltakende land ved å utnytte at
datasettet går lengre tilbake i tid og dekker et langt større geografisk område enn tidligere
datasett.
Resultater fra den empiriske analysen viser at alle de tre store miljøprotokollene førte til
signifikante utslippsreduksjoner utover en (syntetisk) kontrafaktisk utvikling; Ti år etter
avtaleinngåelse er utslippene mellom 18-23% lavere for land som deltok i en internasjonal
miljøavtale. Funnene står i kontrast til de ofte pessimistiske prediksjonene fra den teoretiske
litteraturen på internasjonale avtaler. Artikkelen belyser også hvordan bruk av mer
tradisjonelle metoder for å etablere årsakssammenhenger kan gi skjeve estimater dersom
39

de underliggende antagelsene ikke adresseres på en god måte. Resultater fra den empiriske
analysen antyder at upassende metodevalg har ført til at tidligere empiriske studier har
undervurdert effekten av sentrale miljøprotokoller.
Isaksen, E. T.: Have International Pollution Protocols Made a Difference?
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Working Paper No. 310.
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2018/12/working-paper-310Isaksen.pdf. Artikkelen er til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift..

Offentlig sektor, produktivitet og helseøkonomi
Assistert befruktning og fars kognitive evnenivå
Medisinske fremskritt og en befolkning som utsetter det å få barn til de er eldre har begge
bidratt til at en stadig økende andel av norske barn unnfanges ved hjelp av assistert
befruktningsteknologi (ART). I hvilken grad langtidsutfall for barn unnfanget ved hjelp av
ART skiller seg fra det man ville forventet hvis de hadde blitt naturlig unnfanget er et
pågående forskningsspørsmål. For å undersøke dette empirisk er det nødvendig å finne en
relevant kontrollgruppe som kan representere utfallene ART-barna “ville ha hatt” dersom de
var unnfanget naturlig. Forskere har for eksempel sammenlignet kognitive evner til ARTbarn med evnene til andre barn av samme alder. I et samarbeide med Vegard Skirbekk ved
Folkehelseinstituttet har Bernt Bratsberg og Ole Røgeberg vist at en slik analyse kan være
krevende. Det viser seg at ART-barn har fedre med betydelig høyere kognitive evner i snitt,
målt ved militærets evnetest, enn ikke-ART barn. Siden kognitivt evnenivå har en arvelig
komponent betyr dette at barnas utfall ville forventes å avvike fra den andre gruppen barn
uavhengig av befruktningsprosessen de opplevde.
Forskjellen i evnenivå mellom fedre av ART og ikke-ART barn skyldes i noen grad at menn
med høyere skår utsetter farskap mer enn andre. I en analyse som tar hensyn til dette blir
den gjennomsnittlige forskjellen mellom fedre til ART og ikke-ART barn nesten borte. Dette
betyr allikevel ikke at vi kan anslå betydningen av ART-behandling på kognitive utfall ved å
sammenligne barn med fedre på samme alder: Selv om fedre til ART og ikke-ART barn er så
godt som like i snitt når man ser alle familiene under ett, så har yngre fedre til ART-barn
tydelig lavere skår enn yngre fedre til ikke-ART barn, mens det motsatte er tilfelle ved høyere
alder.
Artikkelen er inne til revisjon i fagtidsskrift.

Norske tingretters produktivitet
Domstolkommisjonen ga i juli 2018 Frischsenteret i oppdrag å gjennomføre en
«Effektivitetsanalyse av de norske domstolene». Kommisjonen var særlig interessert i
produktivitetsendringen over tid. De ønsket også å få analysert samdrifts- og skalafordeler,
dvs strukturen i sammenhengen mellom ressursbruk og tjenesteproduksjonen, og ikke de
enkelte tingrettenes effektivitet og produktivitet.
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Finn Førsund og Sverre Kittelsen gjennomførte arbeidet ved hjelp av
datainnhyllingsmetoden DEA. Metoden sammenligner de enkelte domstolene opp mot de
som får størst tjenesteproduksjon ut av ressursene (beste praksis), og resultatene gis
statistisk utsagnskraft ved bruk av «bootstrapping». Data for 62 tingretter i 10 år er gjort
tilgjengelig fra Domstolsadministrasjonen gjennom Domstolkommisjonens sekretariat.
Ressursbruken er målt som bemanning av hhv dommere og andre saksbehandlere, mens
tjenesteproduksjonen er aggregert til 4 sakstyper. “Tvistesaker”, “Meddomssaker” og
“Enedomssaker” er vektet etter resultatene av en regresjonsmodell for timebruk basert på
antall sakkyndige, tolker, parter og vitner, mens “Andre saker” er vektet etter
ressurskartleggingen fra 2007.
Resultatene viser en gjennomsnittlig faktoreffektivitet på ca. 81% mens skalaeffektiviteten i
snitt er ca. 92%. Det er særlig en del tingretter med mindre enn 15 stillinger som er lite
skalaeffektive og som derfor har lav produktivitet fordi de er for små til å utnytte
stordriftsfordeler. Det er likevel også noen små tingretter med høy produktivitet.
Resultatene tyder på uutnyttede stordriftsfordeler blant de minste enhetene, men ingen
skalafordeler utover middels store tingretter. Produktivitetsforbedringen gjennom de 10
årene 2009-2018 er estimert til ca. 15% (median), men med betydelig variasjon mellom
tingrettene. Igjen er det en del av de minste enhetene som viser svakest utvikling over tid,
selv om enkelte små også har hatt høy produktivitetsvekst.
Førsund, FR og SAC Kittelsen: «Effektivitets- og produktivitetsanalyse av norske tingretter»,
Frisch-rapport 1/2019.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1442

Produktivitet i vegbygging
Bygge- og anleggssektoren spiller en betydningsfull rolle i Norge ved å bidra til viktig
infrastruktur for samfunnet og for sysselsetting og bearbeidingsverdi. Ifølge
nasjonalregnskapet sysselsatte bygg- og anleggsnæringen 227 400 personer. Dette utgjør
Norges nest største fastlandsnæring etter handelsstanden når offentlig sektor holdes
utenfor. I tidsrommet 2001 til 2016 falt totalfaktorproduktiviteten til næringen med 1,3
prosent årlig mens totalfaktorproduktiviteten økte med 1,1 prosent årlig for FastlandsNorge for øvrig.
I en studie sammen med Kenneth Løvold Rødseth og Rasmus Bøgh Holmen ved TØI tar Finn
Førsund og Sverre Kittelsen for seg produktivitet og effektivitet i undersektoren bygging av
veier, og ser på 137 veiprosjekter som ble ferdigstilt i perioden fra 2007 til 2016.
Analysemetoden baseres på å beregne effektivitet av prosjektene for hvert år ved å bruke
beste praksis prosjekter som referanser. Siden det ikke er mulig å følge enkeltprosjekter over
flere år, estimeres produktivitetsendring fra ett år til et annet ved å sammenligne prosjekter
som er avsluttet i de enkelte årene mot en felles estimert kostnadsfunksjon. Total kostnad
ved prosjektets ferdigstillelse er den eneste ressursvariabelen, men modellen gir en bred
beskrivelse av hva som er blitt produsert og til hvilken kvalitet. Det fysiske hovedproduktet
fra prosjektene er lengde vei målt i meter, men for å gjøre prosjektene mer sammenliknbare
inkluderes også lengde av bruer og tunneler samt bredden av veien som produkter. Vi har
brukt tre ulike metoder: ikke-parametrisk datainnhyllingsanalyse (DEA) med bootstrapping
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som hovedverktøy, stokastisk parametrisk front-analyse (SFA) og en hybrid metode som
kombinerer ikke-parametrisk og parametrisk analyse (StoNED).
Hovedkonklusjonen er at produktivitetsutviklingen på prosjektnivå har vært svak og kan ha
vært negativ i noen perioder. Små prosjekter er dessuten mer produktive og
kostnadseffektive enn store prosjekter, men det er usikkert om dette skyldes skalaulemper
eller om store prosjekter også er mer kompliserte i utgangspunktet. Det er
produktivitetsforskjeller mellom vegregionene, hvor region øst peker seg ut som regionen
med høyest kostnadsnivå men også med flest store prosjekter. Disse resultatene er robuste
på tvers av metoder. Derimot er det sprik mellom metodene om hvordan og i hvilken grad
forhold som topografi, grunnforhold og befolkningstetthet påvirker ressursbruken.
Rødseth, KL, RB Holmen, FR Førsund og SAC Kittelsen (2019): «Effektivitet og produktivitet i norsk
veibygging 2007-2016», Concept-rapport nr 57.
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010703/Effektivitet+og+produktivitet+i+b
ygging+av+veier+i+Norge+2007-2016endelig.pdf/8b29d40f-8a73-475d-b4724626b29fd5c5?version=1.0

Svenske hofteproteser
65 svenske ortopediske avdelinger som utfører innsetting av totalproteser i hoftebrudd ble
sammenlignet over en periode på åtte år fra 2005 til 2012 basert på data fra pasientregistre
og kvalitetsregistre for helsevesenet. I samarbeid med bl.a. Fanny Goude og Clas Rehnberg
ved Karolinska Institutet i Stockholm ble tre ulike protesemetoder spesifisert som produkter:
sementert, usementert og hybrid, mens ressursbruken ble operasjonalisert ved kostnader.
Produktivitetsutviklingen over tid ble estimert ved en Malmquistindex basert på
bootstrappet datainnhyllingsmetode (DEA). Resultatene tyder på en signifikant
produktivitetsfremgang på ca 1,4% pr år, hvor mesteparten av fremgangen skyldes at de
mindre effektive tok igjen de best enhetene. Det var få tegn til at teknologisk fremgang
gjorde det mulig for de beste å øke sin produktivitet.
Goude, F, G Garellick, SAC Kittelsen, S Nemes, C Rehnberg (2019): “The productivity development
of total hip arthroplasty in Sweden: a multiple registry-based longitudinal study using the
Malmquist Productivity Index.” BMJ Open 2019;9::e028722.
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028722

Pensjon
Ikke-fonderte innskuddsbaserte pensjonssystemer (NDC)
Offentlige pensjonssystemer er under press i mange land. I den typer offentlig
pensjonssystemer som Norge hadde før pensjonsreformen i 2011, var det ingen kopling
mellom ytelser på den ene siden og skatter på den andre siden. Når levealderen øker slik
som i Norge og i mange andre land, vil utbetalingen øke i takt med antall pensjonister og
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ytelsesnivået uten at statens inntekter øker som følge av dette. Pensjonssystemet hadde
heller ingen insentiver for den enkelte til å arbeide lengre når levealderen økte.
En måte å kople inntekter og utgifter i pensjonssystemet er å lage «fiktive innskudd» i form
av rettigheter som opptjenes, med staten som garantist for ytelser, uten at det er noe
konkret fond i pensjonssystemet. I stedet for et fond som skal dekke ytelsene når pensjonen
skal utbetales, er det i det nye norske systemet en kopling mellom personenes opptjening,
det årlige pensjonsnivået, uttakstidspunkt og forventet levealder. Dette ivaretar en del av
koplingen mellom «innskudd» og utbetaling, ved å spre en gitt opptjening utover leveårene.
Det er en kopling på individ- og livsløpsnivå. På kort sikt er det ingen kopling mellom statens
inntekter og ytelser til pensjonistene. Løpende pensjoner må dekkes av løpende offentlige
inntekter.
I et stort prosjekt organisert av Verdensbanken, «Progress and Challenges of Nonfinancial
Defined Contribution Schemes» (NDC), er pensjonssystemer av denne typen analysert for
en rekke land. Norge har deltatt ved et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og
Frischsenteret. Bøker med alle bidragene kommer i 2020, mens den norske studien kom ut i
2019 som et diskusjonsnotat fra Verdensbanken, referert nedenfor.
Den norske reformen hadde som hovedformål å bedre den langsiktige økonomiske
bærekraften, oppmuntre til arbeid og bevare fordelingsprofilen. Analyser uført i Statistisk
sentralbyrå med en mikroøkonomisk modell, tyder på at dette i stor grad har blitt oppnådd.
En viktig faktor bak dette er økt arbeidsinnsats som følge av sterkere økonomiske insentiver
til å arbeide, blant annet ved at avkortingen av pensjon mot arbeidsinntekt er fjernet. Det er
også en garantert minimumspensjon, og inntekter utover 6 ganger grunnbeløpet teller ikke
når pensjonene beregnes.
Stølen N M, Fredriksen D, Hernæs E, Holmøy E, 2019, The Norwegian NDC Scheme: Balancing Risk
Sharing and Redistribution, Discussion Paper No. 1905, World Bank Group.
https://www.frisch.uio.no/english/publications/?pubid=1481
Langtidseffekter av levealdersjustering
En viktig del av pensjonsreformen i 2011 var innføring av såkalt levealdersjustering. For
hvert årskull beregnes forventet gjenstående levealder i det året de fyller 61. Om denne har
gått opp i forhold til et referansekull, vil årlig pensjonsnivå justeres ned, slik at forventet
pensjonsbetaling blir konstant. Et viktig utgangspunkt for reformen er at personer skal
kunne arbeide lenger for å kompensere for levealdersjusteringen.
Etter hvert kan levealdersjusteringen få betydelig effekt og denne artikkelen analyserer
hvordan en ut fra observasjoner like etter reformen kan anslå responsen på en framtidig
levealdersjustering.
Analysene gjøres med en strukturell modell, hvor det antas en funksjonsform som
bestemmer avveiningen mellom forbruk og fritid. Når parametrene i modellen er estimert
gir modellen anslag på hvordan personer vurderer fritid opp mot forbruk. Ifølge modellen
vil for eksempel inntekt vurderes lavere i forhold til fritid, jo høyere inntekt en har. Modellen
går fra alder 62 og ut forventet levealder. Fordelen ved en slik modell er at en kan simulere
virkningen av endringer i politikk og andre forhold utover det en har observasjoner av.
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Ulempen ved slik modellering er at en må anta som gitt en funksjonsform for avveiningen
mellom fritid og forbruk. Funksjonsformen legger visse bindinger på hvordan avveiningen
kan variere, men hindrer at avveiningen kan endre seg sterkere eller svakere. En annen
ulempe i den modellversjonen som til nå har blitt brukt, er at vi har antatt at samlet uttak av
pensjon og inntekt, etter skatt, er det som teller hvert år. I virkeligheten er det jo mulig både
spare og låne, men det er nok heller ikke slik at alle fritt kan fordele en samlet livsinntekt over
livet. Modellresultatene må derfor tolkes ved at fritid avveies mot ønsket årlig inntekt.
Resultatene av estimeringen viser blant annet at verdsettingen av inntekt i forhold til fritid,
er høyere jo høyere arbeidsinntekten er. Dette resultatet er rimelig, robust og klart
utsagnskraftig.
Vi har anvendt brukt modellen blant annet til å se på hva som ville ha skjedd om forventet
levealder og derved levealdersjusteringen hadde vært høyere. Uttak ved samme alder ville
da gitt lavere årlig pensjon over en lengre periode. Simuleringen med modellen er gjort ved
å ta utgangspunkt i de årskullene som er brukt ved estimeringen, og anslå hvordan
tilpasningen ville ha vært med en 10% reduksjon i årlig pensjonsnivå over lengre
pensjonsperiode. Det tilsvarer omtrent levealdersjusteringen om 20 år dersom nåværende
trend fortsetter.
Resultatet av modellsimuleringen er at andelen som har tatt ut pensjon ved alder 64, går
ned fra 80 til 77 %. Simuleringen sier ikke noe direkte om hvor stor den gjennomsnittlige
utsettelsen er. Antar vi et jevnt uttak fra 62, som nå er forskjøvet slik at andelen ved 64 går
ned fra 80 til 77 %, vil 80 % nås 0,5 år senere.
Hernæs E, Strøm S, Zhang T, 2019, The Norwegian Pension Reform in 2011: The Long Term Impact
on Take-up of Pension and Labor Supply, CESifo working paper no 7723.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1436

Gradvis pensjonering
Å legge til rette for en mer gradvis uttrekking av arbeidsmarkedet har vært diskutert på
bakgrunn av aldringen i befolkningen. Et trekk ved den norske pensjonsreformen som gjør
dette, er det fleksible uttaket av pensjon, sammen med frikopling av arbeidsinntekt fra
pensjon. I denne artikkelen ses det på virkningen av fleksibiliteten spesielt, ved
sammenlikning av grupper som før reformen hadde pensjonsalder 67 og etter reformen
hadde fleksibelt uttak fra 62. For å rendyrke fleksibilitetsaspektet, brukes en gruppe som ikke
var dekket av AFP, og som fylte kravene til å ta ut ny folketrygd fra 62.
Resultatene viser at en del personer jobbet lenger, men også at en del reduserte
arbeidsinntekten og arbeidstiden. Dette kan tyde på at det er ønske om mer gradvis
uttrekking fra arbeidsmarkedet og at pensjonsreformen muliggjør dette.
Alt i alt var det en svak, men ikke robust og signifikant nedgang i samlet arbeidsinnsats over
aldersspennet 62-65 år. Siden effekten av reformen ble sterkere med alder opp til 65 år, kan
det tenkes at det alt i alt vil bli en økning i samlet arbeidsinnsats om en ser lengre fram enn
til 65 år. Foreløpig har det ikke blitt gjort, fordi det var en omlegging av datagrunnlaget.
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En versjon med tidligere resultater er utgitt som arbeidsnotat fra CEPAR, University of New
South Wales, Sydney, referert nedenfor. Den mer gradvis uttrekkingen fra arbeidsmarkedet
kommer fram i alle beregningene. De tidligere beregningene ga en signifikant nedgang i
samlet arbeidsinnsats, mens de nye beregningene gir en mye svakere nedgang, som heller
ikke er statistisk signifikant i alle modellutforminger.
Hernæs E, Jia Z, Piggott J, Vigtel T C, 2019, Flexible Pensions and Labor Force Withdrawal, WP
2019/3, CEPAR, University of New South Wales, Sydney.
https://www.frisch.uio.no/publikasjoner/?pubid=1423
Fordelingsvirkninger av pensjonsreformen
Pensjonsreformen i 2011 gjorde at mange med Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
arbeidet lengre etter at de ble 62 år, fordi de fikk mer igjen for dette økonomisk enn tidligere
årskull. I en ny studie undersøker Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen, og Knut Røed i
hvilken grad ulike grupper av arbeidstakere responderte ulikt på denne reformen, og hvilke
konsekvenser det eventuelt hadde for inntektsulikhet blant personer over 62 år. Isolert sett
medførte reformen en omfordeling av pensjonsformue fra personer som går tidlig ut av
arbeidslivet til personer som går ut sent. Siden det er en tendens til at folk med høye
inntekter også står lengre i arbeid er det grunn til å tro at denne omfordelingen bidro til økt
ulikhet. I prinsippet kunne man tenke seg at dette ble motvirket av at de med lavere
inntekter i større grad responderte på reformen ved å arbeide lengre. Men var det dette som
skjedde i praksis?
Forskerne måler responsen i aldersgruppen 63-67, både ved andelen som fortsatt er i arbeid,
størrelsen på arbeidsinntekten og antall timer en arbeider, og identifiseres ved å
sammenligne årskull som nådde tidligpensjonsalder like før og like etter reformen. Ved
gruppering etter gjennomsnittlig livsinntekt opp til alder 60, studeres responsen over hele
inntektsfordelingen. Hovedfunnet i analysen er at arbeidstilbudet økte omtrent like mye i
alle grupper, med unntak av de med aller høyest livsinntekt. I gjennomsnitt økte antallet
arbeidede timer i femårsperioden 63-67 med 42%. Og siden effektene på arbeidstilbudet
var nokså jevnt fordelt over inntektsfordelingen bidro dette i liten grad til å motvirke den
økte ulikheten som fulgte av omfordelt pensjon. Samlet sett bidro dermed reformen av AFPordningen til å øke inntektsulikheten blant de berørte arbeidstakerne. Målt ved Ginikoeffisienten anslår forfatterne at ulikheten i samlet inntekt fra alder 62 og ut livet økte med
ca. 17%.
Artikkelen er tilgjengelig som Asbjørn Goul Andersen, Simen Markussen og Knut Røed: «Pension
Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy»,
IZA Discussion Paper 12918.
https://www.iza.org/publications/dp/12918/pension-reform-and-the-efficiency-equity-tradeoff-impacts-of-removing-an-early-retirement-subsidy
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Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning

Vedlegg 3. Årsregnskap 2019
Resultatregnskap 1.1.-31.12.

Note

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Grunnbevilgning
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad ekskl. tidsavgrenset pensjonspr.
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Samarbeidspartnere / underleverandører
Sum driftskostnader

2019

2018

1
1

41 381 654
2 656 351
44 038 005

41 165 591
3 970 909
45 136 500

2,6
3
9
9

27 165 883
478 724
7 745 277
8 870 934
44 260 818

28 917 783
528 606
6 557 732
9 018 294
45 022 415

-222 813

114 085

2 697 866
9 806
2 688 061

402 812
223 668
179 144

2 465 248

293 230

2 465 248

293 230

2 465 248

293 230

Driftsresultat
Finans- og renteinntekt
Finans- og rentekostnad
Netto finansposter

10

Årsresultat

DISPONERINGER OG OVERFØRINGER
Til/Fra (-) fond for anvendt forskning
Til/Fra (-) Frischfondet
Sum disponeringer
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Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning

Eiendeler pr 31.12
Note
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Kunst
Inventar
Fast inventar bygninger
Edb-utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investering i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

2018

3
3
3
3

54 850
430 818
439 962
925 631

54 850
462 134
595 243
0
1 112 228

11

50 000
50 000

50 000
50 000

975 631

1 162 228

307 933
3 745 806
5 332 285
443 294
9 829 317

745 100
3 441 853
3 291 338
841 331
8 319 622

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Innskuddsfond pensjonspremie
Opptjente inntekter
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

2019

6

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Sum investeringer

7

27 240 920
27 240 920

21 449 102
21 449 102

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

5

25 688 776
62 759 013

32 438 572
62 207 296

63 734 644

63 369 524

SUM EIENDELER
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Stiftelsen Frischsenteret for
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Egenkapital og gjeld pr 31.12.
Note

2019

2018

8

200 000
200 000

200 000
200 000

8
8

27 987 190
171 272
28 158 463

25 521 943
171 272
25 693 215

28 358 463

25 893 215

21 016 216
21 016 216

20 114 372
20 114 372

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Forskudd fra kunder
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

1 261 014
1 694 037
7 688 000
3 716 915
14 359 966

1 166 477
2 884 052
9 525 500
3 785 907
17 361 937

Sum gjeld

35 376 182

37 476 309

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Fond for anvendt forskning
Frischfondet
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Kompetansegjeld
Sum avsetning for forpliktelser

4

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
63 734 644
63 369 524
Oslo, 20 mai 2020
I styret for Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Kjell Arne Brekke

Gaute Torsvik

Styrets leder

Styremedlem

Tone Ognedal

Kåre Bævre

Styremedlem

Styremedlem

Yngvar Åsholt
Styremedlem

Elisabeth Thuestad Isaksen
Styremedlem

Sverre Andreas Campbell Kittelsen
Direktør
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NOTER TIL REGNSKAPET 2019
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.
2019
Inntekter
44 376 095
Opptjent, ikke fakturert inntekt
-2 175 590
Overført mellom år
1 837 500
Totale inntekter
44 038 005

2018
46 021 404
1 029 446
-1 914 350
45 136 500

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 2019 var kr 3 221 000. Inntektsført grunnbevilgning var kr 2 656 351.
(Tildeling på 3 221 000 + 353 351 overført fra 2018 minus 918 000 overført til 2020.)

Note 2 Lønnskostnader, godtgjørelser, antall ansatte
2019
21 221 933
3 291 809
901 844
1 651 696
-508 024
606 626
27 165 883

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

2018
20 822 759
3 212 231
2 045 988
176 000
1 791 321
-62 150
931 634
28 917 783

Ansatte
I 2019 var 47 forskjellige personer lønnet av Stiftelsen, og antall årsverk var 23,4
Ytelser til ledende personer / godtgjørelser
Direktør
1 239 330
21 820
168 864

Lønn
Andre ytelser
Pensjonskostnad
Styrehonorar

Styret

175 000

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

2019
115 200
21 200

Utgifter til revisjon av 2019 regnskapet vil bli 136 400.
Alle beløp er eks. mva.
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Note 3 Anleggsmidler

Kostpris pr 01.01.
Tilgang i året
Avgang i året

EDB-utstyr og
Kunst kontorinventar
54 850
6 977 738
303 014
-10 883

Anskaffelsekost pr 31.12.

54 850

7 269 869

1 552 810

8 877 529

Akkumulerte avskrivninger 01.01.
Årets ordinære avskrivninger

-

6 515 607
323 443

957 567
155 281

7 473 174
478 724

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.

-

6 839 050

1 112 848

7 951 898

430 819

439 962

925 631

Bokført verdi pr 31.12.

54 850

Fast inventar
1 552 810
-

Sum
8 585 398
303 014
-

De ordinære avskrivningene foretas lineært over 3 år for Edb-utstyr og kontorinventar
Fast inventar i bygninger avskrives lineært over 10 år.
Kunst avskrives ikke.
Note 4 Kompetansegjeld
Kompetansegjeld er opptjent tid til kompetanseoppbygging for forskerne og direktør og er per
31.12.19 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 31.12.19 estimert til
kr 31 341 464. Med en slik verdiansettelse ville opptjent egenkapital reduseres fra kr 28 358 463 til
kr 18 033 215.

Note 5 Bankinnskudd
Bundet bankinnskudd på skattetrekkskonto utgjør per 31.12.19 kr 1 086 194.
Stiftelsen har også en depositumskonto som utgjør per 31.12.19 kr 2 000.
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Note 6 Pensjoner
Stiftelsen har en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Stiftelsen har en hybridordning gjeldende fra og med 01.01.16 en forsikring for pensjonsmidlene mot negativt
avkastningsresultat. I tillegg garanterer Frischsenteret for en avkastning i opptjeningstiden som skal følge den alminnelige
lønnsveksten (veksten i grunnbeløpet i Folketrygden).
Det legges imidlertid til grunn at avkastningen overstiger fremtidig forventet lønnsvekst og det regnskapsføres følgelig
ingen beløp knyttet til denne garantien. Kostnadsførte beløp i 2019 er knyttet til periodisert premie og utgjør kr 1 995
649.
Stiftelsen har i tillegg inngått avtale om AFP for sine ansatte i 2018. Det er gjennom året kostnadsført kr 276 966 for
denne ordningen.
Note 7 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Kostpris
2 963 253
5 000 000
7 963 253

Verdi pr
31.12.18
5 137 862
3 215 940
8 353 802

Verdi pr
31.12.19
5 824 998
6 085 637
11 910 635

Pengemarkedsfond
Nordea Obligasjon II
Sum

11 214 321
11 214 321

13 095 301
13 095 301

15 330 285
15 330 285

2 234 984
2 234 984

17,07 %
17,07 %

15 330 285
15 330 285

Sum markedsbaserte fin.oml.

19 177 574

21 449 103

27 240 920

5 791 817

27,00 %

27 240 920

Aksjefond
DNB Norge Indeks
DNB Global Indeks
Storebrand Global ESG Plus A

Årets endring
687 136 13,37 %
-3 215 940 -100,00 %
6 085 637 21,71 %
3 556 833 42,58 %

Balanseført
verdi
5 824 998
0
6 085 637
11 910 635

Note 8 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01.
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.

Grunn-kapital
200 000
200 000

Fond for
anvendt
forskning
25 521 942
2 465 248
27 987 190

Frisch
fondet
171 272
171 272

Sum
25 893 215
2 465 248
28 358 462

Det er i 2019 ikke vedtatt utdelinger av Fondet for anvendt forskning til prosjekter ved stiftelsen og Økonomisk Institutt.
Midler som er tildelt Økonomisk institutt er kostnadsført i årets regnskap med kroner 0. Midler som er tildelt fagmiljøet
ved stiftelsen utgjør kroner 0 og anses å være en intern disponering av egenkapital som ikke kostnadsføres før
utdelingsåret.
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Note 9 Andre driftskostnader
Andre driftskostnader består av følgende:
2019
2 918 340
783 331
708 203
145 549
340 719
1 370 419
1 187 181
291 536
7 745 278

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

2018
2 793 145
497 268
694 611
301 833
290 719
664 563
1 039 825
275 768
6 557 732

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

8 870 934

9 018 294

Note 10 Finans- og renteinntekter
Finansinntektene inkluderer avkastning på finansielle plasseringer til å dekke kompetansegjelden, se note 4.
2019
2 145 990
551 877
-9 806
2 688 061

Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finans

2018
-49 704
231 248
-2 400
179 144

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.
Note 12 - Hendelser etter balansedagen
Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte i mars 2020 viruset Covid-19 som en Pandemi. For å hindre spredning i
Norge og resten av verden har ulike lands myndigheter innført strenge restriksjoner med potensielt stor påvirkning på
verdensøkonomien. Mange selskaper har iverksatt tiltak, og det er videre stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover.
For Stiftelsen Frischsenteret for Samfunnsøkonomisk forskning er ledelsens vurdering at situasjonen vil innebære noe
økte kostnader men vil ikke påvirke virksomheten i form av permitteringer. Effektene av restriksjonene på
verdensøkonomien medfører også større usikkerhet knyttet til måling av verdier på Stiftelsen Frischsenteret for
Samfunnsøkonomisk forsknings kostnader. Stiftelsen har imidlertid soliditet og likviditet til å kunne opprettholde
virksomheten selv om iverksettelse av nye forskningsprosjekter skulle reduseres som følge av Covid-19.
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