
  
 

”Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning” er en stiftelse opprettet av 
Universitet i Oslo for å drive anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med 
Økonomisk institutt og andre fagmiljøer ved Universitetet i Oslo 
 
 
Vi har nå stor tilgang på prosjekter og ønsker derfor å tilsette 1-2 
 
 

Nye forskere/seniorforskere ved Frischsenteret 
 
 
Prosjektporteføljen dekker en rekke områder, med tyngdepunkt innen utdanning, trygd og 
arbeidsmarked, miljø og energi, helse og offentlig økonomi. Prosjektene utføres for Norges 
forskningsråd, internasjonale organisasjoner og norske myndigheter. Vi har utstrakt samarbeid 
både med norske og utenlandske forskningsmiljøer, og har Økonomisk institutt ved Universitetet 
i Oslo som basismiljø. Vi holder til i Forskningsparken på Blindern. Ved Frischsenteret arbeider 
for tiden 9 forskere, 9 stipendiater og 20 vitenskapelig rådgivere. 
 
De som ansattes vil samarbeide både med andre forskere ved Frischsenteret, med ansatte ved 
Økonomisk institutt og med forskere andre steder, ha ansvar for veiledning av stipendiater og 
assistenter, og delta i initiering og gjennomføring av nye prosjekter.  
 
Forskerstillingene er ikke knyttet til spesielle felt, og forskerne har stor frihet til å initiere 
forskning på felt de er interessert i. Vi legger vekt på samarbeid og konsentrasjon ved at flere 
arbeider på samme felt og ved at prosjekter går over lengre tid. Vi legger vekt på å skaffe 
utfordrende prosjekter og gi mulighet for faglig oppdatering.  
 
Kompetansekravet for tilsetting som forsker er nivåmessig som for førsteamanuensis. For 
tilsetting som seniorforsker kreves kompetanse tilsvarende professor. Kvalifikasjoner som anses 
som særlig verdifulle for Frischsenteret kan i vurderingen av kompetansenivået til en viss grad 
erstatte akademiske kvalifikasjoner. Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt stor vekt på 
internasjonal publisering. Annen forskningserfaring samt innretning av kompetansen i forhold til 
Frischsenterets nåværende profil og framtidige behov vil også være av betydning 
 
Vi har egen lønns- og opprykksordning, egen pensjonsordning og egen ordning for 
kompetanseoppbygging. Kompetanseordningen gir blant annet mulighet for utenlandsopphold. 
Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Informasjon om Frischsenteret finnes på våre nettsider 
www.frisch.uio.no. 
 
 *** 
 
Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til forskningssjef Erik Hernæs, tlf 22 95 88 21. 
Søknaden må være i Frischsenteret, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, fornyet frist 21. mai 2004.  


