
Særskilt rapportering OFS 

Til Framdriftsrapporten 1. okt. 2013 

Hovedformålet med virksomheten til Oslo Fiscal Studies er å øke omfanget og kvaliteten av 

utdanning, forskning og forskerutdanning i offentlig økonomi og skatteøkonomi spesielt.  

Undervisning og utdanning 

Høsten 2013 gis et masterkurs i offentlig økonomi som er ganske mye revidert i forhold til 

tidligere masterkurs på området. Kurset dekker sentrale deler av skatteteori supplert med en 

del empiri og teori for offentlig forsyning av kollektive og private goder og nytte-

kostnadsanalyse. Det arbeides med å utvikle et masterkurs til, som dels vil gå mer i dybden og 

dels mer i bredden jamført med det første kurset. Dessuten er det påbegynt arbeid med å 

revidere innholdet av offentlig økonomi i bachelorprogrammet. Flere masterstudenter enn 

foregående år har levert inn opplegg til skriving av masteroppgave i 2014 innenfor sentrale 

deler av offentlig økonomi/skatt med veiledere fra OFS-miljøet. En del av disse studentene 

har varslet at de vil søke masteroppgavestipend fra OFS (søknadsfrist 20. oktober).  Blant 

planlagte temaer kan nevnes «mulige opphopningseffekter («bunching») av knekkpunkter i 

skattefunksjoner», «bompenger», «skattlegging av finanssektoren», «effekter av endringer i 

familiepolitikk (barnehagesatser og SFO)» og «estimering av arvemotiver». 

Det er forberedt et doktorgradskurs i offentlig økonomi som skal holdes våren 2014. To nye 

stipendiater finansiert av OFS er i ferd med å forberede sitt avhandlingsarbeid ved siden av å 

ta obligatoriske kurs.   

Forskning 

Det pågår forskning innenfor flere deler av skatteområdet og annen offentlig økonomi.  Et 

antall prosjekter analyserer ulike sider ved skatteunndragelse. Et arbeid studerer betydningen 

av at likningsdata er offentlig tilgjengelige. Er det slik at åpenhet om inntektsforhold gjør at 

skatteyterne i større grad rapporterer sin sanne inntekt? Ved å tolke overgangen til internett-

publisering av skatteinformasjon i 2001 som et markert skille i eksponeringen av 

skatteinformasjon og anta at selvstendig næringsdrivende i større grad (enn lønnstakere) kan 

justere inntektsrapporteringen, finner en at skattelister har hatt effekt på rapportert inntekt (og 

dermed på skatteinntektene). I identifikasjonen er det også utnyttet at en i noen kommuner 

hadde full-skala spredning av skatteinformasjon før informasjonene havnet på avisenes web-

sider, ved at det lokale idrettslaget eller det lokale musikkorpset solgte lister på «dør-til-dør» 

basis. Dette resultatet har fått mye oppmerksomhet, bl.a. oppslag i Aftenposten og innslag på 

NRK radio. Også utenfor landets grenser har dette fått oppmerksomhet. Selv om den norske 

versjonen av offentliggjøring ikke vil være mulig i mange andre land, er det mulig å tenke seg 

andre former for åpenhet omkring denne type informasjon. I et slikt perspektiv er det 

interessant å få kunnskap om hvordan åpenhet virker.  

Et annet prosjekt sammenholder inntekt rapportert i selvangivelsen og hva slags forbruk de 

samme skatteyterne har. Er det slik at de har den type forbruk en skulle forvente ut fra 

rapportert inntekt og det en vet om «normal» sammenheng mellom inntekt og 

forbrukssammensetning, eller er det misforhold som kan indikere at den sanne inntekten er 



underrapportert? Skatteunndragelse påvirkes både av rene økonomiske avveininger og av 

moral. En analyse som tar hensyn til dette, viser at selv om god skattemoral begrenser den 

enkeltes tilbøyelighet til å snyte, kan det oppstå overraskende virkninger i markedet som 

motvirker denne effekten.  

Offentlig finansiering av visse goder kan ha en gunstig effekt på effektiviteten i økonomien 

når skatter har negativ effekt på arbeidstilbudet. Et spørsmål er om effekten blir den samme 

når det foregår skattetilpasning i form av omgåelse eller unndragelse.  En analyse viser at slik 

tilpasning kan gjøre en forskjell.  

Et arbeid innenfor bedriftsbeskatning drøfter hvilken kalkulasjonsrente bedrifter skal benytte 

når en tar hensyn til den risiko bedriften står overfor etter skatt.  Analysen viser at den riktige 

kalkulasjonsrenten vil avhenge av flere forhold, blant annet usikkerheten om framtidig 

skatteposisjon, som igjen avhenger av hvor lønnsomt prosjektet er. 

Internasjonalt har det nylig vært stor interesse for hvordan inntektsskatt og overføringer 

påvirker yrkesdeltakelse («participation taxes»). I en teoretisk analyse klargjøres betingelser 

for at det skal være ønskelig å gi større overføringer til lønnstakere med lav inntekt (kjent som 

«in-work benefits to working poor») enn til ikke yrkesaktive. Dessuten diskuteres 

implikasjoner av at inntekt før skatt påvirkes av hvordan inntekten blir beskattet.  

Metoder for å måle fordelingseffekter av skatteendringer er gjenstand for forskning ved OFS. 

Det kommer en artikkel i oktobernummeret av Samfunnsøkonomen som tar opp dette temaet 

under tittelen «Benchmarking i analyser av omfordeling». I artikkelen vises det at 

karakteriseringer av skattenes omfordelende effekt i stor grad hviler på metodikken som er 

anvendt, og det tas til orde for å anvende såkalte «benchmarking-teknikker», dvs metoder som 

i større grad har som ambisjon å skille ut skattepolitikkens bidrag til det som observeres. I et 

arbeid av mer teknisk karakter diskuteres det hvilke måleteknikker som det er mest 

hensiktsmessig å bruke når en skal måle velferdsgevinster eller velferdstap ved skattereformer, 

og anvender diskret-valg arbeidstilbudsmodeller for å beskrive fordelingene før og etter 

reformen. 

Et prosjekt om automatisk stabilisering innebygget i skatte- og overføringssystemet utvider 

det tradisjonelle perspektivet (konsentrert om forsikring og utjamning av inntekt over tid) ved 

å ta hensyn til hvordan skattebyrden påvirker aktørenes holdninger til risiko og 

inntektsfluktuasjoner. 

Som grunnlag for nærmere analyse av beskatning av individer i topersonhusholdninger 

(samarbeid mellom Vidar Christiansen og forskere i SSB) har en assistent lønnet av OFS vært 

engasjert sommeren 2013 for å framskaffe et ganske omfattende statistisk materiale over 

inntektsfordeling og fordeling av lønnet arbeidsinnsats i topersonhusholdninger. Dette er 

viktig for å forstå hvilken rolle kryssvirkninger mellom partnernes atferd kan spille, selv en 

har individbeskatning. Det typiske bilde er at selv en stor andel av topersonhusholdningene 

har en mannlig partner med høy inntekt (øvre desiler), er det en moderat andel av 

husholdningene der den kvinnelige partner har høy inntekt, men disse er heller ikke sterkt 

konsentrert i de nedre desiler.  Andelen husholdninger der partnerne er på samme 

inntekstsnivå (slik det har vært antatt i en del teoretiske studier) ligger bare på nær 14 prosent 

og har økt svært lite over tid.  Mens mannlige partnere typisk har fulltidsjobb, er det en stor 



andel av de kvinnelige partnerne som i varierende grad arbeider deltid, og dermed kan ha 

potensial for å øke sin arbeidsinnsats med andre incentiver.  

 

 

Ansettelser                                                 

Ansettelser gjennomføres av Økonomisk institutt (ØI) etter Universitetets og Instituttets 

retningslinjer. Det har vist seg krevende å få ansatt egnede personer som kan arbeide i full 

stilling for OFS .  

Intensjonene var å få ansatt en person i fast stilling (førsteamanuensis/professor), en 

postdoktor og fire personer i toerstillinger i løpet av 2013.  

Det har vært mulig å gjennomføre følgende ansettelser: 

Marcus Hagedorn er ansatt i fast stilling med 25% OFS-tilknytning. Andreas Müller er ansatt 

i post.dok.-stilling med 75% OFS-tilknytning 

Thor Olav Thoresen er knyttet til Økonomisk institutt/OFS gjennom en toerstilling for å sikre 

tette bånd mellom ØI og SSB.  

To nye doktorgradsstipendiater er som planlagt rekruttert høsten 2013: Arnaldur Sølvi 

Kristjansson og Andrea Papini. Stipendiatene er finansiert av ØI med full tilknytning til OFS.  

Marcus Hagedorn arbeider bl.a. med en analyse av optimal beskatning der myndighetene kan 

forplikte seg til en skattefunksjon (og eventuelt nivå på offentlig gjeld) med sikte på å 

maksimere velferd. Skattefunksjonen kan være lineær eller ikkelineær. Modellen kan ha 

overlappende generasjoner eller eviglevende aktører og åpner for en rekke sjokk i preferanser 

eller inntektsevne.  Det vises at «the modified golden rule result» (likhet mellom 

kapitalavkastningsraten før skatt og tidspreferanseraten) skal holde på lang sikt uavhengig av 

hvor mye omfordeling (hvor progressiv skatt) en ønsker.  Hagedorn arbeider også med 

empirisk analyse av hvordan varighet av arbeidsløshetstrygd påvirker sysselsetting basert på 

amerikanske data.  

Andreas Müller arbeider med makroorientert offentlig økonomi. Et tema er optimal bruk av 

skatteinstrumenter når det er begrensede håndhevelsesmuligheter (for eksempel pga 

banksekretesse) og begrensede muligheter for å forplikte myndighetene til framtidig poltikk 

(sittende regjering kan bli skiftet ut ved neste valg).  Han studerer også hvordan politisk 

ideologi langs en venstre-høyre-akse (og «sjokk» på grunn av valg) påvirker finanspolitikk  

som inntektsskatt, offentlig gjeld og offentlig kjøp av varer og tjenester (betinget på 

eksisterende gjeldsgrad) over et tverrsnitt av land.   

Det har vist seg tidkrevende å finne fram til øvrige personer som kan knyttes til OFS gjennom 

toerstillinger, samtidig som det har oppstått uforutsette problemer. Universitetet krever nå at 

det skal være kjønnsbalanse i ansettelser i toerstillinger. OFS har en tid hatt klar en mannlig 

kandidat til en toerstilling, og har vært i samtaler med en kvinnelig kandidat.  Hun er 

imidlertid blitt syk og må se an litt om hun kan påta seg å gå inn i den aktuelle stillingen. Det 

arbeides nå med å få på plass en annen kvinne på en mer kortsiktig kontrakt ved hjelp av 



likestillingsmidler slik at det kan foretas en kjønnsbalansert ansettelse.  Dette ser ut til å gå i 

orden.  

Med unntak av toerstillingene gjennomfører ØI ansettelser én gang per år. OFS vil ta opp med 

Instituttet hvordan vi skal få fylt opp stillingene neste år.  

 Arrangementer  

OFS arrangerte en oppstart-workshop i desember 2012 og en Workshop on Taxation of 

Inheritance and Wealth med deltakere fra åtte land i mars 2013. Vi har hatt 13 

seminarpresentasjoner av inviterte gjester. Seminarene har vært fordelt på de tre 

institusjonene under OFS. OFS-medarbeidere samles til et internt seminar ca en gang i 

måneden. Det har vært ett møte med «advisory board». En rekke OFS-medarbeidere har 

presentert arbeider på nasjonale og internasjonale konferanser eller som inviterte 

seminarinnledere.  

 

Publisering  

En rekke arbeider foreligger som uformelle utkast eller allment tilgjengelige arbeidsnotater. 

Blant disse kan nevnes:  

Joel Slemrod, Thor Olav Thoresen og Erlend Eide Bø: Taxes on the internet: Deterrence 

effects of public disclosure   

Vidar  Christiansen og Stephen Smith: Emission taxes and abatement regulation under 

uncertainty. 

Vidar Christiansen: Optimal participation taxes  

Steinar Strøm, John K.  Dagsvik og Marilena Locatelli: Compensated discrete choice with 

particular reference to labor supply,  

Steinar Strøm, John K.  Dagsvik og Marilena Locatelli: The impact of removing the 

constraints on working part-time on labor supply and income distribution,  

Steinar Strøm, John K. Dagsvik og Emilia Soldani: Labor supply and tax reforms. 

Tone Ognedal: Morale in the market.  

Andreas Müller: Taxation of Foreign Assets and Production Factors in a Small Open 

Economy. 

Erik Fjærli og Arvid Raknerud: Automatic stabilizers and the fiscal accelerator 

Et antall arbeider er til vurdering i forskjellige tidsskrifter og på forskjellige trinn i prosessen 

(førstegangsinnsending og «revise and resubmit»).  På grunn av langvarige forsknings- og 

publiseringsprosesser vil publiseringen på kort sikt være påvirket av forskning påbegynt før 

opprettelsen av OFS. Siden det er viktig at arbeider kommer til publisering, vil en del av 

arbeidsinnsatsen måtte gå med til å revidere tidligere arbeider.  

 



Artikler i massemedia: 

Vidar Christiansen. Skatten over alle skatter. Morgenbladet.  

Diderik Lund. Fornuftig skattejustering. Dagens Næringsliv. 

Karine Nyborg. Avgjørelser på grunnlag av innsikt. Aftenposten. 

Karine Nyborg. Verdien av et liv. Aftenposten. 

Karine Nyborg. Naturens mange verdier. Aftenposten. 

Karen Helene Ulltveit-Moe. En skatt for likhet. Dagens Næringsliv. 

Intervju med Vidar Christiansen. Stadig færre frynsegoder. Stavanger Aftenblad.  

Intervju med Thor Olav Thoresen. Skattelistene må ikke gjemmes bort. Aftenposten.  

Intervju med Thor Olav Thoresen. Skattelistene gjør svarte kroner hvite. Aftenposten.  

Intervju med Thor Olav Thoresen. Arnstad vil få barnetrygd til hun fyller 64 år. Aftenposten.  

 

Kort redegjørelse for senterets styringsstruktur og administrative ressurser: 

Økonomisk institutt er den faktiske og lokale vertsinstitusjon for OFS. OFS har ikke et eget 

oppnevnt styre. Instituttstyret ved Økonomisk institutt, representert ved instituttleder Nils-

Henrik M. von der Fehr, fungerer således som senterets styre. Spesielt er det instituttstyret 

som står for ansettelsesprosesser og ansetter medarbeidere i alle stillinger.  

Den strategiske utviklingen og daglige driften av senteret ivaretas av senterleder Vidar 

Christiansen og forskningsadministrativ leder ved Økonomisk institutt, Johannes Elgvin. 

Sistnevnte er administrativt ansvarlig for senteret. For å ivareta den daglige driften benytter vi 

oss av instituttets øvrige administrasjon, fakultetets administrasjon og forskningsassistenter 

etter behov. For å ivareta den faglige driften har vi et arbeidsutvalg som består av Vidar 

Christiansen fra ØI, Oddbjørn Raaum fra Frischsenteret og Thor Olav Thoresen fra SSB. 

OFS har også et «Advisory Board» som er et internasjonalt sammensatt rådgivende organ, 

som representerer kompetanse innenfor forskning, undervisning, policy-analyse og 

forskningsledelse. Rådet vil bli involvert i drøfting av både forskning og utdanning. Rådet 

består av professor Christopher Heady (UK), professor Claus T. Kreiner (Danmark), professor 

Eva Mörk (Sverige) og professor Ray Rees (Tyskland). Det knytter dermed forbindelser både 

til nordiske og andre europeiske miljøer.  

 

 


