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Årsplan for Økonomisk institutt 2009 
Vedtatt i instituttstyret 22.01.09 

Innledning 
Økonomisk institutts årsplan omfatter dels en strategi som angir retningen for den langsiktige 
utvikling av instituttet, og dels en konkret handlingsplan for gjennomføring av strategien for det 
inneværende år. 

Planen skal sette den enkelte medarbeiders arbeid inn i en større sammenheng og fungere som en 
felles målestokk for instituttets aktiviteter. I tillegg skal planen fungere som informasjon til 
omverdenen om instituttets virksomhet. 

Planen er basert på tilsvarende planer for Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Universitetet i 
Oslo. Planen rulleres årlig og vedtas av instituttets styre. 

Årsplanen tar utgangspunkt i Økonomisk institutts formål, som er å bidra til utvikling og overføring 
av kunnskap i samfunnsøkonomi med tilhørende hjelpedisipliner og derved tilføre samfunnet nye 
forskningsresultater og ny viten. Formålet nås ved å 

• bedrive forskning på et høyt internasjonalt nivå; 
• tilby forskningsbasert undervisning opp til høyeste internasjonale nivå i form av bachelor- og 

masterutdannelser og forskerutdannelse; 
• delta i formidling og utveksling av kunnskap med samfunnet forøvrig. 

Dersom formålet oppnås, vil instituttet 

• være en kjent og markant bidragsyter til og formidler av ny kunnskap; 
• være anerkjent nasjonalt og internasjonalt som en ledende forsknings- og 

undervisningsinstitusjon; 
• innta en sentral posisjon i utdannelsen av økonomer og bidra til at de i kraft av sin utdannelse har 

gode arbeidsmuligheter; 
• være åpent for den nasjonale og internasjonale omverden: 
• være en velfungerende og attraktiv arbeidsplass for alle grupper av medarbeidere og gjester og ha 

et velfungerende og attraktivt studiemiljø. 

Nedenfor omtales instituttets strategiske mål samt tiltak for inneværende år gruppert etter fire 
temaer, henholdsvis forskning, forskerutdannelse, undervisning samt personale, organisasjon og 
økonomi. De strategiske mål er langsiktige, overordende mål og i all hovedsak kvalitative. De 
strategiske målene angir retningen for instituttets virksomhet. De bør være etterprøvbare, ved 
sammenligninger basert på nøkkeltall. 

Tiltakene er avledet av de strategiske målene og angir det som konkret skal gjøres inneværende år 
for å bidra til oppfyllelse av de strategiske målene. 

Forskning 
De strategiske mål for instituttets forskning er: 
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• Instituttet skal ivareta såvel grunnforskning som anvendt forskning, samt både teoretisk og 
empirisk relatert forskning av høy relevans og kvalitet. Instituttet skal verne om den akademiske 
frihet, troverdighet og vitenskapelige uavhengighet. 

• Instituttet skal tilhøre den europeiske elite på utvalgte forskningsområder og være i verdenseliten 
på 1-2 områder. Instituttet skal være ledende i Norge innenfor mikroøkonomi, makroøkonomi 
og økonometri, samt innenfor flere anvendte områder. 

• Instituttet skal utgjøre et attraktivt forskningsmiljø. Instituttet skal tiltrekke seg høyt kvalifiserte 
forskere og delta i attraktive gjesteutvekslinger og samarbeidsavtaler med andre universiteter. 

Ved evaluering av de strategiske målene for forskningen vil man blant annet se på internasjonale 
rangeringer, vitenskapelige publikasjoner fordelt på hovedtyper, tidsskriftsgrupper og internasjonale 
klassifiseringer, siteringer, samt forskerårsverk fordelt på hovedgrupper (finansiering, stillingstyper og 
gjester). 

For å nå målene, vil instituttet i hovedsak konsentrere innsatsen om organisering, rammer og 
ressurser. De konkrete emner og metoder fastlegges i stor grad av den enkelte forsker; både 
hensynet til produktivitet og kvalitet tilsier at forskningen må baseres på initiativet og innsikten til 
forskerne selv. Det innebærer at forskningsplanlegningen på instituttnivå konsentrerer seg om 

• forskningskvalitet, 
• forskningsbasert undervisning, 
• eksterne midler, og 
• synergieffekter, blant annet i form av større, tematiske forskningssentre eller – grupper. 

Selv om den enkelte forsker har stor frihet til å velge både emne og metode for sin forskning, vil 
instituttet stimulere til konsentrasjon om utvalgte emne- og metodeområder, blant annet for å 
utnytte synergieffekter. I praksis vil dette bety at instituttet prioriterer ressurser til utvalgte områder. 
Valget av prioriterte områder vil måtte vurderes løpende, samtidig som det må sikres en betydelig 
grad av kontinuitet. I vurderingen av nye prioriteringer vil det blant annet bli lagt vekt på om 
forskningsområdet er lovende, finansieringsmuligheter, undervisningsbehov og muligheten for 
samarbeid med andre institusjoner, også fra andre disipliner. 

De prioriterte områdene kan organiseres og understøttes i form av egne forskningssentre eller 
forskningsgrupper ved instituttet. Senteret for fremragende forskning ESOP representerer den 
største satsningen fra instituttets side i de kommende år. Instituttet vil også prioritere økonometri 
høyt, der instituttet tradisjonelt har hatt en meget sterk stilling, men der mange av de involverte 
forskere nærmer seg pensjonsalderen. 

Instituttet tilstreber at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter. Slike 
prosjekter bør ha langsiktige karakter, de må være tilpasset instituttets forskningsprofil, og de bør i 
størst mulig grad lokaliseres til instituttet. Gode eksempler er prosjektet Yngre fremragende 
forskere og professoratet finansiert av Norges bank. Instituttets fremste samarbeidspartner for å 
skaffe og gjennomføre eksternt finansierte prosjekter, er Frisch-senteret. Instituttet vil bidra med 
assistanse til søknader om eksterne midler. 

Instituttet vil løpende foreta evalueringer av forskningsproduktivitet og –kvalitet. En internasjonal 
komité som i 2007 på oppdrag fra Norges forskningsråd evaluerte norske institusjoner som driver 
forskning innenfor økonomifaget, ga Økonomisk institutt, i likhet med Institutt for samfunnsøkonomi 
ved Norges handelshøyskole, toppkarakteren ”Excellent”. En sammenligning av publiseringsaktiviteten 
ved de økonomiske instituttene ved universitetene i København, Oslo og Stockholm samt Norges 
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handelshøyskole for perioden 2003-2007 som Økonomisk institutt selv har fått utført, viser at 
Økonomisk institutt ligger på nivå med – og tildels over – de øvrige instituttene, både i omfang og 
kvalitet; instituttet har imidlertid hatt en negativ utvikling i perioden. Instituttet vil utnytte disse 
evalueringene i det videre arbeid for å styrke produktivitet og kvalitet. 

Instituttet regner det som en selvfølge at de ansatte tar sikte på å publisere sin forskning i ledende 
internasjonale tidsskrifter eller andre publiseringskanaler av tilsvarende kvalitet. Instituttet stimulerer 
til publisering i de fremste tidsskrifter gjennom å skape oppmerksomhet om og hedre de angjeldende 
forfattere. 

Deltagelse i instituttseminarer og andre faglige seminarer anses som en viktig del av 
forskningsprosessen, som dels bidrar til en felles faglig identitet og dels er en forutsetning for å 
invitere eksterne foredragsholdere. Instituttet vil fastholde tradisjonen med ett ukentlig åpent 
seminar med hovedsakelig eksterne innledere (Torsdagsseminaret) og ett ukentlig internt seminar 
(Fredagsseminaret). I tillegg vil instituttet støtte opp om mer spesialiserte seminarer, slik som ESOP-
seminaret og økonometriseminaret. 

Som del av et større nasjonalt og internasjonalt forskningsmiljø anser instituttet det som en naturlig 
del av sin virksomhet å stå som vertskap for større og mindre forskningskonferanser. Instituttet vil 
videreføre arbeidet for å arrangere de europeiske konferansene EEA/ESEM i 2011. 

Instituttet ønsker å ha et omfattende gjesteprogram. Det er særlig ønskelig å stimulere til kortere og 
lengre opphold av fremstående forskere som arbeider innenfor instituttets egne forskningsområder. 
Slike besøk vil i stor grad være avhengig av initiativet til den enkelte ansatte, basert på personlige 
kontakter og samarbeidsprosjekter.  

På tilsvarende vis er det ønskelig at instituttets egne ansatte med jevne mellomrom besøker andre, 
velrenommerte forskningsinstitusjoner for kortere eller lengre tid. Instituttet vil særlig arbeide for at 
doktorgradskandidatene får et lengre utenlandsopphold ved en fremstående forskningsinstitusjon. 

I arbeidet for å nå de strategiske målene for forskningen, vil instituttet i 2009 gjennomføre følgende 
tiltak: 

1. Stimulere til dannelse av flere interne forskergrupper ved instituttet. Ansvarlig: Bestyrer 
2. Stimulere til at medarbeidere deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter. Ansvarlig: 

Bestyrer 
3. Styrke samarbeidet med Frischsenteret om eksternt finansierte fellesprosjekter. Ansvarlig: 

Bestyrer 
4. Videreføre samarbeidet i HERO med Frischsenteret og HELED. Ansvarlig: Bestyrer 
5. Forbedre informasjonen om pågående prosjekter og publiserte arbeider, internt og eksternt. 

Ansvarlig: Kontorsjef 
6. Forbedre informasjonen om instituttets gjester, internt og eksternt. Ansvarlig: Kontorsjef 
7. Avslutte forberedende arbeid med sikte på at instituttet skal arrangere de europeiske 

konferansene EEA/ESEM i 2011. Ansvarlig: Oppnevnt komité 
8. Arrangere ESOP workshop. Ansvarlig: Leder for ESOP 

Forskerutdannelse 
De strategiske mål for instituttets forskerutdannelse er: 

• Instituttet skal tilby utdannelse på doktorgradsnivå, som både retter seg mot forskerkarrierer og 
andre faglig krevende jobber i offentlig og privat sektor. 
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• Instituttet tar sikte på et samlet opptak på omkring 10 doktorgradskandidater i året og en 
styrking av interessen for doktorgradsstudier blant ferdige kandidater fra inn- og utland. 

• Forskerutdannelsen tar sikte på et nivå tilsvarende det som tilbys ved gode universiteter i 
utlandet. Instituttet skal være den foretrukne tilbyder av forskerutdannelse innenfor 
samfunnsøkonomi i Norge, alene eller i allianse med utvalgte samarbeidspartnere. 

Ved evaluering av de strategiske målene for forskerutdannelsen vil man blant se på ansettelsesforhold 
for ferdige doktorgradskandidater, opptak, overgangsrater fra master- til doktorgradsnivå, årsverk, 
finansiering og doktorgradsproduksjon, samt sammenligne avhandlingenes internasjonale kvalitet 
basert på innstillinger fra bedømmelseskomiteer eller andre mål. 

For å nå målene, vil instituttet i 2009 gjennomføre en rekke tiltak, blant annet for å bedre 
kurstilbudet, styrke forholdet mellom veileder og student, tydeliggjøre forventningene til studentene 
og sikre at studentene fullfører innenfor normert tid. 

I tillegg vil instituttet videreføre arbeidet for en bedre integrering av de eksternt finansierte 
doktorgradsstipendiatene i instituttets miljø. Fra og med 2009 er det innført en betingelse om at 
disse studentene skal ha instituttet som arbeidssted i minst ett år. 

I arbeidet for å nå de strategiske målene for forskerutdannelsen, vil instituttet i 2009 gjennomføre 
følgende tiltak: 

9. Opprette tre nye metodeemner i henholdsvis mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri. 
Emnene tilbys også i masterprogrammet, slik at de kan tas før opptak til 
doktorgradsprogrammet. Ressursene til de nye emnene hentes ved en justering av det øvrige 
kurstilbudet i doktorgradsprogrammet. Emnene tilbys årlig fra høsten 2009, med to emner om 
høsten og ett emne om våren. Ansvarlig: Bestyrer, doktorgradsutvalg og programråd 

10. Tilpasse opptakskrav, kurstilbud og kurskrav i doktorgradsprogrammet til innføringen av de tre 
nye emnene, herunder redusere det samlede kurskravet for studenter som har gjennomført 
metodeemnene før de begynner på doktorgradsprogrammet. Informere potensielle 
doktorgradskandidater om endringene. Informere andre læresteder om emnene, slik at disse 
eventuelt kan tas av deres studenter. Ansvarlig: Doktorgradsutvalg 

11. Oppnevne emneansvarlige som kan forberede de nye emnene. Ansvarlig: Bestyrer 
12. Ansette 3-4 universitetsstipendiater, samt 1 eksternt finansiert stipendiat. Såvidt mulig utlyses 

stillingene i mars med ansettelse i august. Stillingene utlyses internasjonalt. Ansvarlig: Bestyrer og 
leder for ESOP 

13. Arbeid for flere eksternt finansierte stipendiatstillinger ved instituttet. Ansvarlig: Bestyrer 
14. Vurdere lengde på ansettelsesperiode for stipendiater, herunder omfang og innhold av eventuelt 

pliktarbeid. Ansvarlig: Bestyrer 
15. Forbedre rutinene knyttet til ansettelse og veileding av nye stipendiater. Sørge for at alle 

stipendiater får oppnevnt veileder før de starter. Ansvarlig: Bestyrer og doktorgradsutvalg 
16. Innføre en praksis med at veileder som hovedregel skal være intern. Styrke forholdet mellom 

veileder og student, blant annet ved å klargjøre ansvarsforhold og oppmuntre til at studenten 
velger avhandlingstema innenfor veilederens spesialfelt, og at veileder og student samarbeider om 
første arbeid i avhandlingen. Ansvarlig: Doktorgradsutvalg 

17. Etablere et normalløp for gjennomføring av studiene, der studentene i løpet av første år skal 
gjøre seg ferdig med en vesentlig del av kurskravet – inklusive metodeemnene, hvis disse ikke er 
tatt tidligere – og ha ferdig et utkast til første arbeid i avhandlingen. Arrangere et dagsseminar for 
studenter som har gjennomført første år av studiet samt deres veiledere i august hvert år, der 
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studentene presenterer sitt første arbeid. Styrke oppfølgingen av årlige fremdriftsrapporter. 
Ansvarlig: Doktorgradsutvalg 

18. Implementere betingelse i kontrakter med studenter og deres arbeidsgivere om at eksternt 
finansierte doktorgradskandidatene skal ha instituttet som arbeidssted i minst ett år. Ansvarlig: 
Kontorsjef 

19. Arbeide for at stipendiatene får et lengre utenlandsopphold ved en fremstående 
forskningsinstitusjon, med start ikke før utgangen av første studieår og avslutning senest innen 
siste semester av studiet. Hjelpe studentene til å skaffe finansiering av oppholdet. Ansvarlig: 
Doktorgradsutvalg i samarbeid med den enkelte veileder 

20. Sørge for at doktorgradskandidatene såvidt mulig deltar på den årlige Forskerkonferansen i regi 
av Samfunnsøkonomenes forening samt minst én internasjonal konferanse, og at studentene 
innsender arbeider til begge typer konferanser minst én gang i løpet av studietiden. Prioritere 
instituttets reisemidler slik at slik deltagelse blir mulig. Ansvarlig: Bestyrer, doktorgradsutvalg og 
den enkelte veileder. 

21. Delta i samarbeidet om forskerskole i arbeidslivsforskning ved fakultetet. Ansvarlig: 
Bestyrer/doktorgradsutvalg 

Undervisning 
De strategiske mål for instituttets undervisning er: 

• Instituttet skal tilby undervisning av høy kvalitet, som sikrer ferdige kandidater gode 
arbeidsmuligheter i kraft av sin utdannelse. Instituttet skal være et naturlig førstevalg for 
studenter som ønsker en utdannelse innenfor samfunnsøkonomi, basert på et solid teoretisk og 
metodemessig fundament. 

• Instituttet skal ha attraktive studieprogrammer med en stor tilstrømning av velkvalifiserte 
studenter og lite frafall. 

• Instituttet skal tilby attraktive studiemuligheter for utenlandske studenter og understøtte faglig 
attraktive studieopphold i utlandet for norske studenter. Instituttet skal være konkurransedyktig 
på det internasjonale utdannelsesmarkedet og på utvalgte områder tilby kurs på internasjonalt 
elitenivå. 

Ved evaluering av de strategiske målene for undervisningen vil man blant annet se på 
ansettelsesforhold for ferdige kandidater, opptak, frafall og gjennomføringstid, opptjente studiepoeng 
for utenlandske gjestestudenter, utenlandsopphold for norske studenter, samt statistikk for 
ressursbruk til undervisning og veiledning. 

For å nå målene, vil instituttet videreutvikle undervisningstilbudet innenfor de eksisterende rammer. 
Det er ikke aktuelt med større omlegninger av undervisningstilbudet, hverken på bachelor- eller 
masternivå. Det er imidlertid nødvendig kontinuerlig å arbeide med tilbudet, basert på evalueringer, 
studenttilstrømning og tilgjengelige ressurser. 

Instituttet lar i stor grad den enkelte lærer velge de undervisnings- og eksamensformer som 
vedkommende anser passer for det aktuelle kurs. Det er en forutsetning at undervisningsformene 
sikrer gode faglige ferdigheter, og at eksamensformene både dokumenterer og understøtter læringen. 

Det er også en forutsetning at undervisningen er forskningsbasert. Den må derfor som hovedregel 
planlegges og utføres av aktive forskere. På grunn av manglende kapasitet eller ekspertise i den 
interne stab vil det i noen tilfeller være hensiktsmessig at undervisningen utføres av videregående 
studenter eller andre kvalifiserte lærere. I alle tilfeller må den faglige kvalitet sikres gjennom løpende 
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evaluering og kontroll fra program- og emneansvarlige. Instituttet vil arbeide for å utvikle mer 
kostnadseffektive og målrettede evalueringsformer. 

For å nå målet om at de ferdige kandidatene er attraktive på arbeidsmarkedet, vil instituttet i tillegg 
til å tilby undervisning av høy kvalitet, bidra til effektiv og målrettet studieveiledning, 
kompetansebeskrivelser for de forskjellige grader, synliggjøring og markedsføring av kandidatenes 
kvalifikasjoner, samt en løpende kontakt og dialog med aktuelle arbeidsgivere. Instituttet vil med 
jevne mellomrom gjennomføre mer systematiske evalueringer av om studietilbudet er tilpasset 
arbeidsmarkedets behov. 

Instituttet vil også arbeide for en god rekruttering av motiverte og dyktige studenter gjennom blant 
annet å styrke studienes renommé blant potensielle studenter, effektiv og målrettet informasjon til 
elever i videregående skole, godt studentmiljø, engasjerende og utviklende undervisningsformer, samt 
evaluering både underveis og etter ferdig utdannelse. 

Instituttet vil arbeide for større grad av internasjonal rekruttering. Dette krever at studietilbudet 
oppfattes som internasjonalt konkurransedyktig, tydelige krav til faglige forutsetninger og forventet 
innsats og et system for evaluering av søkernes kvalifikasjoner. Instituttet vil også arbeide for at 
norske studenter gjennomfører et utenlandsopphold i løpet av studietiden. 

Frafall av studenter skal reduseres og gjennomføringstempoet økes gjennom blant annet bedre 
informasjon om årsaker, bedre studieveiledning og bedre kontakt mellom lærere og studenter. 

I arbeidet for å nå de strategiske målene for undervisningen, vil instituttet i 2009 gjennomføre 
følgende tiltak: 

22. Innføre opptak til masterstudiet én gang i året. Ansvarlig: Kontorsjef 
23. Redusere antallet ganger det avholdes muntlig eksamen. Ansvarlig: Programråd 
24. Forberede den periodiske programevaluering 2009/2010 av samtlige studieprogrammer i 

samfunnsøkonomi, blant annet ved utarbeidelse av en egenevaluering av hvert program. Ansvarlig: 
Programråd 

25. Styrke opplæringen av nye lærere, herunder nyansatte i vitenskapelig stillinger og timelærere. 
Ansvarlig: Programledere/emneansvarlige  

26. Arrangere møte med kontaktpanelets representanter fra arbeidslivet. Ansvarlig: 
Bestyrer/programråd 

27. Legge karriereintervjuer ut på programsidene. Ansvarlig: Kontorsjef 
28. Vurdere en ordning med tidlig oppnevnelse av veileder, eventuelt ved opptak til de toårige 

masterstudiene og etter tre år for studenter på det femårige masterstudiet. Ansvarlig: Bestyrer 
og leder for masterprogrammene 

29. Oppmuntre til at studentene påbegynner arbeidet med masteroppgaven fra begynnelsen av 
studiet. Vurdere å arrangere seminar for masterstudenter som har gjennomført første år av 
studiet der studentene presenterer skisse til masteroppgaven. Ansvarlig: Bestyrer og leder for 
masterprogrammene 

30. Bruke GRE for utenlandske søker som del av opptakskriteriene til de toårige mastergradene og 
doktorgradsprogrammet fra 2010. Ansvarlig: Bestyrer/programråd 

31. Markedsføre toårige masterprogrammer aktivt internasjonalt. Ansvarlig: Leder for 
masterprogrammene/studiekonsulent 

32. Innføre et orienteringsmøte hvert semester om muntlig eksamen. Ansvarlig: Leder for 
masterprogrammene. 
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33. Gjennomgå tilbudet til elever i videregående skole og markedsføring av studiet overfor disse. 
Samordne tiltak med fakultetets rekrutteringsplan. Ansvarlig: Leder for 
bachelorprogram/studiekonsulent 

34. Følge opp kandidatundersøkelsen som gjennomføres i 2008/2009. Ansvarlig: Programråd 
35. Gjennomgå og vurdere metodeundervisningen (statistikk/økonometri) og 40-gruppene i 

bachelorprogrammet. Ansvarlig: Leder for bachelorprogrammet 

Formidling og kunnskapsutveksling 
De strategiske mål for instituttets formidling og kunnskapsutveksling er: 

• Instituttet skal bidra til formidling og kunnskapsutveksling med omverdenen på de områder der 
instituttet besitter faglig kompetanse og komparative fortrinn, herunder delta aktivt i den 
nasjonale og internasjonale samfunnsøkonomiske debatt. 

• Instituttet skal spesielt sørge for å holde god kontakt med institusjoner og miljøer som har 
særlige forutsetninger og behov for å nyttiggjøre seg forskningsresultater. 

• Formidlingen og kunnskapsutvekslingen skal bidra til å profilere instituttet overfor omverdenen 
som en velfungerende og åpen undervisnings- og forskningsinstitusjon. 

Ved evaluering av de strategiske målene for formidling og kunnskapsutveksling vil man blant annet se 
på formidlingsbidrag og –aktiviteter samt eksterne kontaktflater. 

For å nå målene om formidling og kunnskapsutvikling er det særlig viktig å prioritere målgrupper og 
formidlingsaktiviteter. De fremste målgrupper er ferdig utdannede samfunnsøkonomer og andre med 
faglige forutsetning og interesse for å tilegne seg forskningsresultater. Formidlingsaktiviteter som er 
særlig effektive for slike grupper er deltagelse på faglige konferanser, interne og eksterne seminarer, 
offentlige utvalg og ekspertgrupper, opptreden som sakkyndig, utarbeidelse av læremidler og 
utredninger samt publisering i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter som retter seg mot ikke-
akademiske fagøkonomer. Instituttet ser det som verdifullt at de ansatte deltar i den alminnelige 
samfunnsdebatt, når dette skjer i kraft av deres spesielle forskningskompetanse. 

Instituttet arrangerer selv konferanser der hensikten er å formidle og utveksle forskningsbasert 
kunnskap. Dette skjer blant annet ved det årlige seminaret for Stortingets finanskomité, 
representanter for Regjeringen, de politiske partier, offentlig forvaltning, næringslivs- og 
arbeidslivsorganisasjoner, forskere og media. Instituttet vil arbeide for flere målrettede 
formidlingsaktiviteter. 

Instituttet vil i tillegg arbeide for en profesjonalisering av kommunikasjonen i årsplan og årsberetning, 
på hjemmesider og i andre kanaler. 

I arbeidet for å nå de strategiske målene for formidling og kunnskapsutveksling, vil instituttet i 2009 
gjennomføre følgende tiltak: 

36. Opphevne redaktør for og gjennomgå nettsider som skal formidle instituttets forskning. 
Ansvarlig: Bestyrer/kontorsjef 

37. Arrangere konferanse for Stortingets finanskomité, representanter for Regjeringen, de politiske 
partier, offentlig forvaltning, næringslivs- og arbeidslivsorganisasjoner, forskere og media. 
Forberede tilsvarende konferanse i januar 2010. Ansvarlig: Nestleder 

38. Forberede ESOPs formidlingskonferanse 2011 om den nordiske modellen. Ansvarlig: Leder for 
ESOP 
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39. Vurdere ytterligere tiltak for å styrke kontakten med samfunnsøkonomer i arbeidslivet generelt 
og tidligere studenter spesielt. Ansvarlig: Bestyrer og nestleder 

Personale, organisasjon og økonomi 
De strategiske mål for instituttets personale, organisasjon og økonomi er: 

• Instituttets personalpolitikk skal bidra til å tiltrekke og utvikle høyt kvalifiserte medarbeidere til 
alle stillingstyper, herunder utenlandske forskere. Instituttet skal være kjent som en attraktiv, 
utfordrende og utviklende arbeidsplass for alle medarbeidere. Instituttet ønsker en høyere andel 
kvinner blant de vitenskapelig ansatte. 

• Instituttet skal inngå i universitetets samlede organisasjon med betydelig grad av ledelsesmessig 
og økonomisk autonomi. Ansvarsforholdene til overliggende ledelsesnivåer skal være klare og 
tydelige. 

• Instituttets administrasjon, IT-støtte og andre støttefunksjoner skal være blant de mest effektive 
og velfungerende sammenlignet med tilsvarende funksjoner innenfor og utenfor universitetet. 

• Instituttet skal ha en transparent og robust økonomi, som skal sikre tilstrekkelige frihetsgrader 
for en vellykket utvikling av forskning, utdannelse og formidling. 

Ved evaluering av de strategiske målene for personale, organisasjon og økonomi vil man blant annet 
se på budsjett og regnskap samt rekrutteringsstatistikk. 

For å nå målene for personalpolitikken må denne utvikles av ledelsen i samarbeide med de ansattes 
representanter og i tråd med universitetets generelle personalpolitikk. Personalpolitikken må 
oppfattes som klar, tydelig og rettferdig. Den skal bidra til et godt faglig og sosialt felleskap og et godt 
arbeidsmiljø. Det sikres blant annet ved god informasjon, intern åpenhet og synliggjøring av 
medarbeidernes arbeidsoppgaver. 

Utviklingen av et godt arbeidsmiljø er et felles ansvar for ledelsen og den enkelte ansatte. Utvikling og 
engasjement understøttes av motiverende ledelsesformer, der de ansatte har stor innflytelse på 
tilretteleggelsen og organiseringen av det daglige arbeid. 

Instituttet har en skjev aldersprofil i den faste vitenskapelige staben, med en gjennomsnittsalder på 
godt over 50 år og med mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Samtidig er den økonomiske 
situasjonen slik at den ikke tillater ansettelser i særlig stort omfang. Instituttet vil allikevel arbeide for 
en viss nyrekruttering i de nærmeste år, eventuelt basert på ekstern finansiering, med sikte på en jevn 
fornyelse av staben. Instituttet planlegger å utlyse minst én fast vitenskapelig stilling hvert år i årene 
fremover. Stillingene vil bli utlyst ved årsskiftet, med tiltredelse i august. 

Det er særlig viktig at nyrekrutteringen sikrer tilgang av medarbeidere som kan bidra til fornyelse og 
utvikling av fagmiljøet. Rekrutteringen må derfor rettes mot anerkjente forskere eller svært lovende, 
yngre forskere. Instituttet må arbeide for betingelser som gjør at slike forskere vil finne instituttet 
attraktivt. 

Instituttet tilstreber også en jevn rekruttering i midlertidige vitenskapelig stillinger. I årene fremover 
planlegger instituttet hvert år å ansette 3-4 universitetsstipendiater samt 1-2 eksternt finansierte 
stipendiater. Stillingene vil såvidt mulig bli utlyst i mars med ansettelse i august samme år. I tillegg 
planlegger instituttet å ansette 1 postdoktor hvert år, eventuelt basert på ekstern finansiering. 

Instituttet har relativt hyppige utskiftninger i den administrative stab. Der er viktig at instituttet 
beholder gode medarbeidere. Ved nyrekruttering må kvalifikasjons- og utdannelseskrav tilpasses de 
oppgaver som skal løses. Instituttet ønsker å rekruttere administrativt ansatte fra både den offentlige 
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og den private sektor og tilby gode utviklingsmuligheter for den enkelte. Den økonomiske 
situasjonen tilsier at det ved ledighet i administrative stillinger må vurderes nøye om det er rom for 
nyansettelser. 

Instituttet følger universitetets likestillings- og seniorpolitikk og tilstreber en mer likelig 
kjønnsfordeling i alle stillingstyper. Instituttet ønsker å tilrettelegge for fleksibilitet for eldre 
arbeidstagere som ønsker å redusere arbeidsinnsatsen. Det vil blant annet skje ved at vitenskapelige 
medarbeidere som ønsker å gå over på pensjon tilbys arbeidsplass og arbeidsoppgaver ved instituttet, 
eventuelt i form av kortsiktige engasjementer. 

Instituttets lønnspolitikk skal understøtte instituttets strategiske målsetninger. Ledelsen vil tilstrebe at 
den enkeltes lønn er fastsatt etter prinsipper som er alminnelig kjent og akseptert blant de ansatte. 
Lønnsdifferensiering skal være basert på dokumenterte forskjeller i bidragene til instituttets 
virksomhet. 

Instituttet bruker vesentlige ressurser på IT-utstyr og IT-støtte. Instituttet vil hele tiden arbeide for at 
tilgjengeligheten og kvaliteten på IT-utstyret er god og at støttefunksjonene er tilpasset brukernes 
behov. 

Instituttets administrasjon skal yte best mulig service for at instituttet skal nå sine mål for forskning, 
undervisning og formidling. Administrasjonens ressurser, oppgaver og kompetanse må tilpasses 
løpende til behovene. I den foreliggende økonomiske situasjon er det nødvendig å vurdere tiltak med 
sikte på å effektivisere administrasjonen. Det er dessuten viktig å vri en større del av den 
administrative innsatsen mot å understøtte instituttets forskningsvirksomhet. 

I arbeidet for å nå de strategiske målene for personale, organisasjon og økonomi, vil instituttet i 2009 
gjennomføre følgende tiltak: 

40. Gjennomgå administrasjonens oppgaver med henblikk på effektivisering, forskyvning av 
ressursbruken mot forskningsvirksomheten og klargjøring av den enkeltes arbeidsoppgaver. 
Ansvarlige: Bestyrer og kontorsjef 

41. Gjennomgå instituttets behov for IT-støtte, samt vurdere ansvarsfordeling for de forskjellige 
typer støtte. Ansvarlige: Bestyrer og kontorsjef 

42. Gjennomgå instituttets arealbehov og bruk av kontorer, blant annet med henblikk på 
effektivisering og en hensiktsmessig plassering av den enkelte ansatte. Ansvarlige: Bestyrer og 
kontorsjef 

43. Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. Ansvarlige: Bestyrer og kontorsjef 
44. Videreutvikle fakultetets ressursstyringsverktøy, med sikte på løpende timeregnskap med 

prognose for de kommende tre år. Ansvarlig: Kontorsjef 
45. Følge opp fakultetets handlingsplan for likestilling for å bedre rekrutteringen av kvinner til 

instituttet. Vurdere konkrete tiltak for på lengre sikt å bedre kjønnsbalansen i vitenskapelige 
stillinger. Ansvarlige: Bestyrer og kontorsjef 

46. Følge opp universitetets seniorpolitikk ved å samtale med medarbeidere som ønsker å gå av før 
fylte 70 år, om tilrettelegging av arbeidsforhold, støtte til forskningsrelevant arbeid (kontor, 
driftsmidler, etc.), samt mulige bidrag til undervisning. Gjennomføre tilsvarende samtaler med 
medarbeidere som ønsker å bidra etter fylte 70 år. Ansvarlig: Bestyrer 
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