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Begivenheter i 2000

Departementet godkjente i mai 2000 at faget sosialøkonomi fikk den nye fagbetegnelsen
samfunnsøkonomi. Instituttets navn ble samtidig endret til Økonomisk institutt.
Bakgrunnen for endringen av fagbetegnelse er at “sosial” lett kan gi feile assosiasjoner, og
at samfunnsøkonomi gir en mer dekkende beskrivelse av hva faget inneholder.

Instituttet har i 2000 uteksaminert 26 cand.oecon.kandidater, hvorav 12 kvinner, og 33
cand.polit. kandidater, hvorav 14 kvinner. Det er gjennomført 2 doktordisputaser.

Hilde C. Bjørnland ble tilsatt som postdoktor i en ny stilling øremerket kvinner. En ny
stipendiatstilling ble tilført instituttet, og Jia Zhiyang ble tilsatt i denne. Paul Dolan ble
tilsatt som professor II i helseøkonomi, finansiert over HERO-programmet. Instituttet lyste
ut en førsteamanuensisstilling i samfunnsøkonomi og en postdoktorstilling i
makroøkonomi, sistnevnte finansiert av omstillingsmidler.

Michael Hoel mottok i 2000 Erik Kempe Award in Environmental and Resource
Economics, som er en pris for beste artikkel i miljø- og ressursøkonomi i internasjonalt
tidsskrift.

Instituttet har i 2000 gjennomført flere tiltak for å bedre studiekvaliteten Det er bl.a.
innført en ordning med nivå- og fagansvarlige og kontaktstudenter på hvert trinn i studiet.
Det ble også nedsatt en komite for utarbeidelse av læringsmål for studiene. Instituttet fikk
omstillingsmidler for tilsetting av en vikar hsøten-2000 for å kunne frigjøre fast ansatte til
arbeid med studiekvalitet.

Det ble i juni avholdt et 2 dagers seminar der bl.a. studiekvalitet og studentrekruttering ble
diskutert.

Instituttet fullførte i 2000 arbeidet med en omlegging av studiets 2. avdeling, og i
høstsemesteret ble det første gang arrangert eksamen etter den nye ordningen.

Instituttet har fremmet en egen søknad om Senter for fremragende forskning, og ytterligere
et par ansatte er involvert i andre søknader om slike sentre.

Trygve Haavelmo overdro eiendomsretten til to hytteeiendommer i Skurdalen, Hol
kommune til Professor Trygve Haavelmos fond før sin død i 1999. I løpet av 2000 er det
formelle rundt overdragelsen ordnet, og hyttene er istandsatt for bruk av ansatte ved
Økonomisk institutt.

Mai 2001

Vidar Christiansen Merethe Aase
bestyrer kontorsjef
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Studier og undervisning

Instituttet har i løpet av 2000 gjennomført flere tiltak for å bedre studiekvaliteten. Det er
oppnevnt nivå- og fagansvarlige for alle deler av studiene, og tilsvarende er det opprettet
en ordning med kontaktstudenter på hvert trinn. Det er også utarbeidet nye
evalueringsskjemaer. Nivåansvarlige skal samarbeide med fagansvarlige om å lage et
helhetlig opplegg for undervisning og studier på hvert trinn. De skal videre sørge for at
lærerne gjennomgår resultater av evalueringen sammen med studentenes kontaktpersoner,
og lage en plan for hva som skal gjøres for å rette opp svakheter som evt. kommer frem
under evalueringen. Den nye evalueringsmetoden ble gjennomført første gang høsten
2000.

Instituttet igangsatte også et arbeid med å kartlegge mulighetene for IKT i undervisningen.
Visebestyrer ble oppnevnt som ansvarlig for dette tiltaket, som vil videreføres i
2001.Tidligere eksamensoppgaver og sammendrag av hovedoppgaver ble lagt ut på
instituttets hjemmesider, og flere forelesere gjør sine forelesningsnotater og
øvelsesoppgaver tilgjengelige for studentene på nettet.

Instituttet fullførte arbeidet med å revidere 2. avdeling, og eksamen etter den nye
ordningen ble første gang arrangert høsten-2000. Det nye grunnfaget og semesteremnet i
kvantitative metoder ble også gitt første gang høsten-2000. Det ble foretatt en evaluering
av mellomfagstillegget i samfunnsøkonomi.

Instituttet satte ned en komité som fikk i oppgave å utarbeide læringsmål for studiene.
Komiteen legger frem sin innstilling i begynnelsen av vårsemesteret 2001.

Samarbeidsavtalen med Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU ble sagt opp i 2000.
Grunnen til dette er at NTNU har, siden avtalen ble opprettet, fått et eget
hovedfagsstudium.

Instituttet arrangererte ett 3.avdelingskurs sommeren 2000: Matematikk for økonomer. 29
studenter deltok på sommerkurset. Vi fikk ikke økonomisk støtte fra KUF, noe som
antagelig medfører at det ikke blir gitt noen sommerkurs til neste år.

Instituttet forsøker å opprettholde et visst antall engelskkurs på Masterstudiet. I 2000 ble
det avholdt 8 kurs på engelsk (4 hvert semester).

I august 2000 mottok vi vårt tredje kull Masterstudenter; 9 kvotestudenter fra
utviklingsland, 4 fra Øst-Europa og 1 selvfinansierende fra Russland.
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Studentrekruttering

Instituttet har de seinere årene hatt en viss nedgang i studenttallet, jfr. oversikten over
kandidattall 1997-2000. Det samlede studenttall er nå ca. 600 studenter.

I løpet av 2000 har det vært gjennomført flere tiltak for å bedre studentrekrutteringen.
Instituttet har arbeidet med å forbedre hjemmesidene, og dette er et tiltak som vil bli høyt
prioritert også i 2001.Vi har sendt ut informasjonsmateriell til alle videregående skoler i
Oslo/Akershus i god tid før søknadsfristen til universitet/høyskoler, og samtidig gitt tilbud
om at studenter fra instituttet kan komme på skolebesøk. Responsen fra skolene har
imidlertid vært laber, og det viser seg at slike invitasjoner ikke alltid kommer
samfunnsøkonomilærerne i hende.Vi vil derfor bygge opp en database med e-mailadresser
til samfunnsøkonomilærere i videregående skoler, og primært formidle informasjon denne
veien.

Studenter fra instituttet har deltatt ved Utdanningsmessen på Sjølyst, og vi hadde annonse
i Aftenpostens utdanningsbilag. Instituttet har også deltatt aktivt ved faglig-pedagogisk
dag og videregående skoledag ved UiO.

En rekke lærere i videregående skole klager over at betegnelsen sosialøkonomi ofte blir
misforstått og kan forsterke rekrutteringsproblemene til faget. Dette var noe av
bakgrunnen for at instituttet i 2000 gikk inn for å endre fagbetegnelsen til
samfunnsøkonomi, da dette gir en mer dekkende beskrivelse av hva faget innebærer.

Kandidattall for perioden 1997-2000

Nivå 1997 1998 1999 2000

Grunnfag 135 130 144 103

Mellomfag 105 96 103 59

Andre avdeling
(gml. ordn.)

70 56 67 16*)

Uteksaminerte
(alle kategorier) 89 78 61 67**)

*) Ordningen er under avvikling

**)  Inkl. kandidater på master-programmet
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Eksamen

I 2000 var det flere studieendringer som fikk betydning for eksamensavviklingen.  Den
største var reformen på andre avdeling.  Høstsemesteret 2000 var første gang det ble
arrangert eksamen etter den nye ordningen, samtidig som det var siste semester det ble gitt
undervisning etter den gamle ordningen.  De neste semestrene vil det bli avholdt
eksamener etter både nytt og gammelt studieopplegg.

Etter den gamle studieordningen måtte 2. avdelingseksamen være bestått før oppmelding
til kurs på 3. avdeling. Studieopplegget for ny 2. avdeling gav adgang til å avlegge
eksamen i de tre 2. avdelingsfagene (mikro, makro og økonometri) hver for seg. En
naturlig konsekvens burde være at studentene fikk adgang til å avlegge eksamener i
enkelte kurs på tredje avdeling før hele 2. avdeling var bestått. Instituttet vedtok derfor i
2000 forkunnskapskrav for de ulike kursene på tredje avdeling. Forkunnskapskravene
definerer hvilke 2. avdelingskurs som må være bestått for at ett bestemt 3. avdelingskurs
kan avlegges. Det er ikke anledning til å å ta kurset på 3. avdeling, og deretter gå tilbake til
2. avdeling og ta “forkunnskapskravet” om igjen. Innføringen av forkunnskapskrav for alle
3. avdelingskurs medfører et omfattende kontrollarbeid som må utføres manuelt i
forbindelse med eksamen.

I den nye annen avdeling er pensum i mikro-økonomi utvidet, og 3. avdelingskurset i
mikro-økonomisk teori avvikles derfor med undervisning siste gang våren 2001 og
eksamen siste gang våren 2002. For kandidater som følger den gamle studieordningen
frem til cand.oecon. kan denne avviklingsplanen bli noe stram dersom de ikke følger
normal studieprogresjon. Etter forslag fra instituttet har fakultetet nylig godkjent et unntak
fra regleverket, der kandidater under den gamle studieordningen gis anledning til å melde
seg til eksamen i mikro-økonomi på 3. avdeling selv om 2. avdelingseksamen ikke er
bestått.

I vårsemesteret 2000 vedtok instituttstyret å innføre en ordning med ekstra eksamener i de
to kursene som utgjør semesteremnet i matematikk og statistikk (SS101B og MS102).
Vedtaket innebærer at man arrangerer en ekstra eksamen i de to kursene helt i begynnelsen
av semesteret.  Dette var ment som et tilbud til de studentene som ønsket å forbedre
resultatet i ett av de to kursene, uten å måtte utsette andre avdeling ett semester.  Tidligere
hadde man ingen eksamen i det første semesteret på andre avdeling, og kandidatene kunne
derved bruke dette semesteret til å forbedre resultatene på semesteremnet.  Ved
omleggingen av andre avdeling, lot ikke dette seg lenger gjøre.  Ordningen skal evalueres i
august 2001.

Det første kullet på masterprogrammet i miljø- og utviklingsøkonomi ble uteksaminert i
juni 2000.  Av de 12 kandidatene som ble tatt opp i august 1998, var det 9 som avla
avsluttende muntlig eksamen.  To kandidater hadde gått over til doktorgradsprogrammet.
Karaktermessig gjorde kandidatene det veldig bra.  Fire kandidater oppnådde karakteren
A, fire kandidater oppnådde karakteren B og en kandidat fikk C.

Det ble i 2000 gjennomført en evaluering av ordningen med kombinasjonskurs. Med
unntak av økonometrikursene viste det seg at svært få 3. avdelings-/hovedfagsstudenter
deltok på kursene. Ordningen ser altså ut til å ha vært altfor kostbar i forhold til hva vi har
fått igjen.
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Kandidattall  2000

Oversikt over antall kandidater som besto eksamen:

Nivå Vårsem. –00 Høstsem. –00

Grunnfag 67 36

1. avd. Mellomfagstill.   30
 29

Statistikk-delen 36 20

Matematikk-delen 33 18

2. avd. ny Makro
Økonometri

23

27

2. avd. 32 16

Mars 2000 Juni 2000 Okt. 2000 Januar 2001

3. avd. Cand.oecon. 9 7 4 6

Cand.polit. 7 9 5 12

SS1 7 8

Stat. SS2 - 2

grunnfag SS3 3 -

SS4 5 -

Demo-grafi Semesteremnet 15 -

Grunnfag - 4

Totalt antall cand.oecon.-kandidater i 2000 var: 26 hvorav 12 kvinner (46,2%)
Totalt antall cand.polit.-kandidater i 2000 var: 33 hvorav 14 kvinner (42,4%)
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Internasjonalt samarbeid

Studentutveksling:
Instituttet fikk i 2000 en ny NORDPLUS utvekslingsavtale med Universitetene i Helsinki
og Stockholm. Avtalen gir rom for at 1 student herfra sendes ut til hhv. Helsinki og
Stockholm.

For studieåret 1999/2000 reiste 1 av våre studenter til Toulouse, under instituttets
bilaterale ERASMUS-avtale med Universitetet i Toulouse. 5 studenter reiste til University
of Essex under vår egen utvekslingsavtale.

I studieåret 1999/2000 mottok vi 4 Erasmus-studenter, 3 fra Italia og 1 fra Frankrike.
Instituttet mottok 2 “exchange students”; 1 fra Japan og 1 fra Korea.
Vi mottok videre 1 NORDPLUS-student fra Danmark.

Samarbeid med Fudan University, Shanghai:
Samarbeidet med Fudan University om miljøøkonomisk forskning og undervisning
fortsatte i år 2000.  Instituttet arrangerte en Workshop on Shanghai Environmental and
Demographic Issues  9.-11. mai 2000 med professor Xizhe Peng og professor Xingyi Dai
fra Fudan University og ellers deltakere fra instituttet og andre norske institusjoner. Det
ble i samarbeid med Population Research Institute utarbeidet en prosjektsøknad om
miljøøkonomisk forskning til Norges Forskningsråd. Søknaden ble først avgjort ved
årssskiftet 2001. Prosjektet fikk støtte med kr 250.000 pr år i 2001-2003, som riktignok
var svært mye mindre enn det ble søkt om.  I 2000 ble det under samarbeidsavtalen tatt
opp tre kvotestudenter fra Fudan University i mastergradsprogrammet.  De tre
doktorgradsstudentene fra Fudan fortsatte sine prosjekter. Olav Bjerkholt besøkte Fudan
University i november 2000. Fudan University Press utga ved utgangen av året Sydsæter,
Strøm og Bercks matematiske formelsamling  for økonomer på kinesisk.

Samarbeid med Institutt for økonomisk kybernetikk ved St. Petersburg
Statsuniversitet:
Det ble i løpet av året gjort en rekke tiltak for å styrke samarbeidet.
1. Det ble tatt opp fire studenter fra St. Petersburg  på Masterprogrammet og en ble tatt
opp på doktorgradsprogrammet. Sheetal Chand har organisert et seminar for de russiske
studentene.
2. Olav Bjerkholt, Sheetal Chand og Finn Førsund besøkte instituttet i St. Petersburg
sommeren 2000 for å knytte nærmere relasjoner og drøfte videre samarbeid. Instittbestyrer
Vidar Christiansen avla  et tilsvarende besøk på høsten. Det ble planlagt gjenvisitter av to
kolleger fra St. Petersburg.
3. Instittbestyrer Dmitry Kolesov og Dr. Svetlana Makarova besøkte Oslo på senhøsten.
Dmitry Kolesov orienterte om instituttet i St. Petersburg og studieopplegget der og la fram
en engelskspråklig oversikt over kurstilbudet til studentene utarbeidet spesielt til
informasjon for Økonomisk institutt. Makarova og Christiansen gjennomførte et møte med
de russiske studentene i Oslo for å klarlegge forholdet mellom studieopplegget i Oslo og
bakgrunnskunnskapene fra St. Petersburg og ellers deres tilpasning til norske forhold. Det
ble ellers laget en liste over mulige samarbeidstiltak.
4. Et konkret resultat av kontaktbesøkene var planegging av et felles seminar i St.
Petersburg sommeren 2001 med deltakelse av ansatte og studenter fra de to institutter og
enkelte forskere fra andre miljøer.



Økonomisk institutt

Årsrapport 2000 Side 7

Samarbeid med University of Zimbabwe:
Instituttets samarbeid med University of Zimabwe er finansiert av NUFU som har bevilget
1,554 mill. kr for perioden 1996-2000. I denne perioden har instituttet konsentrert seg om
undervisningsmessige tiltak, mens man i neste periode vil legge hovedvekten på det
vitenskapelige samarbeidet. Harald Goldstein er koordinator, og har i tillegg til arbeid med
undervisningen i 2000, stått for planleggingen av neste samarbeidsperiode. Knut Sydsæter
oppholdt seg i Harare i vårsemesteret 2000 og fullførte arbeidet med en ny og betydelig
omarbeidet utgave av sin bok sammen med Peter Hammond; “Mathematics for
Economics”, Zimbabwe University Publications.

Gjesteopphold:
Følgende forskere fra utlandet hadde gjesteopphold ved instituttet i 2000:

Sheetal K. Chand hele året
Ass. prof. dr. Irfan Civcir, Ankara University 1. januar -30. juni
Prof. Dmitry Kolesov, University of St. Petersburg 1. desmber – 8. desember
Dr. Svetlana Makarova, University of St. Petersburg 3. november – 1. Desember

Forskning og forskerutdanning

Doktorgradsprogrammet
Det nasjonale forskermøte i samfunnsvitenskapelige fag tok initiativ til at det i 1999/2000
ble gjennomført en evaluering av forskerutdanningen i samfunnsfagene ved de fire
universitetene. Evalueringsrapporten går i hovedsak gjennom opptak, veiledning,
kurs/opplæringsdel og gjennomstrømning. Følgende tiltak, som ble diskutert på
instituttseminaret i juni-00, vil bli fulgt opp av doktogradsutvalget/instituttet:

• Gjennomstrømningen på programmet er ikke god nok.  Og spesielt er det et problem at
mange kandidater slutter undervis. En må spesielt se på tiltak i forhold til kandidater
som bruker mer enn 5 år.

• Det bør utarbeides et mer oversiktlig program som formidles via internett.
• Alle kandidater bør ha både hovedveileder og biveileder
• Opptakslisten bør legges høyere, og muligens bør en redusere kravet til omfanget av

doktoravhandlingen
• En bør søke å skape et bedre miljø, slik at studenter som har sin arbeidsplass utenfor

instituttet tilbringer mer tid på instituttet.

Ordningen med doktorgradskurs som gis som 20-timers intensiv-kurs over 5 uker fortsatte
i 2000.  Det viste seg at for doktorgradsstudentene (og andre, ikke ordinære studenter) har
dette vært en positiv ordning.

Som det fremgår av tabellene nedenfor er det et relativt høyt antall personer som deltar på
kursene. Tallene i den høyre kolonnen angir hvor mange av det totale antall som fikk
kurset godkjent, som ikke er registrert som doktorgradsstudenter på vårt program.  Disse
kan være doktorgradsstudenter ved en annen institusjon, eller de kan ta disse kursene som
en form for etterutdanningskurs.
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Følgende kurs av ny type ble gitt i 2000:

Ant.
totalt

Ant.
ekst.

Lønnsdannelse og arbeid i makro
med Steinar Holden og Torben
Andersen

4 3

Intertemporal makroøkonomi
med Asbjørn Rødseth

5 2

Teknologi og vekst
med Tor Jakob Klette

10 2

Stokastisk kontroll
med Atle Seierstad

7 3

Økonometri – analyse av paneldata
med Erik Biørn

11 7

Økonometri – strukturelle modeller
for diskret/kontinuerlige valg
med John K. Dagsvik

8 2

Helseøkonomi
med Paul Dolan

8 4

Generell likevektsteori
med Bernt Stigum

5 1

I tillegg ble det gitt to forskerkurs finansiert av Senter for Pengepolitisk og Finansiell
Forskning:
”Econometric Modelling and Economic forecasting” med professor David F. Hendry.
Dette kurset gikk i perioden 24.-28. juli.  Kurset var svært vellykket og det var hele 13
kandidater som leverte essay.  Av disse var 9 eksterne.
* ”Monetary Economics” med professor Carl E. Walsh.  Dette kurset gikk i perioden 7.-
19. august.  Tre kandidater leverte essay, og av disse var to eksterne.

I desember 2000 ble 7 studenter tatt opp på dr.polit. programmet.  En av disse var tidligere
på M.Sc.-programmet.  Dette innebærer at vi nå har totalt 47 studenter på dr.polit.-
programmet.  Av disse er 17 kvinner (36%). To studenter sluttet på
doktorgradsprogrammet i 2000.  Fire avhandlinger ble levert for bedømmelse.

Antallet doktordisputaser var i 2000 svært lavt.  I likhet med året før, var det bare to
dr.polit.-kandidater som disputerte, ingen av dem var kvinner. Ved årsskiftet var
ytterligere to avhandlinger ferdig bedømt, men kandidatene hadde ennå ikke disputert.

Dr.polit.-disputaser i 2000:
Øistein Røisland (7. januar) med avhandlingen "Rules and Institutional Arrangements for
Monetary Policy"

Lasse Fridstrøm (28. januar) med avhandlingen "Econometric models of road use,
accidents, and road investment decisions"
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Seminarinnledere fra utlandet 2000:
Dolan, Paul
Andersen, Torben
Weitzman, Martin
Leech, Dennis
Margolis, David
Fleming, John
Adams, James D.
Johansson, Per-Olov
Paldam, Martin
Gertler, Paul
Manning, Allan
Shapiro, Perry
Whittle, Peter
Ferrall, Christopher
McFadden, Daniel

Norske gjesteforelesere i 2000:
Nordvik, Viggo
Golombek, Rolf
Wangen, Knut Reidar
Nyborg, Karine
Leitemo, Kai
Matsen, Egil
Mehlum, Halvor
Hvide, Hans
Mork, Knut Anton
Kårbø, Oddvar
Akram, Qaisar Farooq
Shroyen, Fred

Forskningsterminer i 2000:

V-00 Hilde Bojer (halv forskningstermin)

H-00 Hilde Bojer (halv forskningstermin)
Johan Heldal
Atle Seierstad (halv forskningstermin)

Publikasjoner
Et flertall av de vitenskapelig ansatte hadde internasjonale publiseringer i løpet av året;  i 
alt ble det publisert 29 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. Instituttets 
vitenskapelige publikasjoner totalt var 141. Oversikt over instituttets publikasjoner (f.o.m. 
1997) finnes i forskningsdatabasen ForskDok.
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Samarbeid med Frischsenteret
Instituttet har også i 2000 hatt et utstrakt samarbeid med Frisch-senteret. Tre av instituttets
ansatte er medlemmer av rådet ved senteret og tre er medlemmer av senterets styre. Videre
er flere av våre ansatte engasjert som rådgivere (innehar bistilling) ved senteret. Instituttets
ansatte deltok i 2000 på 16 forskningsprosjekter ved Frisch-senteret med en økonomisk
ramme på til sammen 9,4 mill. kroner.

Valgte organer

I 2000 ble det holdt tre møter i instituttstyret og syv møter i arbeidsutvalget. En oversikt 
over instituttets faste komiteer finnes på instituttets nettsider.

Administrasjon

Instituttet har i løpet av 2000 fått to nytilsatte i administrasjonen; konsulent Lars Mørk
(godkjenning, pensum, hovedoppgaver) og konsulent Ken Jensen (økonomi, memo). Det
er dette året innspart en halv administrativ stilling i forbindelse med avgang for
aldersgrensen, ved at en og en halv førstesekretærstilling ble omgjort til en
konsulentstilling. Ressurser er bl.a. innspart ved at rutinene for produksjon og utsendelse
av memo er lagt om. Instituttet har med dette samlet sett innspart litt over en hel
administrativ stilling siden innføring av effektiviseringsprosjektet.

Administrasjonens medarbeidere har deltatt aktivit i fellesfakultære arbeidsgrupper
(studie, eksamen, forskning, IT og økonomi).

Instituttet har gjennomført en omrokkering av kontorer i løpet av 2000. Studentenes PC-
plasser som tidligere var fordelt på to rom er nå samlet, og den minste PC-stuen i 12. et. er
omgjort til gjesterom. Instituttets tidligere gjesterom i 11. et. er omgjort til et felleskontor
for pensjonister.

Regnskapet 2000

Resultatet for 2000 er kr. 977.000. Da deler av beløpet tilhører Michael Hoels prispenger,
er den reelle overføring for instituttet ca. kr. 400.000.

Fastlønnsforbruket utgjorde 83% av totalt forbruk i 2000. Lønnsutgiftene totalt utgjorde
90% av samlet forbruk.

Instituttet har benyttet ca. kr. 230.000 til investeringer over driftsbudsjettet.
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LØNN 2000 BUDSJETT 2000 FORBRUK LØNN 2000
spesifisert

LØNN, inkl. feriep. lønn ekskl. feriepenger
Avsatt til faste stillinger (inkl. 1/5 stillinger) 16 400 000 15 429 716
Fastlønn til vikarer v/forskn.perm 0 0
Bistillinger: hj.lærere og eksamen 1 561 000 1 299 881
 - Time- og hjelpel. 1 010 000 1 299 881
 - Eksamen 551 000
Diverse: 226 531 179 597
 - Ekstra forskningsassistanse 50 000
 - Bedømmelse 15 000 59 883
 - Administraivt arbeid og faglig arbeid 111 000 119 714
 - Uspesifiserte lønnsmidler 50 000
 - Språkvask, satt av på drift 0 0
 - feriep. av fungeringstillegg 531
Overtid /fungeringstillegg 50 000 71 611
Svangerskapsrefusjoner -330 905
Ref. vedr. arbeidsgiveravgift -332 824
Utenlandsopphold (stip) 80 000
Avsatte feriepenger alle lønnsutgifter 1 850 440
sum m/feriep., men u/arbeidsgiveravg. 18 237 531 18 247 516

Arbeidsgiveravgift av all lønn, 14,10 % 2 571 492 2 663 380
Tlf. ref./gaver til ansatte 7 000 8 518

SUM LØNN INKL. FERIEP. OG ARB.G. 20 816 023 20 919 414

DRIFT 2000
budsjett

Instituttets spesifikasjon rev.pr 25.10. forbr. pr. 30.12.
DRIFT
Reiser (tjeneste og tilskudd) 410 000 312 951
IT-kjøp, alt 212 000 450 078
Individuelle midler 307 000 298 485
Biblioteket 612 000
Til disp. for AU 50 000 0
Drift for øvrig 1 112 500 1 090 634
Instituttseminar 100 000 70 000
Diff. på internoversikt 18 000

Budsjettsum 2 821 500
sum drift 2 222 148
sum lønn 20 919 414

TOTALFORBRUK 23 141 562

TILLATT BRUKT i 2000 24 118 590
FORBRUK PR. 31.12.2000 23 141 562
SUM UBRUKT INKL.
PRISMIDLER

977 028

ubrukte prismidler pr. 01.01.2000 -664 363
forbruk prismidler pr. 31.12.2000 80 625
UBRUKTE INSTITUTTMIDLER PR. 31.12.2000 393 290
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Oversikt over eksternt finansierte prosjekter

Prosjektnavn Prosjektleder/
utøver/ansvarlig

Finansiering
skilde

1. Kvalitet og effektivitet i
tjenesteproduksjon Eika, Kari NFR

2. Heterogenitet og dynamikk i
migrasjonsfenomener. En syntese av
demografisk og økonomisk
tilnærmelighet. Bævre, Kåre

NFR

3. Professorat i demografi Keilman, Nico NFR
4. Kobling av data til bruk i 3 prosjekter Kravdal, Øystein NFR
5. Vannfordeling, vannrettigheter og

vannreformer.
Et fattigdomsperspektiv på
irrigasjonssystemer. Et feltopphold. Mathiassen, Astrid

NFR

6. Gaveprofessorat Instituttet SSB
7. Methodology Competence

Development- Reorganization and
structuring of the Methodology Part
of the Study of Economics. Goldstein, Harald

NUFU

8. Eksistens og entydighet i likevekt i
makromodeller med penger Alstadheim, Ragna

SPFF

9. Doktorgradskurs Instituttet SPFF
10. Forskningspris Hoel, Michael UiO
11. Helseøkonomisk Forskning SHA, ØI, SNF NFR
12. Prof. Haavelmos fond Instituttet UNIFOR
13. Spanish Influenza and Beyond: The

case of Norway
Mamelund, Svenn-
Erik

NFR

14. Nordic textbook in environmental
economics emphasizing particulary
problems relevant to the Nordic
region. Bjerkholt, Olav

NFR

15. Analyse av tiltak mot lokale,
regionale og globale miljøproblemer Bjerkholt, Olav

NFR

16. Economics- Book Publishing
project: Mathematics for Economics Sydsæter, Knut

NUFU


