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Begivenheter i 2003 

Arbeidet med planlegging og oppstart av de nye studieprogrammene har stått i sentrum i 
2003. Høsten 2003 ble det tilbudt undervisning i 28 emner under de nye programmene, 
og instituttet har inngått avtaler om emneleveranser til flere programmer ved UiO. Det 
ble utarbeidet innpassingsordninger og nye retningslinjer for opptak til master for 
studenter med ekstern utdanning for å trekke til seg nye studentgrupper. 

Det var stor søkning til våre programmer i 2003, og dette gjenspeiles i økningen i 
produserte studiepoeng i høstsemesteret. Den totale studiepoengproduksjon ved 
Økonomisk institutt høsten-03 var 14970 studiepoeng, mens tilsvarende tall for høsten-02 
var 10234 studiepoeng. Antallet kandidater med eksamen i høyere grad økte fra 56 i 2002 
til 68 i 2003. Det er gjennomført 8 doktordisputaser i 2003.  

Fakultetet innførte i 2003 en ny budsjettmodell der tildelingen i større grad enn tidligere 
er basert på undervisnings- og forskningsresultater. Modellen har i første omgang slått 
negativt ut for instituttet, men med øket studenttilstrømning og studiepoengproduksjon 
fra høsten-03 regner vi med økede bevilgninger på sikt. 

Instituttet arbeidet i 2003 med innføring av ny styringsordning fra 01.01.2004. Det ble 
vedtatt at instituttet skulle gå over til å ha ett kollegialt organ, og at det nye styret skulle 
ha 9 medlemmer. Instituttet har beholdt ordningen med valgt instituttleder. Med innføring 
av enhetlig ledelse og større fullmakter til instituttleder vil det nye styret ha mer fokus på 
overordnede mål og prioriteringer, og mindre på enkeltsaker. 

Instituttets ansatte står bak 45 artikler i internasjonale tidsskrifter i 2003 (36 i 2002), og 
instituttets vitenskapelige publikasjoner totalt var 170 (174 i 2002). 

Instituttet, med Kjetil Storesletten som prosjektleder, søkte i 2003 om midler under NFRs 
ordning for Yngre fremragende forskere til prosjektet Inequality and the welfare state. 
NFR har i år gitt bevilgningstilsagn for prosjektet. Instituttet søknad om å få status som 
Marie Curie Training Site i miljøøkonomi ble fremmet på nytt i 2003, denne gang med 
flere utenlandske institusjoner som samarbeidspartnere. Søknaden nådde dessverre heller 
ikke denne gang helt opp. I samarbeid med Frischsenteret og Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi ble det utarbeidet forslag til en forskerskole i arbeidslivsstudier. 
Mulighetene for finansiering av forskerskolen er foreløpig ikke avklart. 

Instituttet holdt i januar-03 seminar for Stortingets finanskomite over temaene 
pengepolitikk og lønnsdannelse og kraftpriser og kraftmarkedet. I august ble det arrangert 
en internasjonal konferanse om Econometric Methodology med ca. 40 deltagere deriblant 
Clive W.J. Granger som senere på høsten fikk Nobelprisen i økonomi sammen med 
Robert F. Engle. 

Høsten 2004 

Ragnar Nymoen Merethe Aase 
instituttleder kontorsjef 
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Studier og undervisning: Innføring av Kvalitetsreformen 

Innføringen av Kvalitetsreformen har stått i sentrum i 2003. Våren var sluttfasen for 
planleggingsarbeidet, men samtidig startet instituttet studieomleggingen ved å innføre tre 
emner som en overgangsordning for de studentene som ville ha begynt på grunnfaget i 
den gamle studieordningen. Både den nye karakterskalaen og poengsystemet ble innført 
på disse emnene. 

Informasjon og rekruttering 
Utarbeidelse og publisering av informasjon sto også sentralt i vårsemesteret. For 
studenter som hadde begynt sine studier i den gamle studieordningen ble det arrangert 
kullvise informasjonsmøter om overgangsordningene, og brev ble sendt ut til de 
studentene som meldte overgangsopptak til bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. 
Det var i alt ca. 200 studenter som hadde startet opp sine studier på lavere grad i den 
gamle studieordningen som meldte overgang til det nye bachelorprogrammet. 

Det var også et betydelig fokus på rekruttering av nye studenter, og i forbindelse med 
arbeidet med innføringen av de nye studieprogrammene ble det utarbeidet innpassings-
ordninger og nye retningslinjer for opptak til master for studenter med ekstern utdanning 
for å trekke til seg nye studentgrupper. 

Søknadstallene til de nye programmene viste en økende interesse for studier i 
samfunnsøkonomi. Det var 229 søkere som hadde bachelorprogrammet i samfunns-
økonomi som førstevalg hos Samordna opptak, men det tilsvarende tallet for det femårige 
masterprogrammet i samfunnsøkonomi var 151. På bachelorprogrammet der opptaks-
rammen var 120 studenter begynte det 138 studenter i høst, mens for det femårige 
programmet begynte det 40 personer, som var identisk med opptaksrammen.  

For opptak til høyere grad høsten 2003 ble det gitt tilbud til 53 søkere til det 2-årige 
masterprogrammet, 29 til profesjonsstudiet og 36 til det 2-årige masterprogrammet i 
miljø- og utviklingsøkonomi. 

Programstyre 
Det ble opprettet et programstyre bestående av programledere, undervisningsleder og to 
studentrepresentanter. Programstyrets arbeid er knyttet til instituttets disiplinære 
programmer: 

• 3-årig bachelorgrad i samfunnsøkonomi
• 2-årig mastergrad i samfunnsøkonomi
• 2-årig mastergrad i miljø og utviklingsøkonomi
• 5-årig mastergrad i samfunnsøkonomi (profesjonsstudiet)
• Ph.d-studiet

I tillegg gir instituttet tilbud om 40-gruppe i samfunnsøkonomi og 40-gruppe i demografi. 
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Emnetilbud 
I høst ble det gitt undervisning i 28 emner. Antallet er høyere enn det som er planlagt for 
de kommende høstsemesterene, da flere av emnene ble tilbudt som en overgangsordning. 
Emnene som tilbys blir i hovedsak brukt som obligatoriske og valgfrie emner i de 
disiplinære programmene i samfunnsøkonomi. Men flere av emnene tilbys også til 
studenter på andre program. Instituttet har avtaler om emneleveranser til følgende 
programmer: 

• Bachelorprogrammet i Offentlig administrasjon og ledelse
• Bachelorprogrammet i Internasjonale studier
• Bachelorprogrammet i Utviklingsstudier
• Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi
• Lektor- og adjunktprogrammet
• Bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet
• Bachelorprogrammet i Økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo

Det er også inngått avtaler med de disiplinære programmene ved Det samfunns-
vitenskapelige fakultet og bachelorprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier, 
bachelorprogrammet i Europeiske og amerikanske studier og bachelorprogrammet i 
historie om tildeling av plasser på emner som inngår i 40-gruppen i demografi og 40-og 
80-gruppen i samfunnsøkonomi. 

I tillegg er det en del studenter på andre programmer som velger samfunnsøkonomiemner 
som frie emner. Interessen for en del av 1000-emnene har også vært stor blant studenter 
som kun ønsker å ta enkeltemner ved UiO. 

Undervisningsopplegg 
Instituttets arbeid med Kvalitetsreformen har hatt fokus på å oppfylle intensjonene i 
reformen. Ved omlegging til ny gradsstruktur har mer tilrettelagte studieløp, bedre ut-
nytting av studieåret, mer studentaktive læringsformer, bedre oppfølging av studentene, 
nye evaluerings- og vurderingsformer, samt internasjonalisering stått sentralt. I tillegg til 
å bedre kvaliteten på studier og undervisning, har målsetningene også vært å øke studie-
poengproduksjonen per student av hensyn til gjennomstrømningen, og øke den samlede 
studiepoengproduksjonen ved instituttet på grunn av den nye finansieringsmodellen. 

For å bedre utnyttingen av studieåret ble undervisningen i høst startet opp tidligere enn de 
foregående årene. Forelesningene på emnene gikk over hele semesteret, med unntak av 
en undervisningsfri uke der studentene skulle arbeide med øvelsesoppgaver. I utgangs-
punktet skal det gis forelesning 2 timer i uka i 15 uker, med unntak av innføringsemnene 
ECON1210 og  ECON1310 der det gis 3 timer forelesning i uka. For bacheloremner ble 
det gitt seminarundervisning 2 timer pr. uke i 11 uker, mens masteremner hadde 2 timer 
pr. uke i 6 uker.  

Til de fleste emnene blir det gitt øvelsesoppgaver i tillegg til seminaroppgavene. Det 
varierer litt om oppgaven er obligatorisk eller frivillig. Noen av emnene har også innført 
hjemmeeksamen i løpet av semesteret som teller med i den samlede karakteren. De fleste 
studentene avslutter semesteret med tre 3-timers eksamener på slutten av semesteret. I 
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evalueringene som er blitt foretatt blant studenter i høst er hovedinntrykket at semesteret 
er blitt mer arbeidskrevende enn tidligere. Studentene peker på at de må jobbe mer aktivt 
i begynnelsen i semesteret, og jobbe mer med studiene over hele semesteret. 

Administrativ oppfølging 
I tillegg til en tettere faglig oppfølging har det også blitt lagt vekt på å gi studentene 
tettere administrativ oppfølging. Ved at alle studentene nå skal ha en utdanningsplan, har 
behovet for individuell veiledning økt. I tillegg er det mange studenter med utdanning i 
gammel studieordning og studenter med ekstern utdanning som ønsker informasjon om 
hvordan deres utdanning passer inn i forhold til oppbyggingen av de nye disiplinære 
programmene. Det har også vært arrangert ekstra informasjonsmøter for program-
studentene i høst for å møte det økende informasjonsbehovet i forbindelse med opptarten 
av de nye programmene. 

Instituttet arrangerte i samarbeid med Institutt for økonomi ved UiB i høst en faglig og 
sosial samling på Finse for de nye studentene på det femårige masterprogrammet. Dette 
viste seg å være et populært tiltak for studentene, som kan være interessant å videreføre 
til flere studentgrupper som et supplement til de faglige og sosiale arrangement i regi av 
Fagutvalget og Frederik.  

Internasjonalisering 
Som et ledd i internasjonaliseringen er det 2-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi 
blitt et engelskspråklig program. Det innebærer blant annet at at all undervisning og 
programinformasjon tilbys på engelsk. Fra tidligere var også det toårige master-
programmet i miljø og utvikling et engelskspråklig program. I tillegg så tilbys noen av 
bacheloremnene på engelsk, slik at utenlandske studenter kan ta emner i samfunns-
økonomi som del av sitt studium i hjemlandet. 

Alle studieprogrammene er tilrettelagt for at studenter skal kunne ta minst ett semester i 
utlandet. På masternivå har instituttet utvekslingsavtaler med universitetene i Essex, 
Toulouse, Stockholm, Helsinki, Mannheim, Kiel, Konstanz og Berlin. I tillegg er en 
avtale med Chulalongkorn University i Bangkok under utarbeidelse. På bachelornivå er 
det utarbeidet en utvekslingsavtale med University of Essex, som supplerer UiOs avtaler 
med andre utenlandske institusjoner. 

Studiepoengproduksjon 
Etter at det første semesteret med de nye studieprogrammene er fullført har det vært 
foretatt en undersøkelse om studiepoengproduksjon og frafall for de studentene som fikk 
opptak til programmene høsten 2003 gjennom Samordna opptak. Den gjennomsnittlige 
studieprogramproduksjon pr. student var 24,0 for studenter på det femårige master-
programmet og 22,6 for studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, som 
plasserte de to programmene på henholdsvis 7. og 15. plass blant UiOs 74 programmer. 

Den totale studiepoengproduksjon ved Økonomisk institutt var i høst 14970 studiepoeng, 
som er en betydelig økning i forhold til høsten 2002 med 10234 studiepoeng. 
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I en sammenligning av programstudentene som registrerte seg på programmet høsten 
2003 og våren 2004, er det 88 % av studentene på det femårige programmet som har 
fortsatt på studiet, mens den tilsvarende andelen på bachelorprogrammet var 81 %. 

Blant den samme studentgruppen ble det etter høstsemesteret foretatt en evaluering av 
programmet, og på spørsmålet om programmet hadde svart til forventningene svarte 94 
% av studentene på det femårige masterprogrammet ”ja” eller ”delvis”, mens det til-
svarende tallet for studentene på bachelorprogrammet var 87 %. Det var ca. halvparten av 
de nye programstudentene, som var registrert våren 2004, som svarte på undersøkelsen. 

Eksamen 

Som nevnt over startet instituttet opp deler av reformen allerede i vårsemesteret 2003. Vi 
gav da eksamen i de to innføringsemnene ECON1210 og ECON1310, samtidig som vi 
avviklet grunnfag.  Dette gjorde overgangsordningene mer smidige for kandidater som 
hadde avlagt ex.phil og ex.fac. høsten 2002.  Mange kandidater gikk over til de nye 
emnene våren-03, hhv. 99 og 101 kandidater avla eksamen i ECON 1210 og ECON 1310 
dette semester. 

De to nye innføringsemnene ble våren 2003 sensurert etter den nye karakterskalaen, mens  
øvrige eksamener ble vurdert etter tall-skala.  Fra og med august 2003 skulle alle 
eksamener vurderes etter den nye ECTS-skalaen.  Det nasjonale fagrådet for 
samfunnsøkonomi og Det nasjonale fakultetsmøte for de samfunnsvitenskapelige fagene 
vedtok høsten 2002  fagspesifikke kriterier og kvalitative beskrivelser for 
karakterskalaen. Det var allikevel mye usikkerhet mht. den nye skalaen både blant 
studenter og sensorer, bl.a. når det gjaldt spørsmålet om normalfordeling av karakterer. 

Siden vi nå hadde fått en stor økning i antall eksamener, og dermed også trengte langt 
flere eksterne sensorer, ble ansvaret for å skaffe de eksterne sensorene på masteremnene 
delegert til hver enkelt emneansvarlig/faglærer.  Dette fungerte meget godt.  Med noe av 
den samme begrunnelsen gikk man bort fra ordningen med oppgavemøter.  I stedet skulle 
emneansvarlig i samarbeid med en kollega ha ansvaret for å utarbeide oppgavetekst og 
sensorveiledning.  Her var det noe mer varierende erfaringer, uten at man kunne fastslå at 
manglende oppgavemøter var den direkte årsaken. 

En annen stor endring i forhold til eksamen var at vi i de fleste emner på bachelornivå 
gikk over fra to til en sensor pr. besvarelse. Det ble tidlig klart at med en betydelig 
økning i antall eksamener, og også en økning i antall kandidater, ville eksamen bli enormt 
ressurskrevende.  Signalene fra fakultetet var da også klare på at vi måtte benytte oss av 
muligheten den nye universitetsloven ga til å bruke bare en sensor.  Programutvalget på 
instituttet vedtok at man i første omgang skulle bruke en sensor på bacheloremner, mens 
det på masteremner fremdeles skulle være to sensorer.  I de emnene der det ble brukt bare 
en sensor pr. besvarelse, ble det kryssrettet et tilfeldig utvalg av besvarelser. 
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Som et resultat av bl.a. kortere eksamen (så å si alle eksamener er nå på tre timer) og 
innføring av ny karakterskala, var det en relativt stor misnøye blant studentene med 
eksamen generelt, og eksamensresultatene spesielt.  Dette ga seg utslag i en stor økning i 
antall begrunnelser og klager høsten 2003.  Mens antallet begrunnelser de siste 
semestrene hadde ligget på mellom 20 og 30 pr. semester, ble det i høstsemesteret 2003 
gitt ikke mindre enn 122 begrunnelser. Vi erfarte en tilsvarende økning når det gjaldt 
klager på eksamen. De siste semestrene hadde tallet på klager ligget jevnt rundt 10 pr. 
semester, mens for høstsemesteret 2003 var det 48 klager, inklusive klager over 
hjemmeeksamen. Trenden med et stort antall begrunnelser og klager holder seg. 

Instituttets samarbeidsavtaler 

Fudan University, Shanghai 
Samarbeidet med Fudan University om økonomisk forskning og utvikling med særlig 
vekt på miljøøkonomi, ble ført videre i 2003. Som del av samarbeidet ble det samlet inn 
intervjudata om luftkvalitet og helse i Shanghai for en ”Contingent valuation” 
undersøkelse. Undersøkelsen ble ledet av Tian Wenhua med Jon Strand som rådgiver, og 
resulterte i en hovedoppgave for utvekslingsstudent Pan Zi. Arbeidet vil bli ført videre.  

Fra Økonomisk institutt besøkte professor Jon Strand og postdoktor Gabriela Mundaca 
Fudan University i april 2003 og holdt forelesninger om arbeidsmarked og om 
internasjonale  økonomiske forhold. Ytterligere planlagte aktiviteter i 2003 ble stilt i bero 
pga. SARS og universitetsreformen.  

Under samarbeidsavtalen i 2003 ble det i masterprogrammet i miljø- og 
utviklingsøkonomi tatt opp fire kvotestudenter fra Fudan University, Qin Yan og Luo 
Lailai fra Population Research Institute og Shen Tianyi og Chen Wenting fra School of 
Economics.      

Liu Gang som ble tatt opp som utvekslingsstudent fra Fudan University i 1998, forsvarte 
i november 2003 sin avhandling ”Four Essays on Transportation-Related Issues in 
China” for dr.polit-graden ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

University of Zimbabwe 

En doktorgradsstudent som er tatt opp innenfor dette samarbeidet ble ferdig med sin 
doktorgrad i 2003. Den andre doktogradstudenten oppholder seg nå ved Georgia State 
University i USA, noe som er i samsvar med hennes studieplan. 

Mangelen på bøker til overkommelige priser er et stort problem for studenter ved 
University of Zimbabwe. Bind 2 av en lærebok i matematikk for økonomer (avanserte 
emner), skrevet av Knut Sydsæter, ble publisert av University of Zimbabwe Publications 
i 2003, slik at den kan selges til studentene til en pris som de har råd til betale.  Arbeidet 
med en lærebok i statistikk og økonometri, skrevet av  J. C. Nkomo (nå ved University of 
Cape Town) i samarbeid med Harald Goldstein, ble også sluttført i 2003. 
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Institutt for økonomisk kybernetikk ved St. Petersburg Statsuniversitet 
Det ble under samarbeidsavtalen tatt opp 2 kvotestudenter fra St. Petersburg i 
masterprogrammet i miljø- og utviklingsøkonomi høsten-03.  

Instituttets arbeidsutvalg vedtok høsten-03 å fornye avtalen med University of St. 
Petersburg for en 3-årsperiode, og det ble oppnevnt en komite som skal ivareta 
samarbeidet, bl.a. med sikte på å finne frem til finansieringsmuligheter. Instituttet søkte i 
2002 NFR om midler til to prosjekter for å videreutvikle samarbeidet, men søknadene 
gav ikke uttelling. 

Gjesteopphold: 

Følgende forskere hadde gjesteopphold ved instituttet i 2003: 

Sheetal K. Chand hele året 
Karen Helene Middelfart hele året 
Hans Olav Melberg flere kortvarige opphold høst-03 
Bård Harstad flere kortvarige opphold vår/høst-03 
Lu Deming en uke i februar-03 
Valerija Botric 5. mai – 1. juni
He Li 1. september – 31. desember
Genaro Succarat 16. september – 31. desember
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Forskning 

Publikasjoner 
I siste halvdel av 2003 ble forskningsdatabasen FRIDA tatt i bruk.  Alle vitenskapelig 
ansatte måtte selv legge inn all sin aktivitet i databasen, ikke bare publiserte arbeider.  
Den nye databasen skulle være enklere i bruk enn ForskDok, spesielt når det gjaldt de 
ulike kategorier artikler. Den er også ment å skulle være et effektivt redskap for 
administrasjonen både på fakultetet og instituttet mht. årsrapportering.  Det er ikke lenger 
nødvendig for instituttene å sende oversikter over aktiviteten til fakultetet.  

Også i 2003 hadde de fleste av instituttets vitenskapelige ansatte internasjonale 
publiseringer; i alt ble det publisert 45 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter 
(36 i 2002).  Det totale antall publikasjoner var i 2003 på 170 publikasjoner (174 i 
2002).  Oversikter over instituttets publikasjoner finnes i forskningsdatabasen FRIDA.

Steinar Holden var i 2003 redaktør for Scandinavian Journal of Economics, og flere 
ansatte har innehatt verv som associate editor/member of editorial board i internasjonale 
tidsskrifter. 

Instituttet, med Kjetil Storesletten som prosjektleder, søkte i 2003 om midler under NFRs 
ordning for Yngre fremragende forskere til prosjektet Inequality and the welfare state. 
Søknaden omfattet midler til to postdoktorstillinger. NFR har i år gitt bevilgningstilsagn 
for prosjektet.  

Instituttet søknad om EU-midler for å få status som Marie Curie Training Site i 
miljøøkonomi ble fremmet på nytt i 2003, denne gang med flere utenlandske institusjoner 
som samarbeidspartnere: Universite des Sciences Sociales, Toulouse, Universidad 
Autonoma, Barcelona, og to institusjoner i Umeå.  Søknaden nådde dessverre heller ikke 
denne gang helt opp.  

En av instituttets ansatte, professor Tore Scweder, ble i 2003 tilknyttet et nordisk senter 
for fremragende forskning: Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES).  

Instituttets seminarer  

Økonomisk institutt har to ordinære seminarserier. Hver torsdag avholdes det et 
forskningsseminar med  ekstern deltakelse, og ofte med utenlandske forskere, se 
oversikten på neste side.  Hver fredag avholdes det et mer internt seminar, men også  dit 
inviteres det ofte  eksterne innledere, for eksempel profesjonsutøvere i privat og offentlig 
næringsliv, og i forvaltningen.  
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Instituttet holdt i januar-03 seminar for Stortingets finanskomite over temaene 
pengepolitikk og lønnsdannelse og kraftpriser og kraftmarkedet. I august ble det arrangert 
en internasjonal konferanse om Econometric Methodology med ca. 40 deltagere deriblant 
Clive W.J. Granger som senere på høsten fikk Nobelprisen i økonomi sammen med 
Robert F. Engle. 

Internasjonalt samarbeid 

Instituttets ansatte har hatt et aktivt forskningssamarbeid med forskerkollegaer ved 
utenlandske universiteter, bl.a. University of California, Berkeley, University of Geneva, 
Carnegie Mellon University, Universite de Toulouse 1, New York University, 
Georgetown University, University College London, Universitetet i Madrid (Carlos III), 
University of Essex, Maastricht University, University of Amsterdam, Universitat 
Regensburg, Århus Universitet, Uppsala Universitet, og ICER (Torino). Flere ansatte er  
medlem av internasjonale forskernettverk som CEPR og CESifo. Instituttets forskere har 
også  presentert paper på mange viktige konferanser i 2003. Reisene har dels vært 
finansiert av instituttet (19 reiser) og dels av eksterne kilder. 

Seminarinnledere fra utlandet i 2003: 
Barkbu, B. 
Cieslik, A. 
Dominguez, K. 
Dufwenberg, M. 
Dupont, A. 
Epstein, L. 
Harstad, B. 
Hau, H. 
Herrendorf, B. 
Honkapohja, S. 
Janssen, M. 
Larsson, R. 
Lazear, E.P. 
Li, Chuan-Zhong 
Löfgren, K-G. 
Rege, M. 
Rey, H. 
Sucarrat, G. 
Veugelers, R. 
Wallerstein, M. 
Weymark, D. 
Weymark, D.N. 
Weymark, J. 
Zilibotti, F. 

Norske seminarinnledere i 2003: 
Bart, E. 
Bruland, K. 
Greve, T. 
Hagen, R. J. 
Gjedrem, S. 
Kjær, K.N. 
Kverndokk, S. 
Lindholt, T. 
Midelfart, K.H. 
Nyborg, K. 
Ramjerdi, F. 
Røed, K. 
Zhang, T. 
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Samarbeid med Frischsenteret 
Instituttet har videreført samarbeidet med Frischsenteret i 2003. Tre av instituttets ansatte 
er medlemmer av rådet ved senteret og tre er medlemmer av senterets styre. Flere av våre 
ansatte innehar bistilling ved senteret.  
Instituttet forsøkte i 2003 å få til en samlokalisering med Frischsenteret i Eilert Sundt hus 
i forbindelse med refordeling av arealer da Psykologisk institutt flyttet ut. Det ble i 
fakultetetsstyret i juni 2003 vedtatt en romplan som innebar at Økonomisk institutt og 
Frischsenteret til sammen skulle få tildelt 20 akser i 10. etasje i Eilert Sundts hus. Dette 
viste seg imidlertid å være utilstrekkelig for å huse Frischsenteret, og ønsket om 
samlokalisering måtte derfor seinere legges på is. 

Forskningsterminer 2003: 

V-03  Øystein Kravdal, Vidar Christiansen 

H-03 Diderik Lund, Michael Hoel, Steinar Strøm (november og desember 2003) 

Formidling 
Instituttets ansatte har også i 2003 deltatt aktivt i den offentlige debatten gjennom 
kronikker/debattinnlegg/kommentarer i dagspressen og andre medier.  En del av disse 
blir publisert på instituttets hjemmeside. Også gjennom populærvitenskapelige foredrag 
har et stort antall av instituttets ansatte bidratt aktivt. Ansatte ivaretok også viktige 
oppgaver som medlemmer i offentlig oppnevnte utvalg, for eksempel ekspertutvalget for 
offentlig sektor, pensjonskommisjonen, ekspertgruppen for konkurranse i kraftmarkedet, 
universitetslovutvalget m.v. 
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Doktorgradsprogrammet 

I likhet med det øvrige studietilbudet ved instituttet, gjennomgikk også 
doktorgradsprogrammet en omlegging i tråd med kvalitetsreformen.  Det nye reglementet 
for Ph.d-programmet i samfunnsvitenskap ble vedtatt av Universitetsstyret våren 2003.  
Studieplanen for studieretningen i samfunnsøkonomi ble vedtatt høsten 2003. 

Doktorgradskurs i 2003: 
- Game Theory v/Geir Asheim 
- Labour economics v/Jon Strand 
- ECON5150 - Mathematics 4: Dynamic optimization v/Atle Seierstad 
- ECON5125 - Time series econometrics for non-stationary variables v/Harald 

Goldstein 

Opptak og gjennomstrømming 

Etter det nye reglementet skal det være opptak to ganger pr. år.  Men  regelverket var  
ikke på plass før i mai-03, og derfor gjennomførte instituttet bare ett ordinært opptak i 
2003 med søknadsfrist i oktober.  I likhet med tidligere år hadde vi imidlertid også et eget 
opptak for kandidater på masterprogrammet i miljø- og utviklingsøkonomi. Ved dette 
opptaket, som ble gjennomført i mai, var det tre søkere.  En av disse ble tatt opp.  I tillegg 
ble en kandidat tatt opp etter klage. 

Ved det ordinære opptaket i oktober var det i alt fem søkere til ph.d.-programmet i 
samfunnsøkonomi og en søker på individuell studieplan i demografi.  Fire av disse 
søkerne ble tatt opp på programmet.   

I likhet med de siste årene, var det også i 2003 høy gjennomstrømming på 
doktorgradsprogrammet. Åtte kandidater disputerte i løpet av året.  I tillegg var det pr. 31. 
desember 2003 fire avhandlinger til bedømmelse. 

Doktordisputaser i 2003: 

09.12.2003 Gang Liu:  
"Four Essays on Transportation-related Issues in China" 

29.08.2003 Olga Ivanova:  
"The role of transport infrastructure in regional economic development" 

28.05.2003 Jon Reiersen:  
"Institutions, Norms and Development" 

16.05.2003 
Morten Søberg:  
"Papers in experimental economics:  Methodology, trading institutions and 
voting rules" 
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09.05.2003 Ines Hardoy:  
"Effect Evaluation:  Methods and Applications" 

29.04.2003 
Leo Andreas Grünfeld:  
"Essays on Multinational Firms, R&D Spillovers and Absorptive Capacity 
Effects" 

24.03.2003 Carl Andreas Claussen:  
"Four Essays on the Political Economy of Economic Reform" 

21.03.2003 

Harald Dale-Olsen:  
"Payment Policies, Recruitment and Worker Turnover.  Essays on Wage 
Determination and Worker Mobility under Imperfect Information and 
Competition" 

Styringsorganer og administrasjon 

I 2003 ble det avholdt tre møter i instituttstyret og åtte møter i arbeidsutvalget. I tillegg 
ble det avholdt konstituerende styremøte for det nyvalgte styret fra 01.01.2004. Ragnar 
Nymoen var bestyrer og Steinar Holden visebestyrer i 2003.  

Instituttet arbeidet i 2003 med innføring av ny styringsordning fra 01.01.2004. Det ble 
vedtatt at instituttet skulle gå over til å ha ett kollegialt organ, og at det nye styret skulle 
ha 9 medlemmer. Et nytt administrasjonsreglement ble utarbeidet. Instituttet har beholdt 
ordningen med valgt instituttleder. Med innføring av enhetlig ledelse og større fullmakter 
til instituttleder vil det nye styret ha mer fokus på overordnede mål og prioriteringer, og 
mindre på enkeltsaker. 

Fra høsten 2003 ble det opprettet et programstyre for de nye studieprogrammene, 
bestående av programledere, undervisningsleder og to studentrepresentanter. Jon Vislie 
var leder for programstyret. 

Instituttet utlyste i 2003 et gaveprofessorat i makroøkonomi fra Norges Bank, og det ble 
også utlyst en førsteamanuensisstilling i makroøkonomi. To universitetslektorer var 
engasjert i forbindelse med instituttets arbeid med de nye studieprogrammene, den ene 
for et halvt år og den andre for hele året. I den administrative stab ble det engasjert 
ekstrahjelper for arbeid knyttet til studiereformen. Høsten 2003 ble det besluttet å tilsette 
en ekstra studiekonsulent i fast stilling fra neste år, og samtidig innspare en halv  
IT-stilling. 

Regnskapet 2003 

Resultatet for 2003 er kr. 943.000 for basisvirksomheten. Totalt, dvs. inkl. eksternt 
finansiert virksomhet, er resultatet kr. 1 900.000. Lønnsandelen for basisvirksomheten 
var i 2003  86% (i 2002 83% og i 2001 87%). Instituttet hadde 19 eksternt finansierte 
prosjekter i 2003. 
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BASIS 2003 
Alle beløp i 1000 kr

Hittil i år Hittil i fjor 
Budsjett Regnskap Avvik i kr     Regnskap

-------------  -------------  -------------  ------------- 
Overført fra ifjor -1.607 -1.607 0 -1.550 

Inntekter fra UFD - ordinær bevilgning -28.048 -27.613 -435 -25.731 
Inntekter fra UFD - tilleggsbevilgning 0 0 0 -951 
Inntekter fra UFD - oppdrag 0 0 0 0 
Inntekter fra UFD - felleskapitlet (0281) 0 0 0 1 
Inntekter - eksternt finansiert virksomhet 0 0 0 0 
Andre inntekter -1.063 -1.860 797 -564 

-----------    -----------    -----------    ----------- 

Sum inntekter -29.111 -29.473 362 -27.245 
-----------    -----------    -----------    ----------- 

Sum investeringer 0 0 0 0 

Fast lønn 17.305 17.093 212 15.211 
Variabel lønn 1.270 1.954 -684 1.365 
Ferielønn 2.266 2.357 -91 2.044 
Sosiale kostnader 5.453 5.522 -70 4.210 
Offentlige refusjoner -621 -1.042 422 -212 
Andre lønnskostnader 14 1 12 1 

-----------    -----------    -----------    ----------- 
Sum lønn 25.686 25.885 -199 22.620 

-----------    -----------    -----------    ----------- 

Andre driftskostnader 5.032 4.252 780 4.568 
-----------    -----------    -----------    ----------- 

Sum kostnader (inkl. investeringer) 30.718 30.137 581 27.188 

Resultat 1.607 664 943 -57 
-----------    -----------    -----------    ----------- 

TOTAL (inkl. overført) 0 -943 943 -1.607 
===========    ===========    ===========    =========== 

Prosjekter 2003 
Alle beløp i 1000 kr

Hittil i år Hittil i fjor 
Budsjett  Regnskap         Avvik i kr   Regnskap

-------------  -------------  -------------  ------------- 
Overført fra ifjor 56 56 0 -207 

Inntekter fra UFD - tilleggsbevilgning 0 -15 15 0 
Inntekter fra UFD - oppdrag 0 0 0 0 
Inntekter fra UFD - felleskapitlet (0281) 0 0 0 -1 
Inntekter - eksternt finansiert virksomhet -3.795 -4.397 602 -4.559 
Andre inntekter -27 -5 -22 0 

-----------    -----------    -----------    ----------- 

Sum inntekter -3.821 -4.417 595 -4.560 
-----------    -----------    -----------    ----------- 

Sum investeringer 0 0 0 0 

Fast lønn 1.441 1.325 115 2.122 
Variabel lønn 0 57 -57 266 
Ferielønn 178 171 7 288 
Sosiale kostnader 428 411 17 608 
Offentlige refusjoner 0 0 0 0 
Andre lønnskostnader 10 128 -118 412 

-----------    -----------    -----------    ----------- 
Sum lønn 2.057 2.092 -35 3.696 

-----------    -----------    -----------    ----------- 

Andre driftskostnader 1.914 1.312 601 1.127 
-----------    -----------    -----------    ----------- 

Sum kostnader (inkl. investeringer) 3.971 3.404 567 4.823 

Resultat 149 -1.012 1.162 263 
-----------    -----------    -----------    ----------- 

TOTAL (inkl. overført) 205 -957 1.162 56 
===========    ===========    ===========    =========== 
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ØKONOMISK INSTITUTT 
OVERSIKT OVER EKSTERNE PROSJEKTER 2003 

  

 Prosje
kt- nr 

Prosjektnavn Prosjektleder/ Finansierin
g- 

    ansvarlig kilde 

1 120516 Kvalitet og effektivitet i  tjenesteproduksjon Eika NFR 

2 120575 Heterogenitet og dynamikk i migrasjonsfenomener.  
En syntese av demografisk og økonomisk 
tilnærmelighet 

Bævre NFR 

3 120814 A multilevel analysis of how women's status and 
education have influenced fertility and child mortality 
in India in the 1990s 

Moursund NFR 

4 120834 The Just Distribution of the Right to Tax Cappelen NFR 

5 120927 Global integrasjon og lokal fordeling - Sammenheng 
mellom multilaterale avtaler og endret 
inntektsfordeling og fattigdom i utviklingsland 

Wiig NFR 

6 141267 Professorat i demografi Keilman NFR 

7 141294 Helseøkonomisk forskning i Olso HERO NFR 

8 141339 Kobling av data til bruk i 3 prosjekter Kravdal NFR 

9 141738 Spanish Influenza and Beyond: The case of Norway Mamelund NFR 

10 141854 Shanghai Environmental, Demographic and Health 
Issues 

Bjerkholt NFR 

11 142100 Econometric Methodology, konferanse august 2003 Stigum Flere 

12 200161 Gaveprofessorat Bjerkholt SSB 

13 210306 PRO 29/96: Methody Competence Development - 
Reorganization and Structuring of the Methodology 
Part of the Study of Economics 

Goldstein NUFU 

14 210641 Doktorgradskurs Instituttet SPFF 

15 210896 Finansielle nøkkeltall, kredittrisiko og finansiell 
stabilitet 

Bernhardsen SPFF 

16 210897 Samspillet mellom private og offentlige 
forsikringsordninger 

Holen SPFF 

17 210909 PRO 38/02: Economic modelling Publication, and 
Teaching of Methodology Development 

Goldstein NUFU 

18 356 Haavelmofondet Instituttet UNIFOR 

19 610237 Nordic Energy Market Integration, Energy Efficiency 
and Climate Change 

von der Fehr SSB 


