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ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2005 
 
1.   FORSKNING OG FORSKERUTDANNING 
 
MÅL:   Opprettholde omfanget av den vitenskapelige produksjonen på et 

høyt kvalitativt og kvantitativt nivå 
 
Tiltak 1.1 Stimulere til danning av flere interne forskergrupper ved instituttet. 
 Ansvarlig: Instituttleder 
 
Tiltak 1.2 Gi ansatte med stort overskudd i timeregnskap/timebank mulighet til å ta 

ut tid til forskning. 
 Ansvarlig: Instituttleder 
 
Tiltak 1.3 Støtte forskningsprosjektet under YFF-ordningen gjennom midler til 

forskningsseminarer og frikjøp av plikter, dekning av flytteutgifter for 
postdoktorer og 50% av reiseutgifter for professor II knyttet til prosjektet. 
Ansvarlig: Instituttleder 

 
Tiltak 1.4 Arbeide videre med SFF-søknad for prosjektet Social Factors in Political 

Economy, jfr. styresak 27/2004. 
Ansvarlig: Instituttleder/Kalle Moene 

 
Tiltak 1.5 Arbeide videre med søknad om strategisk institusjonsforankret prosjekt 

(Evaluation of macroeconomic models) jfr. styresak 46/2004 g.  
 Ansvarlig: Instituttleder/Ragnar Nymoen  
 
Tiltak 1.6 Videreføre samarbeidet i HERO med Frischsenteret og HELED. Utlyse 

postdoktorstilling og stipendiatstilling i helseøkonomi. To professor II   
(Johansson, Ma) er tilsatt i 10% stilling fra 01.01.2005. 

 Ansvarlig: styret/instituttleder 
 
Tiltak 1.7 Forberede fagevaluering i regi av NFR 
 Ansvarlig: styret/instituttleder 
 
Tiltak 1.8 Utlyse 5-6 internt finansierte stipendiatstillinger i løpet av 2005 for å nå 

instituttets måltall for stipendiater. I tillegg søke å få flere eksternt 
finansierte stipendiatstillinger og eksternt finansierte postdokstillinger. 
Satse på en aktiv rekrutteringsprosess med omfattende annonsering og 
formidling av stillingsutlysninger til aktuelle læresteder og gode 
kandidater. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 1.9 Følge opp ordningen med startpakker hvis det blir nyansettelser i faste  
  stillinger, slik at startpakken inneholder en stipendiatstilling. 
 Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 



 
 

 
Tiltak 1.10 Følge opp vedtatte tiltak for å bedre rekrutteringen av kvinner til  

instituttet. Tilby en kvinnelig førsteamanuensis ett års 
undervisningsfrikjøp for å arbeide i retning professorkompetanse. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 1.11 Arrangere workshop om Fiscal issues og workshop om 

Model evaluation in macroeconomics. 
Ansvarlig: Instituttleder/Steinar Holden/Ragnar Nymoen 

 
Tiltak 1.12 Bidra til etablering av forskerskole i arbeidslivsforskning ved fakultetet 

dersom det blir bevilget midler. Utlyse en professor II stilling i 
arbeidsmarkedsøkonomi. Øremerke en internt finansiert stipendiatstilling 
innenfor fagfeltet dersom forskerskolen blir realisert. 
Ansvarlig: Instituttleder/leder for phd. programmet 

 
Tiltak 1.13 Vurdere tiltak for å sørge for at eksterne phd-studenter i større grad  
  oppholder seg ved instituttet og påtar seg undervisningsoppdrag 

Ansvarlig: instituttleder/leder for phd. programmet 
 
Tiltak 1.14 Utarbeide en forbedret beskrivelse av forskningsaktiviteten på instituttets 

hjemmeside. Engasjere forskningsassistent(er) til å 1) gjøre en 
startfasejobb for å få dette på plass, 2) dekke alle ansatte, med bl.a. ansvar 
for oppdatering av forskningsinformasjon på web. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

 
Tiltak 1.15 Styrke programvare til forskning gjennom avsetning av midler til 

oppgradering/fornyelse. 
  Ansvarlig: IT-utvalget 
 
 
2.   UTDANNING 
 
MÅL:   Heve kvaliteten på instituttets studietilbud og undervisning 
 
Tiltak 2.1 Følge opp studiekomiteens innstilling m.h.t. undervisningsfrekvens, 

plassering av emner vår/høst, endring av innhold i emner og evt. sanering 
av enkeltemner. Vurderingen må gjøres i lys av instituttets 
ressurssituasjon. 
Ansvarlig: Programrådet/Styret 
 

Tiltak 2.2 Etablere gode rutiner for informasjon til studentene ved endringer i 
Programmene 
Ansvarlig: programleder/studiekonsulent 
 



 
 

Tiltak 2.3 Vurdere tiltak som kan føre til at høst- og vårsemestrene blir like lange, 
samtidig som vi følger opp kvalitetsreformens målsetting om at 
semestrene skal være lengre enn før, og samtidig som det blir tatt hensyn 
til behovet for tilstrekkelig tidlig sensur om høsten for dem som søker 
masteropptak umiddelbart etterpå. 

 Ansvarlig: Programrådet/undervisningsleder 
 
Tiltak 2.4 Revidere læringsmålene for studieprogrammene våre 
 Ansvarlig: Programrådet/programledere 
 
Tiltak 2.5 Vurdere hvordan overgang fra to-årig master i samfunnsøkonomi til phd 

kan forenkles, og muligheten for at noen studenter kan velge mer 
avanserte obligatoriske emner i mastergraden, basert på utredning datert 
24.09.04. Vurdere om de mest avanserte blant de obligatoriske 
masteremnene skal gjøres mer avanserte. 
Ansvarlig: Programrådet 

 
Tiltak 2.6 Vurdere innpassings-praksis på bachelornivå og for opptak til master ut 

fra erfaringene med studenter som har fått fritak på bakgrunn av ekstern 
utdanning. Revurdere avtalen med Høyskolen i Oslo. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.7 Vurdere opptaksgrunnlag for toårige masterprogrammer og Phd på nytt, 

basert på erfaringer. Utrede og ta stilling til om standardiserte tester 
(GRE) skal kreves for eksempel for søkere fra universiteter utenfor 
Norden som vi ikke har samarbeidsavtaler med. 

 Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.8 Forberede programevaluering av toårige masterprogrammer i regi av 

NOKUT.  
Ansvarlig: Programrådet 

 
Tiltak 2.9 Foreslå tilsynssensorer og bestemme hvilket utvalg av emner det skal føres 

tilsyn med hvert semester, jfr. retningslinjer fra UiO og fakultetet. 
Ansvarlig: Programrådet/instituttleder 

 
Tiltak 2.10 Tilby engelskspråklige emner på bachelornivå i den grad fakultetets 

studentutveksling gjør det nødvendig, uten å  ta egne initiativ til 
studentutveksling basert på engelsk språk på bachelornivå. 

  Ansvarlig: Programrådet 
 
Tiltak 2.11 Vurdere å begrense muligheten for å ta opp igjen emner på lavere nivå 

etter å ha tatt etterfølgende emner (1210 etter 2200, 1220 etter 3610, 1310 
etter neste makroemne). 

  Ansvarlig: Programrådet 
 



 
 

Tiltak 2.12 Følge opp forslag sendt til departementet om opptakskrav i matematikk for 
 5-årig master. 
Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 

   
3.   INTERNASJONALT SAMARBEID 
 
MÅL:   Videreutvikle instituttets internasjonale samarbeid 
 
Tiltak 3.1 Videreføre medarbeidernes omfattende forskningssamarbeid med 

utenlandske forskere og deltagelse i det internasjonale fagmiljøet i form av 
redaksjonsverv, programkomiteer, konferansedeltagelser osv. gjennom å 
legge til rette for medarbeidernes muligheter til internasjonale aktiviteter. 
Ansvarlig:  Instituttleder/Styret/alle vitenskapelig ansatte 

 
Tiltak 3.2 Videreføre samarbeidet med Department of Economics, University of 

Zimbabwe for perioden 2001 – 2006, finansiert av NUFU. Vurdere å søke 
videreføring for 2007 og seinere. 
Ansvarlig: Harald Goldstein, Styret 

 
Tiltak 3.3 Videreføre samarbeidet med Population Research Institute og School of 

Economics, Fudan University, Shanghai. Vurdere å søke videreføring for 
2006 og seinere. 
Ansvarlig: Olav Bjerkholt, Styret 

 
Tiltak 3.4 Vurdere muligheten for å videreutvikle samarbeidet med Department of 

Economic Cybernetics/The Institute of Insurance, University of St. 
Petersburg.  
Ansvarlig : Instituttleder 

 
Tiltak 3.5 Arbeide for å få til flere avtaler med utenlandske institusjoner av høy  

kvalitet for studentutveksling på masternivå. Følge opp det initiativ som 
allerede er tatt i forhold til tyske universiteter. 
Ansvarlig:  Programleder for masterprogrammet/studiekonsulent 

 
4.  FORMIDLING, UTADRETTET VIRKSOMHET OG 

INFORMASJON 
 

Tiltak 4.1 Forbedre informasjonen på web-sidene til studentene, bl.a. for å redusere 
behovet for individuell studieveiledning. Integrere tidligere hjemmesider i 
informasjonsstrukturen for de nye studieprogrammene. 

  Ansvarlig: Programutvalget/studiekonsulent 
 
Tiltak 4.2 Synliggjøre instituttets studieprogrammer på arrangementer for elever i  
  videregående skole og markedsføre studiet bl.a. via hjemmesidene. 

Ansvarlig: Programleder for bachelorprogrammet/studiekonsulent 
 



 
 

Tiltak 4.3 Markedsføre to-årige masterprogrammer aktivt internasjonalt dersom 
GRE-kravet blir gjennomført. 

  Ansvarlig: Programledere for masterprogrammene/studiekonsulent 
 
Tiltak 4.4 Sørge for jevnlig oppdatering av instituttets debattside, og synliggjøre 

instituttet på hjemmesiden i forbindelse med ansattes deltagelse i media. 
  Ansvarlig: Kontorsjef/konsulent/instituttleder/alle vitenskapelig ansatte 
 
Tiltak 4.5 Arrangere konferanse om pensjoner og velferdsstaten for Finanskomiteen, 

representanter for Regjeringen, de politiske partier, offentlig forvaltning, 
næringslivs- og arbeidslivsorganisasjoner, forskere og media. Vurdere å 
videreutvikle dette til et årlig tiltak. 
Ansvarlig: Instituttleder/Holden/Storesletten/Hylland 

 
Tiltak 4.6 Foreslå foreleser til Eilert Sundt forelesningen 2005. 
  Ansvarlig: Nestleder   
 
5.   STYRING, LEDELSE OG ADMINISTRASJON 
 
Tiltak 5.1: Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte. 
 Ansvarlig: Instituttleder/kontorsjef 
 
Tiltak 5.2: Vurdere om stillingsutlysninger skal skje internasjonalt, slik at fordelene 

med økt søkermasse i hvert tilfelle blir vurdert opp mot ulempene med å 
behandle store mengder søknader som har liten reell interesse. 

 Ansvarlig: Styret/instituttleder 
 
Tiltak 5.3: Vurdere om instituttet skal utlyse stillinger i matematikk og statistikk når 

vi får de første avgangene, og om det skal utlyses rekrutteringsstillinger 
innen disse fagområdene. 

 Ansvarlig: Styret 
 
Tiltak 5.4: Ta i bruk nytt ressursstyringsverktøy fra fakultetet.  Ta sikte på løpende 

timeregnskap med prognose, slik at ansatte kjenner prognoser for egen 
timesaldo for slutten av inneværende semester når undervisning 
planlegges for neste semester. 
Ansvarlig: Kontorsjef/studiekonsulent 

 
Tiltak 5.5: Utarbeide instruks for undervisningsansvarlig. 
 Ansvarlig: Instituttleder 
 


