
Økonomisk institutt 

Årsrapport for 2001 
12.06.2002 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
UNIVERSITET I OSLO 



Økonomisk institutt 
                                                                                                                                         

 
Årsrapport 2001                                 Side  1  

 
 
 
INNHOLD: 
 
 
BEGIVENHETER I 2001      2 
 
 
STUDIER OG UNDERVISNING      3 
 
 
STUDENTREKRUTTERING      3 
 
 
EKSAMEN        4 
 
 
INSTITUTTETS SAMARBEIDSAVTALER    6 
 
 
FORSKNING        7 
 
 
DOKTORGRADSPROGRAMMET     8 
 
 
VALGTE ORGANER       10 
 
 
ADMINISTRASJON       10 
 
 
REGNSKAP 2001       10 
 
 
EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER    13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Økonomisk institutt 

Årsrapport 2001 Side  2  

Begivenheter i 2001 

Instituttet har i 2001 hatt en stram økonomi, og det har vært drøftet ulike tiltak for å 
øke andelen ekstern finansiering. Det er bl.a. innført en ordning der ansatte som 
skaffer ekstern finansiering av sin forskningstid, blir premiert med ekstra driftsmidler. 
Instituttet vil arbeide videre med tiltak for å øke den eksterne finansieringen i 2002. 

Det ble i 2001 vedtatt en bemanningsplan for instituttet, der den sentrale intensjon er å 
styrke bemanningen i samfunnsøkonomi på bekostning av hjelpedisiplinene, og å 
styrke områdene makroøkonomi og økonometri på bekostning av mikroøkonomi. Det 
ble også vedtatt tiltak for å bedre kvinnerekrutteringen til faget. Instituttet fikk i 2001 
tildelt en ny postdoktorstilling øremerket kvinner.  

Instituttet har uteksaminert 21 cand.oecon.kandidater, hvorav 5 kvinner, og 18 
cand.polit.kandidater, hvorav 11 kvinner. 11 kandidater fullførte Masterprogrammet i 
miljø- og utviklingsøkonomi. Det er gjennomført 8 doktordisputaser. 

Instituttets ansatte står bak 22 artikler i internasjonale tidsskrifter i 2001, og 
instituttets vitenskapelige publikasjoner totalt var 106. Ansatte har hatt 
forskningssamarbeid med forskerkollegaer ved andre norske og 20 utenlandske 
universiteter. 

Fra høsten 2001 gis all undervisning i 3. avdelingskurs på engelsk. Instituttet har 
vedtatt læringsmål for alle deler av samfunnsøkonomistudiet. Arbeidet med 
studiereformen er også påbegynt i 2001. Det er vedtatt at grunnfaget i kvantitative 
metoder skal avvikles i løpet av 2002. Som et ledd i markedsføringen av faget har 
instituttet i 2001 forbedret hjemmesidene, bl.a. med bilder fra studiemiljøet og fornyet 
informasjon om faget og samfunnsøkonomer i arbeidslivet. I samarbeid med 
Samfunnsøkonomenes forening ble det laget en folder som vedlegges kandidatenes 
vitnemål, og som beskriver hvilken kompetanse samfunnsøkonomer kan bidra med 
overfor næringslivet.  

NUFU bevilget i desember midler til videreføring av instituttets samarbeid med 
Zimbabwe University for kommende 5-årsperiode. Som en del av instituttets 
samarbeid med Fudan University ble det i november avholdt konferansen ”Frontier 
Research in Environment, Development and Economic Issue” i Shanghai, og flere 
ansatte deltok på konferansen ”Reviving the Russian Economy Through Restructured 
Incentives” i St. Petersburg i juni. 

Det ble i høst avholdt valg for perioden 01.01.2002-31.12.2004. 

Instituttet bistod Folkemuseet med utlån av bilder m.v. i forbindelse med utstillingen 
om Nobelprisvinnere som åpnet i august 2001. Olav Bjerkholt holdt foredrag om 
Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo i tilknytning til utstillingen. 

Mai 2002 

Vidar Christiansen Merethe Aase 
bestyrer kontorsjef 
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Studier og undervisning 

På bakgrunn av svak rekruttering til Kvantitative metoder grunnfag, ble det i 2001 
vedtatt å avvikle faget i løpet av 2002. Avviklingen skjer gradvis, og begynte høsten 
2001. Siste gang forelesninger blir avholdt er vårsemesteret 2002. 

I 2001 ble det utarbeidet læringsmål for alle deler av studiene; generelle læringsmål 
for hele studiet (cand.polit. og cand.oecon.) i tillegg til spesielle mål for de enkelte 
nivåene. Studiemålene er lagt ut på instituttets hjemmeside. 

I 2001 startet arbeidet med Studiereformen, som vil føre til store endringer m.h.t. 
studiestruktur og evalueringsformer. Reformen krever stor innsats fra hele instituttet. I 
første omgang ble det opprettet en grunnivå-komité, som begynte på arbeidet med å 
omgjøre lavere grad til Bachelor. Arbeidet vil fortsette i 2002. 

Instituttet vedtok i 2001 å gi all undervisning på 3. avdeling på engelsk. Formålet er å 
ha et godt og variert tilbud for våre Masterstudenter, samt å tilrettelegge studiene for 
andre utenlandske studenter. 

I oktober 2001 var våre studenter på grunnfag med i en landsomfattende undersøkelse 
om studentenes tilfredshet med studiet og lærestedet. Undersøkelsen var i regi av 
NIFU/Norsk Gallup. Resultatet av undersøkelsen publiseres i avisbilaget ”Stud.mag” i 
mars 2002. 

I august 2001 mottok vi vårt fjerde kull Masterstudenter, totalt 21 studenter. 9 var 
kvotestudenter fra utviklingsland, 3 fra Øst-Europa. 9 studenter var selvfinansierende. 

Studentrekruttering 

Instituttet har også i 2001 nedlagt mye arbeid i å markedsføre faget. Vi har valgt å 
legge  hovedvekten på å utvikle god informasjon på våre hjemmesider for nye 
studenter. I 2001 ble det laget flere nye sider om studiet og arbeidslivet, og sidene er 
”frisket opp” med mer billedmateriale. 

Instituttets studenter har informert om faget i 5 videregående skoler, med sikte på 
rekruttering. Vi har utarbeidet et eget opplegg til dette formålet, som vi har fått positiv 
respons på. Presentasjon av faget i den videregående skolen er et viktig tiltak som vil 
fortsette også i 2002. Fortsatt når vi ikke så mange skoler som ønskelig, så det jobbes 
med å utvikle opplegget. 

Lærere ved instituttet har også deltatt med forelesninger ved Faglig-pedagogisk dag 
og Videregående skoledag ved UiO. Det ble vedtatt å godskrive slike forelesninger 
med ekstra timer i timeregnskapet. 
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Kandidattall for perioden 1998-2001 
Nivå 1998 1999 2000 2001 
Grunnfag 130 144 103 99 
Mellomfag 96 103 59 73 
Andre avdeling 
(ny og gml.ordn.) 56 67 16*) 42 
Uteksaminerte 
(alle kategorier) 78 61 67 51 
*)  Bare gammel ordning 

Eksamen 

Instituttet hadde inntil våren 2001 gjennomført skriftlige eksamener med begrensede 
hjelpemidler – med unntak av eksamener i matematikk, statistikk og økonometri.  Fra 
og med våren 2001 ble det innført ”åpen-bok” eksamen også i kurset SØK505 – 
Miljø- og ressursøkonomi.  Fra og med våren -02 vil dette også omfatte eksamen i 
mikroøkonomi på andre avdeling (SØK2MIK). 

Studiereformen legger opp til at mer av vurderingen av studentene skal skje ved 
løpende vurdering i løpet av semesteret og mindre ved avsluttende skoleeksamen. For 
å forberede oss på denne situasjonen vedtok instituttstyret i møte 4. oktober 2001 å 
åpne for at karakterfastsettingen på 3. avdelingskurs kunne skje etter tre alternative 
vurderingsformer 

• Dagens eksamensform – 6-timers skriftlig skoleeksamen 
• En todelt vurdering bestående av en hjemmeeksamen og en eksamen av

tradisjonell form, men av kortere varighet
• En todelt vurdering bestående av en hjemmeeksamen og en muntlig eksamen 
Som en forsøksordning skal eksamen i kurset SØK510 – Arbeidsmarkedsøkonomi 
gjennomføres som en todelt vurdering med hjemmeeksamen og en 3-timers 
skoleeksamen våren 2002. 

Høsten 2001 gjennomførte instituttet en evaluering av ordningen med ekstra eksamen 
i matematikk og statistikk for semesteremnet.  Da ordningen ble innført var det en 
forutsetning at det skulle være en prøveordning frem til august 2001, og at ordningen 
deretter skulle evalueres.  Erfaringene viste at i løpet av de tre semestrene ordningen 
så langt hadde eksistert  ble det arrangert totalt fem eksamener.  31 kandidater hadde 
avlagt ekstra eksamen, 8 i statistikk og 23 i matematikk.  Av disse 31 hadde fem 
strøket ved den opprinnelige eksamen, mens de øvrige 26 hadde bestått ordinær 
eksamen – men ønsket  å forbedre resultatet.  Målgruppen for prøveordningen var de 
som strøk til ordinær eksamen, siden de skulle få muligheten til å bedre 
studieprogresjonen.  Det var altså kun fem av kandidatene som kom i denne 
kategorien, og av disse var det bare tre som lyktes.  Med bakgrunn i disse erfaringene, 
og med tanke på de kostnadene ordningen påfører instituttet, vedtok man å avvikle 
ordningen etter januar 2002. 

Instituttet har, som et ledd i å kvalitetssikre eksamensoppgavene, innført en ordning 
der alle oppgaver skal kontrolleres av en annen ansatt enn den som har laget 
oppgaven. 
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Kandidattall  2001 

Oversikt over antall kandidater som besto eksamen: 

Nivå Vårsem. –01 Høstsem. –01 

Grunnfag 50 43 

1. avd. Mellomfagstill. 33 40 

Statistikk-delen 19 23 

Matematikk-delen 23 20 

2. avd. ny

Mikro 

Makro 

Økonometri 

43 

1 

1 

2 

35 

35 

2. avd. 11 1 

Mars 2001 Juni 2001 Okt. 2001 Januar 2002 

3. avd. Cand.oecon. 6 9 2 4 

Cand.polit. 5 7 5 1 

MSc-progr. - 10 - 2 

SS101A 1 11 

Stat. SS102 - 2 

grunnfag SS3 2 - 

SS4 1 - 

Demo-grafi Semesteremnet 8 - 

Grunnfag - 4 

Totalt antall cand.oecon. -kandidater i 2001 var: 21 hvorav  5 kvinner (23,8%) 
Totalt antall cand.polit.-kandidater i 2001 var:  18 hvorav 11 kvinner (61%) 
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Instituttets samarbeidsavtaler 

Samarbeid med Fudan University, Shanghai 
Samarbeidet med Fudan University om økonomisk forskning og undervisning med 
særlig vekt på miljøøkonomi fortsatte i år 2001. I november 2001 ble det ved Fudan 
avholdt Fudan-Oslo Conference on Frontier Research in Environment, Development 
and Economic Issue med deltakelse av 10-12 fra instituttet i tillegg til 4-5 
doktorgradsstudenter. Fra Fudan deltok hovedsakelig lærere og studenter for 
Population Research Institiute og School of Economics. Under instituttdelegasjonens 
opphold ved Fudan ble det også arrangert noen forelesninger og faglige drøftinger. 
Det ble også inngått en samarbeidsavtale med School of Economics. De to 
samarbeidspartnerne ved Fudan vil heretter dele på kvoteplassene i 
mastergradsstudiet. Konferansen ble i hovedsak finansiert av forskningsrådsmidler. I 
2001 ble det under samarbeidsavtalen tatt opp fire kvotestudenter fra Fudan i 
mastergradsprogrammet. 

Samarbeid med Institutt for økonomisk kybernetikk ved St.Petersburg 
Statsuniversitet 
Som et ledd i samarbeidet mellom de to institusjonene ble det i juni 2001 avholdt 
konferansen ”Reviving th Russian Economy Through Restructured Incentives”. Fra 
Økonomisk institutt deltok 7 ansatte samt 5 av våre russiske Masterstudenter. 
Konferansen ble finansiert av NFR-midler. Hilde Bojer holdt i april et kurs om 
Rettferdighet og fordelingspolitikk  ved St.Petersburg Statsuniversitet. Dette tiltaket 
var i hovedsak finansiert av midler fra UiO (kollegiets midler til internasjonalisering). 
Tilsvarende kurs vil bli holdt i St.Petersburg våren-03, denne gang finansiert av NFR. 

Samarbeid med University of Zimbabwe 
"Samarbeidet mellom Økonomisk institutt og Department of Economics, University 
of Zimbabwe, startet så tidlig som 1987 på forsøksvis basis og har siden utviklet seg 
betraktelig. Prosjektet var til å begynne med hovedsakelig finansiert  av Norad, og 
siden av NUFU (NOK1.5 mill for 1996-2001). For perioden 2002-2006 er det 
bevilget NOK 3.2 mill. Til nå har prosjektet for det meste dreiet seg om utvikling av 
undervisning i metode (matematikk, statistikk og økonometri) og, foruten utvikling av 
pensum, er en mengde undervisningsmateriell, bl.a. en tekstbok i matematikk i to 
utgaver,  blitt produsert for å bøte på  manglende tilgjengelighet  av slikt materiell for 
zimbabwske studenter. Prisnivået på internasjonal litteratur gjør det urealistisk å kreve 
at studentene har den nødvendige faglitteraturen. For den neste prosjektperioden vil 
samarbeidet hovedsaklig fokusere på forskningssamarbeid. Aktiviteten i 2001 dreide 
seg for det meste om planlegging av den nye perioden, utgivelse av annen utgave av 
en tekstbok i matematikk og innledende arbeid for å lage en tekstbok i 
statistikk/økonometri. " 

Gjesteopphold: 
Følgende forskere hadde gjesteoppholdet ved instituttet i 2001: 
Sheetal K. Chand hele året 
Orges Ormanidhi 1. september-31.
desember 
Baoling Li  15. august-31. desember
Keith R. McLaren 30. august-2. oktober
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Forskning 

Internasjonalt samarbeid 

Instituttets ansatte har også i 2001 hatt et aktivt forskningssamarbeid med 
forskerkollegaer ved andre norske og 20 utenlandske universiteter. Blant utenlandske 
universiteter kan nevnes: Stanford University, Harvard university, University of 
California (Berkeley and San Diego), Universty of Minnesota, ICER (Torino), UCL, 
Universitetet i Toulouse, Brown University, Monash University,Northwestern 
University, Tokyo Universitet, Handelshøgskolan i Stockholm, Universidade Nova de 
Lisboa. Flere ansatte er medlem av internasjonale forskernettverk som for eksempel 
CEPR og CESifo.  

Publikasjoner 

Et flertall av de vitenskapelig ansatte hadde internasjonale publiseringer i løpet av 
året; i alt ble det publisert 22 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. 
Instituttets vitenskapelige publikasjoner totalt var 106. Oversikt over instituttets 
publikasjoner (f.o.m. 1997) finnes i forskningsdatabasen ForskDok.

Fakultetsstyret vedtok i desember-2001 en revisjon av budsjettmodellen som 
innebærer at antall forskningspublikasjoner får betydning for instituttenes tildeling. 

Steinar Holden var i 2001 redaktør for Scandinavian Journal of Economics, og flere 
ansatte har innehatt verv som associate editor/member of  editorial board i 
internasjonale tidsskrifter.  

Samarbeid med Frischsenteret 

Instituttet har også i 2001 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. Instituttet har drøftet med Frischsenteret hvorvidt samarbeidet 
om eksternt finansierte prosjekter kan organiseres på en annen måte fremover. 
Bakgrunnen er at instituttet har et behov for å øke sine eksterne inntekter, og å 
synliggjøre eksterne midler som kommer instituttet til gode, men som ikke 
regnskapsføres ved Økonomisk institutt.  

Forskningsterminer i 2001: 

V-01 Hilde Bojer (halv forskningstermin) 
Johan Heldal 
Arne Strøm (halv forskningstermin) 
Steinar Holden 

H-01 Olav Bjerkholt 
Hilde Bojer (halv forskningstermin) 
Finn Førsund 
Ragnar Nymoen 
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Doktorgradsprogrammet 

Doktorgradsutvalget har i 2001 bestått av følgende faste medlemmer: 
Geir Asheim (leder) 
Tore Schweder 
Bernt Stigum 
Steinar Strøm 
Christian Brinch (våren 2001) 
Elin Halvorsen (høsten 2001) 

Gjennomstrømmingen i 2001 var svært høy.  Mot to uteksaminerte kandidater i 2000 
ble det uteksaminert hele åtte kandidater i 2001.  Det var stor variasjon på hvor lang 
tid disse kandidatene hadde brukt.  Den som hadde brukt lengst tid hadde brukt 8 år 
og 5 mnd, mens den raskeste hadde brukt bare knapt 3 år.  Gjennomsnittlig hadde de 
åtte kandidatene brukt ca. 5 år. 

I tillegg til de åtte som disputerte var det pr. 31. desember fire avhandlinger til 
bedømmelse. 

Følgende doktorgardskurs ble gitt i 2001: 

• Topics in Game Theory m/Geir Asheim
• Topics in Macro m/Asbjørn Rødseth 
• Econometrics and the Philosophy of Economics m/Bernt Stigum
• Selected Topics in Mathematics m/Arne Strøm og Atle Seierstad 
• Selective Advanced Topics in Mathematics m/Atle Seierstad 
• Publish or Perish m/Kalle Moene og Tor Jakob Klette
• Økonometri – dynamisk modellering og tidsserieanalyse, stasjonære variable

m/Erik Biørn 
• Økonometri – tidsserieøkonometri for ikke-stasjonære og kointegrerte

variabler m/Harald Goldstein
• Emner i matematikk m/Atle Seierstad 
• Economic Institutions m/Kalle Moene
• Multiperiod Asset Pricing m/Diderik Lund

I juli 2001 gjennomførte instituttet et suppleringsopptak.  En kandidat ble tatt opp på 
ordinært studieprogram og en kandidat ble tatt opp på individuell studieplan i 
demografi. 

Til det ordinære opptaket høsten 2001 var det i alt 14 søkere.  Syv ble tatt opp på 
programmet.  Av disse syv var det tre som opprinnelig var tatt opp på MSc-
programmet.  Det er nå totalt 40 studenter på programmet, hvorav 15 er kvinner 
(37,5%).  En student sluttet på programmet i 2001. 
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Doktordisputaser i 2001 

Seminarinnledere fra utlandet 2001: Norske seminarinnledere 2001: 
Driscoll, John  Bretteville, Camilla 
Gravelle, Hugh Hægeland, Torbjørn 
Hibbs, Douglas Jansen, Eilev S. 
Jorgensen, Dale  Lurås, Hilde 
Ljungqvist, Lars Rege, Mari 
McLaren, Keith Risa, Alf Erling 
Perea, Andres  Raaum, Oddbjørn 
Pratt, Andrew  Salvanes, Kjell Gunnar 
Storesletten, Kjetil  Schjelderup, Guttorm 
Tabellini, Guido Schøne, Pål 
Vytlacil, Edward J.  Søberg, Morten 
Zilibotti, Fabrizio Wolfgang, Ove 

27.11.2001 Marianne Røed:  
"Geographical aspects of human capital accumulation - Essays on the 
relationship between skills, migratory motives and migratory behavior" 

16.11.2001 Pål Schøne:  
"Essays on skill formation through training at work" 

12.10.2001 Per Botolf Maurseth : 
"Essays on the nature, the scope and the consequences of knowledge 
spillovers"  

10.08.2001 Pål Longva : 
"Earnings Differentials" 

22.05.2001 Kai Leitemo : 
"Inflation Targeting and Monetary Policy" 

04.05.2001 Qaisar Farooq Akram : 
"State Dependent Effects in Labour and Foreign Exchange Markets" 

19.01.2001 Hege Westskog : 
"Design of an emission trading system to reduce CO2-emissions" 

12.01.2001 Viggo Nordvik:  
"Analysis of Rental Housing Markets: Five Essays" 
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Valgte organer 

I 2001 ble det holdt tre møter i instituttstyret og åtte møter i arbeidsutvalget. 

Høsten 2001 ble det avholdt valg for perioden 01.01.2002-31.12.2004. På 
konstituerende styremøte i november ble følgende valgt: 
Bestyrer: Ragnar Nymoen 
Visebestyrer: Steinar Holden 
Leder av doktorgradsutvalget: Geir Asheim 
Undervisningsansvarlig: Erik Biørn 
Eksamensansvarlig: Diderik Lund 

Vidar Christiansen vil fungere som bestyrer våren-02, og Michael Hoel vil fungere 
som leder for doktorgradsutvalget i 2002. 

En oversikt over instituttets styre, arbeidsutvalg og faste komiteer finnes på 
instituttets hjemmesider. 

Administrasjon 

I forbindelse med evalueringen av UiO har instituttledelsen bidratt med utfylling av 
skjema for egenevaluering av instituttet/fagmiljøet.  

Instituttet har i 2001 ved tilsettinger i vitenskapelige stillinger (1.amanuensis og 
postdoktor) gjennomført intervjuer med søkerne. 

Instituttet var vertsinstitusjon for Det nasjonale forskermøtet som ble avholdt på 
Blindern 7.-8. januar 2002. 

De teknisk-administrativt ansatte hadde høsten-01 et to-dagers seminar på Isegran der 
hovedtemaene var studiereformen og videreutvikling av instituttets web-informasjon.  

Regnskapet 2001 

Resultatet for 2001 (basisvirksomheten) er kr. 994.724. Da deler av beløpet tilhører 
Michael Hoels prispenger, er den reelle overføring for instituttet ca. kr. 780.000.  

Fastlønnsforbruket utgjorde 80% av totalt forbruk i 2001. Lønnsutgiftene totalt 
utgjorde 86% av samlet forbruk.  

Instituttet hadde 18 eksternt finansierte prosjekter i 2001. 
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ØKONOMISK INSTITUTT BASISVIRKSOMHETEN 2001 
Med prismidler 

Justert budsj. juni 2001 Regnskap pr. 31.12.2001 
Tillatt brukt forbruk 

FASTLØNN 20 930 000 20 950 000 20 930 000
LØSLØNN 59 000 59 000 36 300
OVERTID 41 000 69 000 71 000
BEDØMMELSE 50 000 50 000 50 000
TIME & HJELPELÆRERE: 
høst og vår 800 000  800 000  747 000  
EKSAMEN 706 000  706 000  477 000  
DISPUTASHONORAR 182 000  

Drifts- 
DRIFT: budsjett 
 - overføring til UB 430 000 380 000  
 - IT-tiltak 181 100 50 000
 - tilskuddsreiser 65 200 100 000  
 - tjenestereiser 14 300 12 000
 - øvrig drift, basisvirksomhet 892 482 714 706  

SUM DRIFT UTEN PRISMIDLER 1 583 082 1 256 706  

PRISMIDLER 199 000 135 000  

TOTALSUM ALLE LØNNSUTGIFTER 22 586 000 22 634 000 22 493 300
TOTALSUM ALLE DRIFTSUTGIFTER 1 118 000  1 256 706  1 782 082 1 391 706  
Belastning av internhusleie 1 755 585  1 755 585  1 755 585  

TOTALT LØNN OG DRIFT 25 459 585 25 646 291 26 030 967
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ANTATT TILLATT BRUKT:  
tildeling fra fakultetet til lønn og drift  22 679 000 22 679 000 22 679 000
tildeling av midler til internhusleie 1 755 585  1 755 585  1 755 585  
*overf. fra 2000/antatte inntekter/ref* 1 025 000  1 211 706  1 211 706  

SUM ANTATT TILLATT BRUKT 25 459 585 25 646 291 25 646 291

DIFFERANSE 0  0  
økning av overhead 26 000

overskudd  v/ prosjektavsl. 53 000

BASISVIRKSOMHETEN: sparing av lønn i prof. st. 330 000  

sum ubrukt overf til 2002 994 724  Lønnskomp + mva tilskudd 350 000  

ubrukte prism. som overf. 212 800  Ref.: sykelønn + svangersk  620 400  

27 025 691 26 030 967

UBRUKTE INST-MIDLER 781 924  ubrukt pr. 31.12.01. 994 724  

27 025 691 27 025 691
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ØKONOMISK INSTITUTT 
OVERSIKT OVER EKSTERNE PROSJEKTER 2001 

Prosjektnavn Prosjektleder/ Finansierings- 
utøver/ansvarlig kilde 

1Kvalitet og effektivitet Eika, Kari NFR 
i tjenesteproduksjon 

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

3Professorat i demografi Keilman, Nico NFR 

4Kobling av data til bruk av Kravdal, Øystein NFR 
i 3 prosjekter 

5Gaveprofessorat Instituttet SSB 

6Methody Competence Goldstein, Harald NUFU 
Development - Reorganization 
and Structuring of the Methodology 
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