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Begivenheter i 2002 

Instituttet har i 2002 gjennomført et omfattende arbeid med utvikling av nye 
studieprogrammer knyttet til kvalitetsreformen. Reformen innebærer at både struktur, 
innhold, undervisnings- og evalueringsformer i studiene vil gjennomgå store 
forandringer når de nye programmene igangsettes høsten 2003. Instituttet arrangerte i 
oktober et to-dagers seminar for alle ansatte der arbeidet med de nye 
studieprogrammene stod i fokus. Nasjonal koordinering av de nye programmene har 
vært hovedtema på møtene i Nasjonalt fagråd for samfunnsøkonomi i 2002. 

Instituttet har uteksaminert 24 cand.oecon. kandidater, hvorav 4 kvinner, og 21 
cand.polit. kandidater, hvorav 12 kvinner. 11 kandidater fullførte masterprogrammet i 
miljø- og utviklingsøkonomi. Det er gjennomført 11 doktordisputaser. Torbjørn 
Hægeland mottok i 2002 Kongens gullmedalje for sin doktoravhandling ”Human 
Capital, Earnings and Productivity”. 

Instituttets ansatte står bak 36 artikler i internasjonale tidsskrifter i 2002, og 
instituttets vitenskapelige publikasjoner totalt var 174. Ansatte har hatt 
forskningssamarbeid med forskerkollegaer ved andre norske og 20 utenlandske 
universiteter. 

Instituttet mottok i 2002 et gaveprofessorat i makroøkonomi med hovedvekt på 
pengepolitiske problemstillinger fra Norges Bank. Stillingen utlyses internasjonalt i 
2003. Det er knyttet en større driftsbevilgning til gaveprofessoratet. Instituttet har fått 
tildelt to nye stipendiatstillinger i 2002. En universitetslektor ble engasjert høsten-02 i 
forbindelse med instituttets arbeid med studiereformen. 

Grunnfagsstudentene i samfunnsøkonomi ble høsten-01 plukket ut til å delta i 
NIFU/Norsk Gallups undersøkelse om studentenes tilfredshet med studiet og 
lærestedet. Resultatet av undersøkelsen ble publisert i avisbilaget Stud.mag. i mars 
2002. Instituttet fikk i hovedsak meget gode tilbakemeldinger fra studentene. 80% sa 
seg  svært fornøyd eller fornøyd med den faglige kvaliteten på undervisningen, mens 
52% var svært fornøyd/fornøyd med den pedagogiske kvaliteten. 

Instituttet søkte i 2002 om EU-midler til Marie Curie Training Site i miljøøkonomi. 
Søknaden fikk en god vurdering, men vi ble ikke tildelt midler i denne omgang. 
Søknaden vil bli fremmet på nytt i 2003. 

Instituttet hadde i september besøk av 12 personer fra  Chinese State Development 
and Planning Commission. 

Mai 2003 

Ragnar Nymoen  Merethe Aase 
bestyrer kontorsjef 
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Studier og undervisning 

Arbeidet med de nye studieprogrammene har stått i sentrum i 2002. Det er vedtatt at 
instituttet skal tilby følgende disiplinære programmer: bachelor i samfunnsøkonomi, 
2-årig master i samfunnsøkonomi, 5-årig master i samfunnsøkonomi 
(profesjonsstudium) og 2-årig master i miljø- og utviklingsøkonomi. Det vil bli 
vurdert om programmet i miljø og utviklingsøkonomi på sikt skal ivaretas som en 
linje innenfor vårt ordinære 2-årige masterløp.  

I de to-årige masterprogrammene gis all undervisning på engelsk. Flere av 
bacheloremnene tilbys også på engelsk. 

Instituttet har utarbeidet 40-grupper i samfunnsøkonomi for studenter i andre 
programmer, og flere av emnene våre inngår som obligatoriske eller valgfrie emner i 
de tverrfaglige programmene ved fakultetet. Det er lagt vekt på at innføringsemnene i 
samfunnsøkonomi ikke skal kreve spesielle forkunnskaper i matematikk.  

På instituttets seminar høsten-02 ble det arbeidet med lærings-undervisnings- og 
vurderingsformer i de nye emnene. Instituttet har måttet legge en maksimalgrense på 
seminarer (spesielt på masternivå), da dette er den største kostnadsdrivende faktoren. 
Vi legger mest ressurser inn på bachelorprogrammet. 

For studenter som allerede er i gang med et studieløp i samfunnsøkonomi er det 
utarbeidet overgangsordninger til de nye programmene. 

Instituttet starter studieomleggingen med et første skritt våren-03. Istedenfor å la 
studentene begynne på (”gammelt”) grunnfag, tilbys det våren-03 tre  
innføringsemner som er en del av instituttets nye bachelorprogram i 
samfunnsøkonomi. 

Instituttet har utarbeidet en samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo som innebærer at 
bachelorstudenter ved HiO tar noen kurs ved UiO i 3. studieår, og deretter kan gå 
videre på masterprogrammet ved Økonomisk institutt. Vi har også laget 
innpassingsordninger for studenter med økonomisk/administrativ utdanning fra BI, og 
informerer om denne ordningen i studentavisen ved BI våren-03. 

Tre av våre studenter tok 3. avdelingskurs ved University of Essex våren-02 under 
instituttets samarbeidsavtale.  

Instituttet tok i bruk digitalt bibliotek for hovedoppgaver i 2002. Biblioteket er 
tilknyttet BIBSYS og gir gode søkemuligheter. 

Studentrekruttering 

Instituttet har også i 2002 sendt ut informasjonsmateriell om faget til alle 
videregående skoler i Østlandsområdet, og instituttets studenter har informert om 
studietilbudet i samfunnsøkonomi ved fem skoler i Oslo. Ved instituttets 
orienteringsmøte på videregående skole dag noterte vi e-postadresser til elevene og 
fulgt opp med nærmere informasjon seinere i semesteret. Instituttet laget en større 
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rekrutteringsannonse til Stud.mag.-bilaget våren-02 i samarbeid med de øvrige 
samfunnsøkonomi-miljøene i Norge. 

Det ser ut til at tilstrømningen til grunnfag har stabilisert seg eller viser en liten 
oppgang i 2002.  

Kandidattall for perioden 1999-2002: 

Nivå 1999 2000 2001 2002 
Grunnfag 144 103  99 118 
Mellomfag 103  59  73  78 
Andre avdeling 
(ny og gml.ordn.)  67  16*)  42 113**) 
Uteksaminerte 
(alle kategorier)  61  67  51  56 
*)  Bare gammel ordning 
**) Bare ny ordning 

Eksamen 

Instituttet videreførte i 2002 forsøk med ”åpen-bok”-eksamen.  Både i vår- og 
høstsemesteret ble eksamen i mikroøkonomi på andre avdeling gjennomført som 
”åpen-bok”-eksamen.  Erfaringene fra disse forsøkene er noe varierende.   

Våren 2002 ble eksamen i kurset SØK/ECON510 - Arbeidsmarkedsøkonomi 
gjennomført som en todelt vurdering bestående av en hjemmeeksamen og en 3-timers 
skoleeksamen.  Erfaringen viste at det var veldig mange av studentene som valgte 
ikke å avlegge eksamen.  Det var påfallende mange av de norske studentene som falt 
fra, mens studentene på masterprogrammet stort sett gjennomførte eksamen.  Forsøket 
ble gjentatt høsten 2002, men da i kurset SØK/ECON525 - Rettferdighet og fordeling.  
Denne gangen forsøkte man med kombinasjonen hjemme-eksamen og en kort muntlig 
eksamen.  Frafallet av kandidater var denne gangen langt mindre.  Samlet sett viser 
erfaringene at hjemmeeksamener kan benyttes, men at instituttet og fagansvarlig må 
informere bedre om hvilke krav som stilles til en besvarelse til hjemmeeksamen.  
Spesielt med tanke på å oppgi kilder m.m.   
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Kandidattall  2002 
Tallene angir antall fremmøtte kandidater, tallene i parentes de som besto eksamen: 

Nivå Vårsem. –02 Høstsem. –02 

Grunnfag 68 (58) 69 (59) 

1. avd. Mellomfagstill. 38 (36) 43 (39) 

Statistikk-delen 20 (19) 26 (24) 

Matematikk-delen 23 (21) 28 (23) 

2. avd. ny Mikro 

Makro 

Økonometri 

41(39) 

2(1) 

4(4) 

4(2) 

35 (34) 

33 (33) 

Mars 2002 Juni 2002 Okt. 2002 Januar 2003 

3. avd. Cand.oecon. 4 10 5 4 

Cand.polit. 4 6 2 10 

Masterprogr. 7 2 

SS1 3(3) 13 (12) 

Stat. SS2 - 2  

grunnfag SS3 - - 

SS4 - - 

Demo-grafi Semesteremnet 17 (15) - 

Grunnfag - - 

Totalt antall cand.oecon.-kandidater i 2002 var: 23 hvorav 04 kvinner (17,4%) 
Totalt antall cand.polit.-kandidater i 2002 var:  22 hvorav 12 kvinner (54,5%) 
Totalt antall MSc-kandidater i 2002 var: 09 hvorav 07 kvinner 
(77,7%) 
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Instituttets samarbeidsavtaler 

Samarbeid med Fudan University, Shanghai 
Samarbeidet med Fudan University om økonomisk forskning og undervisning med 
særlig vekt på miljøkonomi ble ført videre i 2002. Prosjektet er finansiert av NFR. I 
løpet av året gjestet to doktorgradsstudenter fra Fudan, Mr Tian Wenhua og Ms Zheng 
Zhen, Økonomisk institutt i tre måneder for faglig kontakt og veiledning. Under Tian 
Wenhuas opphold ble det innledet et konkret samarbeid om en ”Contingent valuation” 
studie om luftkvalitet og helse i Shanghai. Under samarbeidsavtalen ble det tatt opp 
fire kvotestudenter fra Fudan i MSc-programmet, herav en fra School of Economics 
og tre fra Population Research Institute. 

Samarbeid med University of Zimbabwe 
Samarbeidet mellom instituttet og Department of Economics, University of 
Zimbabwe har pågått siden 1987, og for perioden 2000-2006 har NUFU bevilget 3,2 
mill. kr. til prosjektet.  I 2002 ble arbeidet med en lærebok i statistikk og økonometri 
påbegynt, og andre utgave av en lærebok i matematikk for økonomer, beregnet på 
master- og PhD.-studenter, er i hovedsak fullført og vil bli publisert i 2003. Instituttet 
har også  bidratt med undervisning i økonometri ved University of Zimbabwe. 

Det var i 2002 planlagt å arrangere en workshop i Harare for å utvikle 
forskningssamarbeidet mellom de to institusjonene. Grunnet den vanskelige 
situasjonen i Zimbabwe har dette tiltaket måttet utsettes til 2003. 

Prosjektet finansierer  to PhD.-studenter rekruttert fra University of Zimababwe. En 
av disse started på PhD-programmet i 2002, mens den andre er forventet å fullføre 
doktorgraden i løpet av 2003. 

Det ble tatt opp tre studenter fra Zimbabwe i MSc-programmet høsten 2002. 

Samarbeid med Institutt for økonomisk kybernetikk ved St. Petersburg 
Statsuniversitet 
Det ble under samarbeidsavtalen tatt opp to kvotestudenter fra St. Petersburg i MSc-
programmet høsten-02. 

Gjesteopphold: 

Følgende forskere hadde gjesteopphold ved instituttet i 2002: 
Sheetal K. Chand hele året 
Orges Ormanidhi hele året 
Baoling Li 1. januar – 30. juni
Tian Wenhua  15. januar – 31. mars
Sonja Bjeletic  1. juni – 1. juli
Anette Alstadsæter 1. juni – 1. september
Zhang Zhen  15. juni – 15. september
Steve Soderlind 15. juli – 31. august
Gibson Chigumira 1. november – 1. desember
Karen H. Midelfart 1. november – 31. desember
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Forskning 

Internasjonalt samarbeid 

Instituttets ansatte har hatt et aktivt forskningssamarbeid med forskerkollegaer ved 
andre norske og 20 utenlandske universiteter. Blant utenlandske universiteter kan 
nevnes: Stanford University, University of California, Berkeley, ICER (Torino), 
Tokyo Universitet, University College London, Universitetet i Madrid (Carlos III), 
University of Essex, Universitat Regensburg, University of Amsterdam, Melbourne 
University,  Maastricht University. Flere ansatte er medlem av internasjonale 
forskernettverk som for eksempel CEPR og CESifo. Instituttets ansatte har også 
presentert paper på mange og viktige konferanser i 2002. Reisene er dels finansiert av 
instituttet (15 reiser) og dels finansiert av eksterne kilder.  

Instituttet søkte i 2002 om å få status som Marie Curie Training Site i miljøøkonomi. 
Programmet er finansiert av EU, og det bevilges penger til sterke faggrupper innen 
spesielle fagområder som skal være vertsinstitusjon for europeiske 
doktorgradsstudenter. Søknaden var basert på et samarbeid mellom faggrupper ved 
ØI, Frischsenteret, SUM og Cicero. Prosjektet fikk en høy score (81 av 100), men 
instituttet ble ikke tildelt midler i denne omgang. Det vil bli søkt på nytt i 2003. 

Publikasjoner 

Et flertall av de vitenskapelig ansatte hadde internasjonale publiseringer i løpet av 
året; i alt ble det publisert 36 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter (22 i 
2001), og det totale antall publikasjoner var 174 (106 i 2001). Oversikt over 
instituttets publikasjoner (f.o.m. 1997) finnes i forsknings-databasen ForskDok. 

ForskDok vil i løpet av 2003 bli erstattet av den nye forskningsdatabasen FRES. 

Fakultetets budsjettmodell er f.o.m. 2002 revidert, slik at antall forsknings-
publikasjoner får betydning for instituttenes tildeling. 

Steinar Holden var i 2002 redaktør for Scandinavian Journal of Economics, og flere 
ansatte har innehatt verv som associate editor/member of  editorial board i 
internasjonale tidsskrifter.  

Diderik Lund er, sammen med Erik Fjærli, tildelt pris for beste artikkel i Finnish 
Economic Papers i to-årsperioden 2001-2002. Øystein Kravdal er tildelt pris for beste 
artikkel i Demographic Research for 2002. 

Formidling: 

Instituttets ansatte har deltatt aktivt i den offentlige debatt gjennom 
kronikker/debattinnlegg/kommentarer i dagspressen og andre medier, og ved 
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populærvitenskapelige fordrag i ulike sammenhenger. Ansatte ivaretok også viktige 
oppgaver som medlemmer i offentlig oppnevnte utvalg, for eksempel 
Pensjonskommisjonen, Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor, utvalg som 
utreder felles lovverk for høyere utdanning, utredningsutvalg om boligmarkedet og 
boligpolitikken m.v.) 

Samarbeid med Frischsenteret: 

Instituttet har videreført samarbeidet med Frisch-senteret. 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. Kontaktutvalget for instituttet og 
Frischsenteret drøftet på et møte i juni-02 hvorvidt samarbeidet om eksternt 
finansierte prosjekter kan organiseres på en annen måte fremover. Et utgangspunkt for 
diskusjonen var at departmentets nye finansieringsmodell legger opp til at et kriterium 
for tildeling av ordinære midler skal være institusjonens tildeling av EU- og NFR-
midler. Det er flere problemstillinger i denne sammenheng som må utredes, og saken 
vil bli fulgt opp i 2003. 

Forskningsterminer i 2002: 

V-02  Finn Førsund 
Harald E. Goldstein 
Ragnar Nymoen 

H-02  Geir Asheim 
Vidar Christiansen 
Øystein Kravdal 

Seminarinnledere fra utlandet 2002: Norske seminarinnledere 2002: 

Anderson, T.W.  Bjorvatn, Kjetil 
Bhaskar, V. Bævre, Kåre 
Bleichrodt, Han  Cappelen, Alexander 
Bokhari, Farasat  Claussen, Carl Andreas 
Dixit, Avinash K. Dagsvik, John 
Ellickson, Bryan  Eika, Kari 
Freixas, Xavier Fehr, Nils-Henrik v.d. 
Gaynor, Martin  Greaker, Mads 
Haller, Hans  Grunfeld, Leo A. 
Howarth, Richard B.  Halvorsen, Elin 
Rauscher, Michael  Hardoy, Ines 
Rochet, Jean-Charles  Hylland, Aanund 
Roemer, John E. Moen, Espen 
Rose-Ackerman, Susan Riis, Christian 
Samuelson, Larry  Storesletten, Kjetil 
Schultz, Christian  Torvik, Ragnar 
Tangerås, Thomas 
Vuuren, Aico van 
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Doktorgradsprogrammet 

Doktorgradskurs i 2002: 

- Matematikk: utvalgte emner v/Atle Seierstad (2 kurs) 
- The probability approach to economics v/ Tore Schweder, Tor Jakob Klette og 

Steinar Strøm 
- Økonometri: Ananlyse av diskrete valg v/Yngve Willassen 
- Makro – avanserte emner v/Kjetil Storesletten 
- Valuation of Life and Health v/Han Bleichrodt, Jon Strand og Paul Dolan 
- Microeconomics of Banking v/Xavier Freixas 
- Økonometri: Analyse av paneldata v/ Erik Biørn 

Kurset “Microeconomics of Banking” var finansiert med kr. 70.000 fra Senter for 
pengepolitisk og finansiell forskning. 

Opptak og gjennomstrømning: 

Til det ordinære opptaket om høsten var det i alt 15 søkere. 7 av disse ble tatt opp på 
programmet. I tillegg kom 2 studenter som allerede var tilsatt som stipendiater i 
eksternt finansierte prosjekter (og gjennom dette tatt opp i programmet).  

Gjennomstrømningen i 2002 var svært høy, idet 11 kandidater ble uteksaminert i løpet 
av året. I tillegg til de 11 som disputerte var det pr. 31. desember 6 avhandlinger til 
bedømmelse.  

Doktordisputaser i 2002: 

05.12.2002 Dag Olaf Kolsrud: "Uncertainty in economic models:  Comprehensive 
assessments by stochastic simulations" 

29.11.2002 Mads Greaker: "3 essays on the relationship between industrial 
competitiveness and environmental policy" 

22.11.2002 Knut Reidar Wangen: "Patterns in Household Tobacco Consumption" 
08.11.2002 Knut Einar Rosendahl: "Climate policies - social costs and oil market 

effects" 
21.08.2002 Ylva Ingeborg Søvik: "Speculation and models of rational belief" 
16.08.2002 Astrid Mathiassen: "Water Scarcity.  Four Essays on Irrigation and 

Poverty" 
13.06.2002 Terje Ambjørnsen: "Tactical Pricing.  Four Essays on Price-Quality 

Discrimination" 
31.05.2002 Mari Rege: "Five Essays on the Role of Status, Norms and Reputation 

in Social and Economic Interaction" 
02.03.2002 Christian N. Brinch: "Non-Parametric Identification of Mixed Hazard 

Models" 
01.02.2002 Bjørn Erik Naug: "Eksport, import og importpriser: En empirisk studie 

på norske tidsseriedata" 
10.01.2002 Torbjørn Hægeland: "Human Capital, Earnings and Productivity" 
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Valgte organer og administrasjon 

I 2002 ble det avholdt fire møter i instituttstyret og ni møter i arbeidsutvalget. Vidar 
Christiansen var bestyrer våren-02, mens Ragnar Nymoen tiltrådte som bestyrer 
01.07.02.  

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

To fast vitenskapelig ansatte sa opp sine stillinger i 2002, og en ny førsteamanuensis 
ble tilsatt. En universitetslektor ble midlertidig tilsatt. En administrativ stilling ble 
omgjort fra konsulent- til førstekonsulentstilling i forbindelse med nye oppgaver 
knyttet til studiereformen.  

Regnskapet 2002 

Resultatet for 2002 er kr. 1 607 000  for basisvirksomheten. Totalt (inkl. eksternt 
finansiert virksomhet) er resultatet kr. 1 552 000.  

Lønnsandelen for basisvirksomheten var i 2002  83% (i 2001 87% og i 2000 92%). 

Instituttet hadde 17 eksternt finansierte prosjekter i 2002. 
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ØKONOMISK INSTITUTT.  SAMMENDRAG AV BUDSJETT OG REGNSKAP 2002.
Opprinnelig budsjett Rev.budsjett pr 16.05   Pr 31.12.2002 

budsjett regnskap 
FASTLØNN 20 476 000  20 250 000  21 013 000   
LØSLØNN 75 000  75 000  45 000   
OVERTID 80 000  80 000   68 000  
BEDØMMELSE 0  0  
TIME & HJELPELÆRERE: 
høst og vår 900 000  750 000   742 000  
EKSAMEN 575 000  475 000   661 000  
FORSKERUTDANNING (kun honorar) 202 000  202 000  266 000   
TELLESKRITT/AB 4 000  4 000   5 000
RUNDE ÅR 5 000  5 000   1 000

TOTALSUM LØNNSUTGIFTER 22 317 000  21 841 000   22 801 000   
utdrag fra  

DRIFTSUTGIFTER: driftsbudsj.
pr 16. mai: 

 - overføring til UB 600 000 600 000
 - IT-tiltak 468 000 245 000
 - tilskuddsreiser 260 000 300 000
 - forskerutdanning,  kun reiseutg. 143 000 165 000
 - kandidatmidler 246 000 400 000
 - instituttseminar 125 000 100 000
 - generell reserve 0 1 565 800
 - øvrig drift 569 000 631 000
Sum driftsutgifter 2 411 000 4 006 800

TOTALSUM DRIFTSBUDSJETTET 3 250 800  4 006 800  
Belastning av internhusleie 1 935 000  1 935 000  
Minus husleie -1 935 000  -1 935 000  
TOTALT LØNN OG DRIFT 25 567 800  25 847 800  25 212 000   

ANTATT TILLATT BRUKT: 
tildeling fra fakultetet  26 139 000   26 286 000 26 960 000   
Inng. balanse + overhead 1 660 000   
Sum  iflg. Rapport G3 28 620 000   
Overføring fra to SPFF-prosjekter 134 000   
Delsum tillatt brukt 28 754 000   
minus husleie -1 935 000   -1 935 000 -1 935 000   

Delsum tillatt brukt uten husleie, men  24 204 000   24 351 000 26 819 000 25 212 000   
inkludert 250 000 i omst. midler 

*overf. fra 2001/antatte inntekter/ref* 1 363 800   1 496 800 0   
er trukket fra i tiltakene i regnskapet 

SUM BUDSJETT OG REGNSKAP 25 567 800 25 567 800 25 847 800 25 847 800 26 819 000 25 078 000   

balanse 0 0 0 0   1 607 000   
sum 26 819 000 26 685 000   

UBRUKTE MIDLER SOM OVERFØRES TIL 2003 1 607 000 
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ØKONOMISK INSTITUTT 
OVERSIKT OVER EKSTERNE PROSJEKTER 2002

              Prosjektnr. Prosjektnavn 
Prosjektleder/ 
ansvarlig 

Finansierings 
kilde 

1 120516 Kvalitet og effektivitet i  tjenesteproduksjon Eika NFR 

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

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

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

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

6 141267 Professorat i demografi Keilman NFR 

7 141294 Helseøkonomisk forskning i Olso 
HERO: SHA, 
ØI, NFR
Frischsenteret

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 Bjerkholt NFR Shanghai Environmental, Demographic and Health 
Issues 

11 200161 Gaveprofessorat Bjerkholt SSB 

12 210306 Goldstein NUFU PRO 29/96: Methody Competence Development - 
Reorganization and Structuring of the Methodology 
Part of the Study of Economics 

13 210641 Doktorgradskurs Instituttet SPFF 

14 210896 Bernhardsen SPFF Finansielle nøkkeltall, kredittrisiko og finansiell 
stabilitet 

15 210897 Holen SPFF Samspillet mellom private og offentlige 
forsikringsordninger 

16 210909 Goldstein NUFU PRO 38/02: Economic modelling Publication, and 
Teaching  of Methodology Development 

17 356 Haavelmofondet Instituttet UNIFOR




