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Begivenheter i 2004  

Instituttet opplevde i 2004 en økt interesse for studieprogrammene i samfunnsøkonomi. Antall 
søkere, både til bachelorprogrammet og det femårige masterprogrammet, økte i forhold til 
2003. Økonomisk institutt er også eneste enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet som 
har en økning i studieproduksjonen fra 2003 (524 årsenheter i 2004, 461 årsenheter i 2003). 
Økningen er i hovedsak på lavere grad, og dette skyldes blant annet at samfunnsøkonomiemner 
inngår i mange program som obligatoriske eller som anbefalte emner.  

I 2004 ble det foretatt en rekke tiltak for å evaluere og bedre kvaliteten på instituttets nye 
emner og studieprogram. En komite som skulle vurdere instituttets studieprogram, studietilbud 
og undervisning ble opprettet, samt en komite som skulle se spesielt på sammenheng og 
overgang mellom master og phd-programmet. Komiteenes arbeid har resultert i flere 
justeringer av instituttets emnetilbud og oppbygging av studieprogrammene. 

Instituttets ansatte står bak 44 artikler i internasjonal tidsskrifter i 2004 (45 i 2003), og 
instituttets vitenskapelige publikasjoner totalt var 151 (170 i 2003). Det er gjennomført 8 
doktordisputaser i 2004. 

Professor Geir Asheim ble sammen med Martin Dufwenberg tildelt Royal Economic Society 
Prize 2003, og postdoktor Jo Thori Lind mottok prisen Young Economist Award fra the 
European Economics Association. 

I 2004 ble det avklart at Helseøkonomisk forskningsprogram ville bli videreført ut 2011. To 
professor II ble tilsatt på programmet fra 01.01.2005. Det ble også foretatt tilsetting i 
gaveprofessoratet fra Norges Bank. To postdoktorstillinger knyttet til YFF-prosjektet 
Inequality and the welfare state ble utlyst internasjonalt høsten-04 og en professor II ble tilsatt 
fra 01.01.2005. Et foreløpig forslag til Senter for fremragende forskning i samfunnsøkonomi 
ble utarbeidet. 

Universitetsstyret vedtok i januar 2004 en handlingsplan for likestilling, og det ble avsatt 
midler til ulike likestillingstiltak. Instituttet fremskyndet utlysning av et professorat med to år 
etter tilsagn om startfinansiering fra fakultetet og UiO sentralt. Begrunnelsen var utsikten til å 
få en meget godt kvalifisert kvinnelig søker.  

Instituttet arrangerte i august 2004 en minnekonferanse for professor Tor Jakob Klette med 
internasjonal deltagelse. Sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt gjesteforelesning for studentene 
i oktober om pengepolitikken i Norge  

Det ble i 2004 inngått flere nye utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter. En 
representant for instituttet besøkte høsten-04 Mekelle University, Etiopia med sikte på å inngå 
en samarbeidsavtale. Avtalen ble undertegnet i 2005. 

Høsten 2005  

Diderik Lund Merethe Aase 
instituttleder kontorsjef 
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Studier og undervisning 

Nøkkeltall 2004 

Søkere og opptakstall til programmer i samfunnsøkonomi 2004 
Program Antall søkere 

(Primærsøkere/1.prioritet)
Antall tatt opp Karaktersnitt/ 

Poenggrense 
Bachelor 273

(2003: 229) 
120  

(2003: 130) 
50,2 (ord) 

44,4 (primær) 
5-årig master (nye) 162 

(2003: 151) 
50 

(2003: 40) 
54,5 (ord) 

52,1 (primær) 
5-årig master 

(overgang 5./6.sem) 
Totalt 35 

(vår 20, høst 15) 
Totalt 29 

(vår 16, høst 13) 
2,7/C 

2-årig master 
(samfunnsøkonomi) 

Totalt 204 
(vår 50, høst 154) 

(utenlandske  
selvfinans. høst 72) 

Totalt 53 
(vår 27, høst 26) 

2,7/C 

2-årig master 
(miljø og utvikling) 

Totalt 171 
(utenlandske: kvote 92) 

(utenlandske selvfinans. 50) 
(norsk bosatte 29) 

35 Individuell
vurdering 

Kilde: Samordna opptak, Felles studentsystem FS101.003 Søkerliste 

Instituttet opplevde i 2004 en økt interesse for programmene i samfunnsøkonomi. Tallene fra 
Samordna opptak viser en økning i antall søkere til bacheloprogrammet og det femårige 
masterprogrammet. På de toårige masterprogrammene er det vanskelig å finne sammenlignbare 
tall fra 2003. Det skyldes bla. at retningslinjene for opptak til disse programmene er endret i 
forhold til det første opptaket høsten 2003. 

Antall registrerte programstudenter (høst 2004) 
Bachelor 5- årig master 2-årig master 

(samfunnsøkonomi)
2-årig master 

(miljø og utvikling) 
Totalt 

352 188 150 54 744
Kilde: DBH- rapport over registrerte studenter høst 2004 

Studenter som fullfører de gamle gradene (cand.polit, cand.oecon, MSc), er ikke med i 
oversikten, siden de ikke regnes som programstudenter (ca. 50 studenter i 2004).  

Det er grunn til å tro at antallet registrerte programstudenter er noe høyere enn det reelle 
antallet. Dette skyldes blant annet at inndraging av studierett på master ikke er gjennomført 
ennå, og usikkerhet om studenter som kun er meldt til enkeltemner på masternivå er med i 
denne oversikten (hospitanter blir tildelt studierett på masterprogrammet).

4



Gjennomføring i forhold til utdanningsplan/forventet avlagte studiepoeng
Studieprogram Planlagte 

studiepoeng 
Avlagte studiepoeng ”Gjennomføring” 

Bachelor 18000 13860 77 %
5- årig master 6680 5230 78 % 
2-årig master 

(samfunnsøkonomi) 
3980 3140 79 %

2-årig master 
(miljø og utvikling) 

995 725 73 %

Kilde: Tall fra Sv-fakultetet, bearbeidet versjon og Felles studentssystem, FS015.017 NSD-rapportering gjennomføring iht. 
avtalt utdanningsplan. 

For bachelorprogrammet er tallene for gjennomføring korrigerte av fakultetet. De er basert på 
forventet antall studiepoeng (30 studiepoeng per semester), og ikke hvilke studiepoeng som 
faktisk kan inngå i studieprogrammet. For de andre programmene ser man på planlagte 
studiepoeng i utdanningsplanen. 

Studiepoengproduksjon 2004 (årsenheter – 60 poengsenheter) 
Lavere grad Master Hovedfag Profesjon Totalt 2004 Totalt 2003 

355 161 8 7 524 461
Kilde: DBH-rapport over studiepoengproduksjon 

Økonomisk institutt er eneste enhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet som har en 
økning i studiepoengproduksjon fra 2003. Økningen er i hovedsak på lavere grad, og dette 
skyldes blant annet at samfunnsøkonomiemner inngår i mange program som obligatoriske eller 
som anbefalte emner. 

Det er studenter med studierett fra 28 ulike studieprogram som tar emner i samfunnsøkonomi. 
Ser vi bort fra studenter på program i samfunnsøkonomi, er det høyest studiepoengproduksjon i 
samfunnsøkonomiemner fra statsvitenskapstudenter (26,5 årsenheter, dvs. 1590 studiepoeng). 

Antall studenter fullført høyere grad 2004 
Hovedfag Profesjon Miljø/utvikling 

(MSc) 
Master i 

samfunnsøk. 
Totalt 2004 Totalt 2003 

20 15 15 1 51 69
Kilde: Felles studentssystem, FS660.001 Oppnådd kvalifikasjon 

Studentene som fullførte høyere grad i 2004 var i hovedsak studenter med grader fra den gamle 
studieordningen. I og med at de nye masterprogrammene startet opp høsten 2003, vil de første 
ordinære kullene først fullføre høyere grad i løpet av 2005. Det var forventet at flere av 
studentene som fikk overgangsopptak til masterprogrammet i samfunnsøkonomi høsten 2003, 
skulle fullføre høsten 2004, siden de hadde et semester fra gammel ordning innpasset i 
programmet da de startet.
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Vurdering av instituttets studieprogram og studietilbud
I 2004 ble det foretatt en rekke tiltak for å evaluere og bedre kvaliteten på instituttets nye 
emner og studieprogram som ble opprettet høsten 2003. Basert på evalueringer fra studenter og 
ansatte, er det blitt foretatt en videreutvikling og justering av de nye emnene.  

Det har også vært en gjennomgang av praksisen med forkunnskapskrav for emnene. I den 
sammenheng kan det også nevnes at instituttet igjen fremmet et forslag om opptakskrav i 
matematikk til det 5-årige masterprogrammet. Denne gangen ble forslaget fremmet i samarbeid 
med Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen. 

Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet ved instituttet ble det høsten 2004 oppnevnt en komité 
som skulle vurdere instituttets studieprogram, studietilbud og undervisning.  

Komiteen vurderte om tilbudet av emner etter innføringen av kvalitetsreformen var blitt for 
høy i lys av ressurssituasjonen ved instituttet, og om man kunne redusere tilbudet. Komiteen 
kom fram til at vi i stor grad er bundet av våre forpliktelser som emneleverandør, men at det 
var mulig å foreta en samlet innsparing på 2 emner per semester. 

Det ble også undersøkt om studieprogrammene gir god nok bredde, og om noen temaer er falt 
ut i overgangen til de nye studieprogrammene høsten 2003. Her ble det blant annet foreslått en 
endring av ett av de obligatoriske emnene i bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi. 

I gjennomgangen av studieprogrammene ble det også foreslått endringer i emnetilbudet og 
oppbygging av studieprogrammene, noe som skulle legge bedre til rette for utenlandsopphold 
og en bedre faglig progresjon. 

For alle emnene har det i løpet av året vært en gjennomgang av vurderingsformene med hensyn 
til ressursbruk. Her har man blant annet sett nærmere på bruken av hjemmeeksamen i forhold 
til obligatoriske øvelsesoppgaver, og om man kan justere antallet øvelsesoppgaver i enkelte 
emner. Det har også vært en gjennomgang av ordningen med ekstra eksamener for de som 
stryker 

Fra 1. januar 2004 ble det innført interne retningslinjer for bruk av sensorer ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet. I disse retningslinjene var det satt krav om antall sensorer, 
krav om tilsynssensor, krav om bruk av intern/ekstern sensor, krav om utveksling av sensorer 
mellom universitetene, krav om oppmann for eksamen m.v. Instituttet har utarbeidet lokale 
tilpasninger til disse retningslinjene. 

Internasjonalisering 
 Som et ledd i internasjonaliseringen er det 2-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi og 
det 2-årige masterprogrammet i miljø- og utviklingsøkonomi engelskspråklige program. All 
undervisning og programinformasjon tilbys på engelsk. I tillegg tilbys noen av bacheloremnene 
på engelsk, og dette har vært særlig etterspurt i 2004 av utvekslingsstudenter på andre program 
ved UiO som også ønsker å ta økonomi. 

Alle studieprogrammene er tilrettelagt for at studenter skal kunne ta minst ett semester i 
utlandet. Instituttet hadde utvekslingsavtaler med følgende universiteter i 2004: 
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Land/Universitet Ut Inn Nivå Avtale type Ny
avtale 
i 2004 

Thailand: Chulalongkorn University 0 0 M Bilateral X 
England:  
University of Essex 3 E B/M 

Bilateral 
X* 

Spania: 
Universitat Pompeu Fabra 
Universidade de Vigo 

0 
0 

0 
0 

B/M 
B/M 

ERASMUS 
X 
X 

Italia: 
Università degli Studi di Milano-Biccocca 0 0 M 

ERASMUS 
X 

Frankrike: 
Université Toulouse 1 Sciences Sociales 
Université Dauphine-Paris 

4 
0 

2 
0 

M 
B/M 

ERASMUS 

X 
Sverige: 
Stockholms Universitet 0 0 M 

NORDPLUS 

Finland: 
Universitetet i Helsinki 0 0 M 

NORDPLUS 

Tyskland: E.ON Ruhrgas stipend universiteter 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Universität Mannheim 
Universität Kiel 

Tot. 
7 

E 
E 
E 

M 
M 
M 

Ruhrgas 

M:Master, B:Bachelor. E:Enveisavtale 
*Ny avtale inkluderer Bachelorstudenter

Instituttets samarbeidsavtaler  

Samarbeid med Fudan University, Shanghai  
Samarbeidet med Fudan University ble ført videre i 2004. Forskningssamarbeidet om 
miljøøkonomiske forhold som har vært støttet av Norges forskningsråd, ble henimot fullført i 
2004 i form av et bokmanuskript ”Frontier Approaches to Environmental Issues”, som vil bli 
utgitt av Fudan University Press i 2005.  

Fra Økonomisk institutt besøkte professor Olav Bjerkholt og professor Finn Førsund Fudan 
University i juni 2004 for en workshop om anvendelse av RAINS-ASIA-modellen. Professor 
Tian Wenhua fra Fudan University besøkte Økonomisk institutt i nov.-des. 2004.  

Under samarbeidsavtalen ble det i 2004 tatt opp i MSc-programmet i miljø- og 
utviklingsøkonomi fire kvotestudenter fra Fudan University, Yu Juan og Xu Fei fra Population 
Research Institute og Li Meng og Liang Yuanyuan fra School of Economics. Han Xuehui ble 
fra 1. juli 2004 tatt opp i doktorgradsprogrammet med kvotefinansiering.      

Jia Zhiyang som ble tatt opp i mastergradsprogrammet som utvekslingsstudent fra Fudan 
University i 1998 og senere ble universitetsstipendiat, forsvarte i januar 2004 sin avhandling 
for Ph.D.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

7



University of Zimbabwe  
Samarbeidet mellom Økonomisk institutt og Department of Economics, University of 
Zimbabwe har en periode vært konsentrert om undervisningstiltak, mens i 2004 har prosjektet 
fokusert på forskning. Det ble i løpet av året gjennomført tre workshops, to i Zimbabwe og en i 
Oslo. Den første workshop ble avholdt i Nyanga, Zimabwe med 14 deltagere fra sør og 6 fra 
nord. Formålet med workshopen var to-delt; for det første skulle den bidra til en økning i 
publiseringsraten ved University of Zimbabwe, og samtidig var det et mål å etablere kontakter 
mellom forskere ved de to instituttene som kunne danne grunnlag for felles 
forskningsprosjekter. Arbeidet ble fulgt opp med en workshop i Oslo i mai, der tre deltagere fra 
Zimbabwe presenterte papers, og deretter en workshop i Harare i august for å utvikle forslag til 
fellesprosjekter. Fem forskningsprosjekter med deltagere fra begge institutter ble igangsatt. 

Arbeidet med en lærebok i statistikk og økonometri ble videreført etter planen i 2004. En 
doktorgradsstudent som er tatt opp innenfor samarbeidet med University of Zimbabwe, 
viderefører sine studier ved Georgia State University i USA. 

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 2004.  

Gjesteopphold  
Følgende forskere hadde gjesteopphold ved instituttet i 2004: 

Tian Wenhua, Kina: 20.11.04-31.12.04, Fudanprosjektet, NFR 
Wei Taoyan, Kina: 15.08.04-31.12.04, Kulturavtaleprogrammet, NFR 
Ana Sofia Terlica, Portugal: 03.09.04-28.09.04, studier av Haavelmoarkivet 
Sarka Rahmanova, Tsjekkia: 01.08.04-30.11.04, Kulturavtaleprogrammet, NFR 
Rita Freimane, Latvia: 16.08.04-31.12.04, prosjekt finansiert via Høyskolesenteret Agder 
He Li, Kina: 01.01.2004 -15.12.2004, invitert av ansatt ved instituttet 
Genaro Sucarrat, Belgia: 01.01.04 - 01.04.04, arbeid med doktoravhandling 
Chand, Sheetal: hele året. Bidrar med undervisning ved instituttet. 
Cappelen, Alexander: høsten 2004. Kontorplassen betales av SNF-Bergen. 

Forskning 

Priser 
Professor Geir Asheim ble sammen med Martin Dufwenberg tildelt Royal Economic Society 
Prize 2003 for beste artikkel i Economic Journal i 2003. Deres felles artikkel heter Deductive 
reasoning in extensive games. Postdoktor Jo Thori Lind mottok prisen Young Economist 
Award fra the European Economics Association for artikkelen: Do the rich vote conservative 
because they are rich? 

Professor Øystein Kravdal og professor Nico Keilman ble invitert til ett års opphold ved Senter 
for grunnforskning i 2006/2007. Rofessor Michael Hoel ble invitert til ett års opphold ved 
Senter for grunnforskning 2005/2006. 
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Professor Finn Førsund ble utnevnt til æresdoktor ved Bucharest Academy of Economic 
Studies, Faculty of Cybernetics, Statistics and Economics. 

Publikasjoner  
Også i 2004 hadde de fleste av instituttets vitenskapelig ansatte internasjonale publiseringer; i 
alt ble det publisert 44 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter (45 i 2003). Det totale 
antall publikasjoner var 151 (170 i 2003), og fordeler seg slik:  
* 64 tidsskriftspublikasjoner (inkl. vitenskapelige tidsskrifter)
* 36 konferansebidrag/faglig presentasjon
* 6 bøker (3 lærebøker, 2 fagbøker og en vitenskapelig monografi)
* 35 rapport/avhandling (inkl. 30 rapporter, 3 dr.gradsavhandlinger og 2 kompendier)
* 10 del av bok.

Oversikter over instituttets publikasjoner finnes i forskningsdatabasen FRIDA, på 
internettadressen  http://frida.uio.no  

Steinar Holden var i 2004 redaktør for Scandinavian Journal of Economics, og Kjetil 
Storesletten var redaktør for BE Press Journals of Macroeconomics. Halvor Mehlum var 
redaktør for Nordic Journal of Political Economy, Øystein Kravdal var redaktør for Population 
Studies og Michael Hoel var redaktør for tidsskriftet Resource and Energy Economics. Flere 
ansatte har innehatt verv som associate editor/member of editorial board i internasjonale 
tidsskrifter. 

Større prosjekter  
Instituttet v/professor Kalle Moene utarbeidet i 2004 et foreløpig forslag om Senter for 
fremragende forskning innen Social Factors in Political Economy. Forslaget vil bli videre 
bearbeidet frem til søknadsfristen i 2005. 

I 2004 ble det avklart at Helseøkonomisk forskningsprogram ville bli videreført ved  
Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen ut 2011. Dette var resultat av en positiv 
evaluering av de fem første årenes drift av programmet. To professor II ble tilsatt på HERO-
prosjektet fra 01.01.2005. 

Instituttet, med Kjetil Storesletten som prosjektleder, fikk i 2004 bevilgningstilsagn fra NFR 
for prosjektet Inequality and the welfare state under ordningen Yngre fremragende forskere. 
Etter forslag fra prosjektleder besluttet styret å bruke noe av midlene til å tilsette en professor 
II på prosjektet i tillegg til to postdoktorer. Prosjektets oppstart er 01.01.2005. De to 
postdoktorstillingene ble utlyst internasjonalt via Job Openings for Economists.  

Instituttet søkte midler til et prosjekt i makro/økonometri under NFRs midler til institusjons-
forankret strategisk prosjekt i 2004, men NFRs utlysning av midlene ble seinere trukket 
tilbake. 

Instituttet arbeidet videre med søknaden om forskerskole i arbeidslivsforskning, og ved 
årsskiftet 2004/2005 ble det avklart at forskerskolen hadde fått midler. Instituttet tilsetter en 
stipendiat i arbeidsmarkedsøkonomi i 2005. 
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Det ble i 2004 foretatt tilsetting i gaveprofessoratet fra Norges Bank. Aktiviteten var under 
oppbygging og det ble tilsatt en forskningsassistent på prosjektet. 

Instituttets seminarer 
Økonomisk institutt har to ordinære seminarserier. Hver torsdag avholdes det et 
forskningsseminar med ekstern deltakelse, og ofte med utenlandske forskere, se oversikten 
under.  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.  

Date Speaker / Topic 

January 22 Jo Thori Lind, University of Oslo: 
"Do the rich vote conservative because they are rich?" 

January 29 Bård Harstad, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) / Stockholm 
University: "Majority rules and incentives"  

February 5 Roger Bjørnstad, Statistics Norway / University of Oslo: "Macro-consequences of 
decentralized wage determination" 

February 12 Zhiyang Jia, University of Oslo: "A mixture model of household retirement choice" 

February 19 Michael Moore, Queen’s University of Belfast: "A theory of retirement" 

March 4 John Hassler, Stocholm University: "Inequality and mobility"  

March 11 Marte Bjørnsen, Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) / 
University of Oslo: "Labour decisions of farm households"  

March 18 Espen R. Moen, Norwegian School of Management - BI: "Silicon Valley versus Route 
128: A search and contracting approach"  

March 25 
Erik Magnus Sæther, Frisch Centre for Economic Research / University of Oslo: 
"Nurses’ labor supply when correcting for shift work. A nested discrete choice model 
with nonlinear income"  

March 29 
Monday, time and place as usual 
Martin L. Weitzman, Harvard University: "Discounting a distant future whose 
technology is unknown" 

April 1 Tore Schweder, University of Oslo: "Likelihood functions and confidence nets to 
capture uncertainties"  

April 15 
Ole J. Røgeberg, Frisch Centre for Economic Research / University of Oslo: 
"Non-linear prices and the distribution of illegal drugs - Results from a simulation 
model" 

April 22 Lars Holden (Norwegian Computing Center - Norsk Regnesentral) and Steinar Holden 
(University of Oslo): "Contract renewal"  

April 29 Nico Keilman, University of Oslo: "Prediction intervals for Nordic fertility and 
mortality: An application of GARCH time series models" 

May 6 Diderik Lund, University of Oslo: "An analytical model of required returns to equity 
under taxation with imperfect loss offset"  

May 13 Kosuke Aoki, Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), Barcelona: 
"Rule-based monetary policy under central bank learning" 
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May 19 Wednesday, time and place as usual 
Kyle Bagwell, Columbia University: "Collusion with persistent cost shocks" 

May 27 Peter J. Hammond, Stanford University: "Migration with local public goods and the 
gains from changing places" 

June 1 
Tuesday, time and place as usual 
Søren Bo Nielsen, Copenhagen Business School: "Taxation and venture capital backed 
entrepreneurship" 

June 3 Raquel Fernández, New York University: "Mothers and sons: Preference transmission 
and female labor force dynamics" 

June 14 
Monday, time and place as usual 
James Albrecht and Susan Vroman, Georgetown University: "Equilibrium directed 
search with multiple applications"  

September 2 Albert Ma, Boston University: "Asymmetric information from physician agency: 
Optimal payment and healthcare quantity"  

September 9 Claudia Buch, Kiel Institute of World Economics: "Business cycles and FDI - 
Evidence from German sectoral data" 

September 16 Geir Asheim, University of Oslo: "Representation of conditional preferences under 
uncertainty" 

September 23 Dirk Niepelt, Stockholm University: "Sustaining Social Security"  

September 30 Kjell Arne Brekke, Frisch Centre for Economic Research: "Moral hazard and moral 
motivation: Social corporate responsibility as labor market screening"  

October 7 Arne Melchior, NUPI (Norwegian Institute of International Affairs): "The impact of 
marketing on international trade and industrial location"  

October 14 Karolina Ekholm, Stockholm School of Economics: "Location choice and 
employment decisions by German multinationals"  

October 19 
Tuesday, time and place as usual 
Roberto Perotti, Bocconi University: "Estimating the effects of fiscal policy in OECD 
countries" 

October 26 
Tuesday, time and place as usual 
Ravi Bansal, Duke University: "Consumption, dividends, and the cross-section of 
equity returns" 

November 4 Thomas Philippon, New York University: "Government deficits and interest rates: a 
no-arbitrage structural VAR approach"  

November 11 Armin Falk, University of Bonn: "Distrust - The hidden cost of control" 

November 18 David Strömberg, Institute for International Economic Studies, Stockholm University: 
"Media markets’ impact on politics"  

December 2 Hilde Bojer, University of Oslo: "The structure of individual income inequality in 
Norway 1972-2002" 

December 16 Ethan Kaplan, University of California at Berkeley: "Political threats and patterns of 
campaign contributions: a theoretical and empirical analysis"  

. 
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Internasjonalt samarbeid  
Instituttets ansatte har hatt et aktivt forskningssamarbeid med forskerkollegaer ved utenlandske 
universiteter, bl.a. University of California, Santa Barbara, Northwestern University, Princeton 
University, Stanford University, Johns Hopkins University, Carnegie Mellon University, New 
York University, Cornell University, University of Chicago, Georgetown University, 
University of Geneva, University College London, Universitetet i Madrid (Carlos III), 
University of Essex, Maastricht University, Tilburg University, University of Cambridge, 
ICER (Torino), Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Helsinki Universitet, Gøteborgs 
Universitet og Islands Universitet. Flere ansatte er medlem av internasjonale forskernettverk 
som CEPR og CESifo. Instituttets forskere har også  presentert paper på mange viktige 
konferanser i 2004. 15 konferansereiser ble finansiert av instituttet, mens 7 reiser ble 
delfinansiert av Norges Bank/Økonomisk institutt. 

Samarbeid med Frischsenteret  
Instituttet har videreført samarbeidet med Frischsenteret i 2004. Tre av instituttets ansatte er 
medlemmer av rådet ved senteret og tre er medlemmer av senterets styre. 9 av våre ansatte 
hadde bistilling ved Frischsenteret i 2004.  

Forskningsterminer 2004:  

Michael Hoel  våren 2004 
Tore Schweder våren 2004 
Steinar Strøm  våren 2004 

Formidling 
Instituttets ansatte har også i 2004 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 skatteoppkreverutvalget, 
indikatorutvalget, ekspertgruppen for konkurransevridning mellom offentlig og privat 
virksomhet og utvalg oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere bruk av oljepenger til 
fond for norsk næringsliv. 

Doktorgradsprogrammet  
Dekanen vedtok i 2004 at alle doktorgradsavhandlinger skal trykkes i en egen serie.  Profilen 
skal være ensartet for hele fakultetet, og det skal inngås en avtale med Unipub om trykkingen.  
I utgangspunktet er det lagt opp til at kostnadene skal dekkes av instituttet. 

Doktorgradskurs i 2004 

• Publish or perish (Storesletten/Moene)
• ECON5310 – Topics in macroeconomics (Storesletten)
• ECON5155 – Mathematics 5 (Seierstad)
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• ECON5110 – Econometrics of financial markets (Biørn/Mundaca) 
• ECON5115 – Econometrics – microeconometrics and discrete choice (Willassen) 
• ECON5150 – Mathematics 4 (Seierstad) 

Opptak og gjennomstrømming 
I 2004 gjennomførte instituttet for første gang to ordinære opptaksrunder, med søknadsfrist 1. 
mars og 1. oktober.  Det samlede søkertallet for 2004 var 14, hvorav fem hadde finansiering da 
de søkte.  Søkerne fordelte seg på hhv. 5 i mars og 9 i oktober.  Bare to av søkerne ble ikke 
funnet kvalifisert for opptak.  En søker ble funnet kvalifisert, men ble ikke foreslått tatt opp på 
grunn av manglende veiledningskapasitet.  Det var totalt seks kandidater som ble tatt opp på 
ph.d.programmet. 
 
Gjennomstrømmingen på programmet holder seg stabilt.  Antall disputaser i 2004 var 8, det 
samme tallet som i 2003.  Det var levert positiv innstilling for ytterligere to kandidater.  I 
tillegg var det pr. 31. desember 2004 tre avhandlinger til bedømmelse. 
 
Den nye forskriften som ble vedtatt i 2003 åpner for såkalt ”veiledet bedømmelse”.  Instituttet 
hadde to slike i 2004.  Det innebærer at avhandlingen går tilbake til kandidaten med pålegg fra 
komiteen om forbedringer/omarbeidinger. 
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Doktordisputaser i 2004 
Dato Kandidat – Tittel Opponenter 
13.12.2004 Kåre Bævre 

“Mortality, migration and institutions:  Four 
essays on Norwegian population and society 
1840-1940” 

Stephan Klasen, Univ. i 
Göttingen, Martin Dribe, 
Lunds Universitet 

08.10.2004 Elin Halvorsen 
”Three Essays on Household Saving in 
Norway” 

Peter Englund, Stockholms 
Universitet 
Erling Steigum, BI  

03.09.2004 Svenn-Erik Mamelund Tommy Bengtsson, Lunds 
Univ., Ståle Dyrvik, UiB 

16.08.2004 Ole Jørgen Røgeberg 
”Taking Absurd Theories Seriously.  3 Essays 
on Rational Choice Theory and Welfare 
Analysis” 

Jon Elster 
Jørgen Aasness, SSB 

25.06.2004 Jo Thori Lind 
”Division and Distribution.  Three Essays on 
the Political Economy of Redistribution” 

Michael Wallerstein, 
Northwestern University, 
Oddbjørn Raaum, 
Frischsenteret 

16.06.2004 Camilla Bretteville 
”Deciding Who does What and When:  Four 
Essays on the Economics of Global Climate 
Change” 

Scott Barrett, John Hopkins 
University, 
Ottar Mæstad, NF, Bergen  

20.02.2004 Tao Zhang 
”Causality and Selection in Labour market 
Transitions” 

Wiji Arulampalam, University 
of Warwick,  
Espen Bratberg, UiB 

13.02.2004 Hilde Lurås 
”General Practice:  Four empirical essays on 
GP behaviour and individuals preferences for 
GPs” 

Anthony Scott, University of 
Aberdeen, Per-Olov 
Johansson, Handelshøgsk. i 
Stockholm 
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Styringsorganer og administrasjon  
 
I 2004 ble det avholdt syv møter i instituttstyret. Ragnar Nymoen var instituttleder og Diderik 
Lund nestleder i 2004. Lund fungerte som instituttleder våren-04, og Tore Nilssen som 
nestleder. 
 
Styremedlemmer 2004: 
 
Ragnar Nymoen, instituttleder 
Diderik Lund, nestleder 
Fast vitenskapelig tilsatte:  Vararepresentanter:    
Tore Nilssen    Tone Ognedal     
Aanund Hylland   Nils-Henrik v.d. Fehr 
Kjetil Storesletten   Hilde Bojer 
     Jon Strand 
Midlertidig vitenskapelig tilsatte: Vararepresentanter: 
Henrik Wiig    Dag S. Holen 
     Cathrine Hagem 
     Ole Christian Moen 
 
 
Teknisk-adm. tilsatte:   Vararepresentanter: 
Tone Enger    Ruben Nilsen 
     Mohamed Hazza 
     Grethe Stensbøl 
 
Studentrepresentanter:   Vararepresentant: 
Kathrine Lund    Nina Drange (høst-04) 
Stefan Eklund 
 
På valgmøte i desember 2004 ble Diderik Lund valgt som instituttleder og Tore Nilssen som 
nestleder for perioden 01.01.2005-31.12.2007. 
 
Det ble i 2004 foretatt tilsetting i en førsteamanuensisstilling i makroøkonomi og to 
stipendiatstillinger. Instituttet ble tildelt en ny postdoktorstilling ved at en samfunnsøkonom 
ble tilsatt i stilling utlyst av fakultetet (ikke øremerket fag). I tillegg ble det tilsatt to 
postdoktorer finansiert av NFR. 
 
Instituttet utlyste i 2004 et professorat i samfunnsøkonomi med særlig vekt på internasjonal 
handel. Vi fikk tildelt en startpakke knyttet til professoratet, der en stipendiatstilling øremerket 
området internasjonal handel inngår (50% av lønnsmidlene).  
 
To nye studiekonsulenter ble tilsatt høsten-04 (en fast og en vikar). 
 
Instituttet søkte om midler til startfinansiering av en førsteamanuensisstilling fra 
Finansmarkedsfondet, men fikk negativt svar. 
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Instituttleder utarbeidet i 2004 arbeidsbeskrivelse for emneansvarlige og instruks for 
undervisningsleder. Satsene for uttelling i timeregnskapet for vitenskapelig tilsatte ble justert 
f.o.m. høsten 2004. 
 
I 2004 ble det gjennomført flere tiltak med sikte på å få bedre balanse i 
undervisningsregnskapene, da det viste seg at flere vitenskapelig ansatte hadde store overskudd 
opparbeidet over tid. Overskudd over et visst antall timer ble overført til en egen ”bank”, og 
instituttleder avtalte med den enkelte hvordan bankinnskuddet skulle tas ut frem til utgangen av 
2007.  
 
I juni-04 ble det arrangert et to-dagers seminar for alle ansatte ved instituttet. Temaer som ble 
tatt opp, var bl.a. evaluering av studiereformen, internasjonalt samarbeid, organisering av 
forskning, likestilling og instituttets omdømme. 
 
Instituttet tok høsten 2004 i bruk nye kontorlokaler i 10. et. i Eilert Sundts hus. 
 

Budsjett og regnskap 2004 
Regnskapsresultatet for basis er kr 637 000 i ubrukte midler. Beløpet inkluderer kr 510 000 i 
utsatt aktivitet.  Lønnsandelen for basisvirksomheten var i 2004 84% (i 2003 86% og i 2002 
83%). Overføring av kr. 943 000 fra 2003 til 2004 er inkludert i budsjett/regnskapstallene for 
2004.    
 
Resultatet for eksternt finansiert virksomhet er kr 394 000 i ubrukte midler på NFR-prosjekter 
inkludert Gaveprofessorat fra Statistisk sentralbyrå, og ubrukte midler på øvrige prosjekter er 
kr 440 000. Instituttet hadde 22 eksternt finansierte prosjekter i 2004. 
 
For en sammenligning med forrige år, se årsrapporten 2003. 
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Basis – Budsjett og regnskap 2004 
 
 
                                                                           
                                   Budsjett       Regnskap       Avvik i kr           
                                   -------------  -------------  -------------   
Inntekter fra UFD                        -29.730        -29.834            104         
Andre inntekter                           -1.776         -1.924            147         
                                     -----------    -----------    -----------     
 
Sum inntekter                            -31.506        -31.758            252         
                                     -----------    -----------    -----------     
 
Sum investeringer                              0            167           -167               
 
Fast lønn                                 17.395         17.316             79          
Variabel lønn                              1.693          1.747            -53           
Ferielønn                                  2.359          2.373            -15           
Sosiale kostnader                          5.520          5.527             -6           
Offentlige refusjoner                        -17           -215            198          
Andre lønnskostnader                          10             -1             11              
                                     -----------    -----------    -----------     
Sum lønn                                  26.960         26.747            214          
                                     -----------    -----------    -----------     
 
Andre driftskostnader                      4.546          4.207            339           
                                     -----------    -----------    -----------     
 
Sum kostnader (inkl. investeringer)       31.506         31.121            386          
 
                                     -----------    -----------    -----------     
Driftsresultat                                 0           -637            637            
                                     -----------    -----------    -----------     
 
Netto finansinntekt/-kostnad                   0              0              0               
 
Total for året                                 0           -637            637                              
                                     ===========    ===========    ===========     
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Eksternt finansiert virksomhet (ikke NFR) – Budsjett og regnskap 
2004 
 
                                                    Hittil i år                 Hittil i fjor 

                                         Budsjett      Regnskap       Avvik i kr     Regnskap      
                                    ------------- -------------  -------------  ------------- 
Inntekter-eksternt finansiert virksomhet  -2.262         -2.244            -18         -1.790 
Andre inntekter                             -401           -401              0             -1 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
 
Sum inntekter                             -2.663         -2.645            -18         -1.791 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
 
Sum investeringer                              0              0              0              0 
 
Fast lønn                                    794            864            -71            506 
Variabel lønn                                  0              2             -2              0 
Ferielønn                                     92            104            -12             61 
Sosiale kostnader                            238            269            -31            156 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
Sum lønn                                   1.123          1.239           -116            723 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
 
Andre driftskostnader                      1.602            966            636            583 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
 
Sum kostnader (inkl. investeringer)        2.725          2.205            520          1.306 
 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
Driftsresultat                                62           -440            502           -485 
                                     -----------    -----------    -----------    ----------- 
 
Netto finansinntekt/-kostnad                   0              0              0            -23 
Total for året                                62           -440            502           -508 
                                     ===========    ===========    ===========    =========== 

 

Eksternt finansiert virksomhet (NFR og SSB) – Budsjett og regnskap 
2004 
 

  
Budsjett  

[måned] 2004 
Regnskap  

[måned] 2004

Budsjett-
avvik pr 

[måned] i kr 

Budsjett-
avvik pr 

[måned] i %
Årsbudsjett 

2004 

Inntekter fra UFD 0 0 0 0 0

Overført fra i fjor -554 -554 0 0 % 0

Andre inntekter -2 096 -1 797 299 -14 % 0

            

Sum inntekter -2 650 -2 351 299 -11 % 0

Investeringer 0 0 0 0 0

Personalkostnader 1 498 1 436 -62 -4 % 0

Andre driftskostnader 1 140 521 -619 -54 % 0

Sum kostnader 2 638 1 957 -681 -26 % 0

Resultat -12 -394 -382 3183 % 0

Netto finansinntekter/kostnader 0 0 0 0 0

Total for året -12 -394 -382 3183 % 0
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Oversikt over eksterne prosjekter 2004 

 

 Prosje
kt- nr 

Prosjektnavn Prosjektleder Finansiering
- kilde 

      

1. 120516 Kvalitet og effektivitet i  tjenesteproduksjon Kalle Moene NFR 

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

Øystein 
Kravdal 

NFR 

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

Øystein 
Kravdal 

NFR 

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

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

 NFR 

6. 121069 Entitlements and Health: Intra-Household Differences, 
Development and Institutions 

Bævre NFR 

7. 141267 Professorat i demografi Keilman NFR 

8. 141294 Helseøkonomisk forskning i Olso HERO NFR 

9. 141339 Kobling av data til bruk i 3 prosjekter Kravdal NFR 

10 141738 Spanish Influenza and Beyond: The case of Norway Nico Keilman NFR 

11 141854 Shanghai Environmental, Demographic and Health 
Issues 

Olav Bjerkholt NFR 

12 142100 Econometric Methodology, konferanse august 2003 Bernt Stigum Flere 

13 142265 The Effect of Family Composition on adult mortality in 
Norway 

Mamelund NFR 

14 142289 Does Collective Action Reduce Transaction costs?. A 
Panel Data Study of Small-Scale Potato Farmers in 
The Peruvian Highlands 

Henrik Wiig NFR 

15 142290 The True Meaning of Econometrics: Ragnar Frisch’s 
Poincare Lectures in 1933. 

Olav Bjerkholt NFR 

16 200161 Gaveprofessorat Olav Bjerkholt SSB 

17 210896 Finansielle nøkkeltall, kredittrisiko og finansiell 
stabilitet 

Steinar Strøm SPFF 

18 210897 Samspillet mellom private og offentlige 
forsikringsordninger 

K. Storesletten SPFF 

19 210909 PRO 38/02: Economic modelling Publication, and 
Teaching of Methodology Development 

H. Goldstein NUFU 

20 211084 Gaveprofessorat I makroøkonomi med hovedvekt på 
pengepolitiske problemstillinger 

Steinar Holden Norges Bank 

21 610237 Nordic Energy Market Integration, Energy Efficiency 
and Climate Change 

N.H.von der 
Fehr 

SSB 

22 356 Haavelmofondet Instituttet UNIFOR 
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