
 

   

          

 

 

 

FORENINGSSTYRETS RAPPORT OG ÅRSBERETNING 

 

2021 

 

  

Beretningen omfatter perioden 

1. januar – 31. desember 2021 

 

 

 

 

INNHOLD  

 

 

 

Foreningsstyrets årsrapport side 2 

 

Årsberetning 2021 

1. Tillitsvalgte og redaktører 

 

side 

 

3 

2. Godtgjørelser side 5 

3. Medlemsutvikling side 6 

4. Kontingent side 7 

5. Tariff side 7 

6. Tidsskriftet side 10 

7. Kursvirksomheten side 10 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

FORENINGSSTYRETS RAPPORT  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Foreningen har som formål: 

• å være et samlende forum for medlemmer og andre med tilknytning til 

samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt, samt bidra til medlemmenes 

kompetanseutvikling innenfor faget og virke for fagets og utøverne anseelse og 

innflytelse i samfunnet 

• å arbeide aktivt for å ivareta medlemmenes økonomiske interesser og lønns- og 

arbeidsforhold 

 

Foreningen hadde totalt 3 182 medlemmer pr. 1. januar 2022. Det er en økning på 286 

medlemmer (9,88 prosent) fra januar 2021. Antall medlemmer med ordinært medlemskap har 

økt med 83, mens det er en nedgang på 3 reserverte medlemmer. Antall studenter har økt med 

186, og antall pensjonister har økt med 20.  

 

Samfunnsøkonomenes leder Jan Inge Aas Eidem har vært frikjøpt på full tid hele 2021. I 2021 

ble det vedtatt å endre valgperioden til foreningens leder fra ett til to år. 

 

Foreningen har et foreningsstyre og to underutvalg. Styret består av syv personer og en 

studentobservatør. Profesjonsutvalget har åtte medlemmer og ansvar for blant annet 

foreningens profesjonsorienterte kurs, konferanser og seminarer. Tariffutvalget har åtte 

medlemmer og er ansvarlig for foreningens tariffarbeid og kurs for tillitsvalgte.  

 

Pr. 31. desember 2021 hadde foreningen 5 ansatte, med 4 årsverk. Sekretariatet har en 

kvinneandel på 80 prosent. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke blitt rapportert om 

skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning 

eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 

 

Foreningsstyret anser foreningens økonomi som solid. Ved utgangen av 2021 utgjorde 

egenkapitalen 14 479 864 kroner medregnet sikringsfondet. Medregnet finansinntekter viste 

regnskapet for 2021 et resultat på 878 113 kroner. I 2021 vedtok styret å overføre noe av 

reservelikviditeten fra bank til verdipapirer. Investeringene ble gjort i samråd med styret i 

sikringsfondet. Holder vi finansinntektene utenfor og ser på foreningens driftsresultat før 

finansinntekter, har foreningen et driftsresultat på minus 87 936 kroner. 

  

I 2021 ble det i regi av Samfunnsøkonomene avholdt valutaseminar, forskermøte, og 

høstkonferanse. Det ble også avholdt kurs for tillitsvalgte, frokostmøter, samt kandidattreff 

for studenter, og studentledersamling. På grunn av covid-19 ble enkelte kurs og møter avlyst.  

Andre arrangementer ble avholdt digitalt i stedet for fysisk. Noen arrangementer ble avholdt 

både fysisk og digitalt. 

 

Foreningen utgir tidsskriftet Samfunnsøkonomen med et opplag på 3 200. I 2021 kom 

Samfunnsøkonomen ut med seks numre. Digital tilgang til tidsskriftet er også mulig. 

 

Våren 2021 ble det gjennomført en større medlemsundersøkelse.  

 

Styret har en tid vurdert ulike fremtidige samarbeidsformer for foreningen. Det føres samtaler 

med Samfunnsviterne og Juristforbundet om et tettere samarbeid. 
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Foreningsstyret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt 

over Samfunnsøkonomenes eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med 

regnskapsloven § 3-2 a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved 

utarbeidelsen av regnskapet. 

 

Styret foreslår at årets overskudd på 878 113 kroner disponeres ved at beløpet i sin helhet 

overføres til annen egenkapital. 

 

Oslo 6, april 2022 

 

 

Jan Inge Aas Eidem 

(leder) 

Trond Tørstad  

(nestleder)   

Christine Scharff 

(nestleder) 

Marit Blegeberg 

Østmo  

 

    

Marte Wæge 

Myklebust                 

Hege Torp Thomas Gressnes Aurora Skagen 

(studentobservatør) 

 

ÅRSBERETNING 

 

1. TILLITSVALGTE OG REDAKTØRER 

 

Foreningsstyret 

 Jan Inge Aas Eidem, leder  Fagakademiet AOF 

Trond Tørstad, nestleder  Norsk Pensjon AS 

Christine Scharff, nestleder  Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Marte Wæge Myklebust  Direktoratet for forvaltning og økonomistyring 

Marit Blegeberg Østmo  Nærings- og fiskeridepartementet 

Thomas Gressnes  UiT Norges arktiske universitet 

Hege Torp  Pensjonist 

Aurora Skagen Studentobservatør, UiT Norges arktiske 

universitet 

   

Tariffutvalget 

 Christine Scharff, leder Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Signy Gautefall  Oslo kommune 

Tørris Rasmussen  Jernbanedirektoratet 

Kathinka Thilert (1. halvår) Norges Automobil Forbund 

Thomas Gressnes  UiT Norges arktiske universitet 

Therese Løken Vestre  Statistisk Sentralbyrå 

Toril Haug-Moberg  Forsvarsdepartementet 

Knut Godager Finanstilsynet 

Marthe Norberg-Schulz (2. halvår) Samfunnsøkonomisk Analyse AS 

 

 

 

 

 

Jan Inge Eidem (Apr 28, 2022 13:28 GMT+2)
Jan Inge Eidem Trond Tørstad (May 4, 2022 16:33 GMT+2)

Trond Tørstad

Aurora Skagen

Christine Scharff (May 4, 2022 17:59 GMT+2) Marit Blegeberg Østmo (May 4, 2022 22:15 GMT+2)
Marit Blegeberg Østmo

Marte Wæge Myklebust (May 5, 2022 01:29 GMT+2) Thomas Gressnes (May 6, 2022 09:29 GMT+2)Hege Torp (May 6, 2022 09:35 GMT+2) Aurora Aa. Skagen (May 6, 2022 12:39 GMT+2)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://adobecancelledaccountschannel.eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAKYpG2lt4fqOxSwW-oPniTya6dpiDPg39
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Profesjonsutvalget 

 Trond Tørstad, leder Norsk Pensjon AS 

Eivind Bernhardsen EY 

Andreas Moxnes Universitetet i Oslo 

Knut Røed (1. halvår) Frischsenteret 

Hege Torp  Pensjonist 

Fredrik Wulfsberg  OsloMet 

Haakon Vennemo  Vista Analyse AS 

Ingrid Hjort  Finansdepartementet 

 Helene Røhr (2. halvår) Høyskolen Kristiania 

 

Kontrollkomitéen 

 Kjell Arne Brekke, leder Universitetet i Oslo 

Ingrid Rasmussen Finansdepartementet 

Nils Martin Stølen (1. halvår) Statistisk Sentralbyrå 

Kjersti-Gro Lindquist  Norges Bank 

Grete Hjelle  Viken fylkeskommune 

 Frode Lindseth (2. halvår) Skattedirektoratet/IMF 

 

Valgkomitéen 

 Aud Ebba Lie Finanstilsynet 

Pål Magnus Lykkja Universitetet i Oslo 

Espen Moen Handelshøyskolen BI Oslo 

 Camilla Nore Handelshøyskolen BI Oslo 

 

Redaktører 

 Rune Jansen Hagen Universitetet i Bergen  

 Jan Yngve Sand OsloMet 

 Lars-Erik Borge   NTNU 

   

Artikkelpriskomitéen 

 Erling Steigum   Handelshøyskolen BI 

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole 

Lars Erik Borge   NTNU 

 

Fondsutvalget for fagforeningens sikringsfond 

 Halvor Hvideberg Finansdepartementet 

Øystein Dørum NHO 

Bernt Zakariassen Verdipapirfondenes Forening 

   

   

   

Deltakelse i eksterne styrer, råd, utvalg, mm 

Akademikerne, styret Jan Inge Eidem 

 

Akademikerne Stat Maria Sperre/Jan Inge Eidem 

 

Akademikerne Kommune Jan Inge Eidem/Maria Sperre 

 

Akademikerne Helse (Spekter)  Jan Inge Eidem/Sigurd Løkholm 
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Akademikerne Privat Christine Scharff/Sigurd Løkholm 

 

Akademikernes informasjonsnettverk Sigurd Løkholm  

  

Akademikernes nettverk for IA-arbeid Sigurd Løkholm  

  

Akademikernes jusnettverk Sigurd Løkholm/Maria Sperre  

 

SANs råd Knut Godager  

 

Samarbeidsforum for 

forhandlingsområde Virke 

Sigurd Løkholm  

 

 

2. GODTGJØRELSER  

Foreningen betalte i 2021 1 033 208 kroner i lønn og godtgjørelser til generalsekretær 

Sigurd Løkholm. Styreleder Jan Inge Eidem var frikjøpt 100 %, og mottok kr 794 691 

i honorar og godtgjørelser.  
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3. MEDLEMSUTVIKLING 

Antall medlemmer har økt med 9,88 prosent, noe som særlig skyldes stor vekst av 

nye studentmedlemmer. Blant ordinære medlemmer var veksten i 2021 3,89 

prosent sammenlignet med i 2020 da antall ordinære medlemmer økte med 2,69 

prosent.  
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4. KONTINGENT  

Ordinær kontingent i 2021 var på 4 080 kroner. De som har reservert seg mot 

medlemskap i fagforeningen betalte 1 944 kroner. For pensjonister var kontingenten 

936 kroner og for studenter 300 kroner. 

 

Kontingentutvikling 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ordinær kontingent 3 768 3 852 3 912 3 996 4 080 4 176 

Økning fra året før i prosent 2,0 2,2 1,6 2,2 2,1 2,2 

Reserverte medlemmer 1 800 1836 1 860 1 896 1944 1 992 

Økning fra året før i prosent 2,0 2,0 1,3 1,9 2,5 2,5 

Pensjonister 864 876 890 912 936 960 

Økning fra året før i prosent 1,9 1,4 1,6 2,5 2,6 2,6 

Studenter 300 300 300 300 300 300 

Økning fra året før i prosent 0 0 0 0 0 0 

 

5. TARIFF 

Fagforeningen er medlem av hovedsammenslutningen Akademikerne. Foreningens 

leder, Jan Inge Aas Eidem, har vært medlem i Akademikernes styre i 2021. 

Foreningen er representert i Akademikernes underorganer, se oversikt over 

foreningens tillitsvalgte på side 4-5. Foreningen har et utstrakt samarbeid med andre 

foreninger tilsluttet Akademikerne. 

 

Lønnsstatistikk  

Foreningen innhenter lønnsstatistikk for fagforeningens medlemmer årlig. Alle 

ordinære medlemmer får tilgang til denne, samt lønnskalkulatoren på hjemmesidene.  

 

Kurs for tillitsvalgte  

I 2021 ble det avholdt flere kurs for Samfunnsøkonomenes tillitsvalgte. Flere av de 

arrangerte kursene ble holdt i samarbeid med andre foreninger innen Akademikerne. 

Følgende samarbeidskurs ble avholdt 

• Kurs i endringsprosesser i samarbeid med Juristforbundet og Samfunnsviterne 

• Kurs i ansettelsesprosesser i samarbeid med Juristforbundet og 

Samfunnsviterne 

• Grunnkurs (digitalt og fysisk) for statlige tillitsvalgte i samarbeid med 

Farmaceutene, Legeforeningen, Afag, Veterinærforeningen og 

Psykologforeningen.  

o Kurset ble arrangert to ganger i 2021.  

• Grunnkurs for tillitsvalgte i Spekter Helse i samarbeid med Juristforbundet, 

Econa, Tekna og Samfunnsviterne.  

 

Samfunnsøkonomene arrangerte også eget forhandlingskurs for tillitsvalgte. Kurset ble 

avholdt i Ålesund i september.  
 

Lønnsoppgjørene 2021 

 

Staten (1238 medlemmer) 

Hovedtariffavtaleforhandlingene ble avholdt i april/mai 2021. Lønnsoppgjøret i 2021 
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var et mellomoppgjør. Det vil si at det kun ble forhandlet på økonomi i oppgjøret. 

Akademikerne fremmet også krav om endring av ordningen for uorganiserte, men fikk 

dessverre ikke medhold i dette kravet. Forhandlingene endte i mekling hos 

Riksmekleren. Staten forholdt seg strengt til frontfaget i meklingen.  

 

Lønnsoppgjøret 2021 i staten endte på linje med oppgjøret i frontfagene i privat sektor 

med 2,73 prosent. Enigheten innebar at det ble satt av 3,35 prosent til lokale, 

kollektive forhandlinger med virkningsdato 1. mai.  

 

KS (159 medlemmer) 

Hovedtariffavtaleforhandlingene ble i likhet med oppgjøret i statlig sektor avholdt i 

april/mai 2021. Lønnsoppgjøret i 2021 var et mellomoppgjør og det ble kun forhandlet 

på økonomi i oppgjøret. Forhandlingene endte i mekling hos Riksmekleren. 
 

Lønnsoppgjøret 2021 i KS endte med en sentral ramme på 2,83 prosent for 

medlemmer omfattet av kapittel 4 i Hovedtariffavtalen. I tillegg fikk disse 

medlemmene en lokal pott på 1 prosent. Akademikerne forsøkte i oppgjøret å 

forhandle frem en større lokal pott slik at man fikk størst mulig lokalt handlingsrom. 

Det forhandles lokalt for medlemmer i kapittel 5 og kapittel 3. 

 

I tillegg til økonomien fikk Akademikerne gjennom et viktig punkt knyttet til at det 

ikke skulle legges sentrale føringer på de lokale oppgjørene. I 2020 ble det gitt sentrale 

føringer, noe som førte til rekordmange brudd i KS. 

 

Oslo kommune (43 medlemmer) 

Hovedtariffavtaleforhandlingene i Oslo kommune ble forhandlet sammen med KS-

oppgjøret. Også forhandlingene i Oslo kommune endte i mekling hos Riksmekleren.  

Oslo kommune tok pause i meklingen relativt tidlig for å avvente resultatet fra 

meklingen i KS.  Oslo kommune endte i likhet med KS med en økonomisk ramme på 

2,83 prosent. Dette tilsvarer et tillegg på 3,45 prosent per 1. mai. Videre var det 

enighet om at det skulle gis et minimumstillegg på 16 500 kroner til lavtlønnede. For 

øvrig ingen gjennomslag for lokal pott, og heller ingen endring i forhandlingssystemet. 

Det vil arbeides for endring i forhandlingssystemet mot hovedoppgjøret i 2022.  

 

Spekter – tradisjonell (139 medlemmer) 

I forhandlingsområdet Spekter gis normalt ikke sentrale tillegg. De økonomiske 

rammene for lønnsjusteringen for SANs medlemmer fremforhandles lokalt. Innen 

dette området har Samfunnsøkonomene flest medlemmer i Norges Bank.  

 

Her forhandler Samfunnsøkonomene sammen med de andre 

akademikerorganisasjonene som er medlem av SAN (Sammenslutningen av 

akademikerorganisasjoner i Spekter). Fra 2020 var det enighet mellom de lokale parter 

om at det skulle foretas full revisjon av den lokale B-delen i virksomheten. Revisjonen 

medførte at samtlige ansatte i banken nå anses omfattet av B-delen.  

 

Spekter – helse (45 medlemmer) 

Akademikerforeningene ved de enkelte helseforetakene forhandler i all hovedsak 

økonomien på fritt grunnlag lokalt ved virksomhetene uten sentrale føringer. 

Akademikerne er opptatt av å ivareta dette forhandlingssystemet. Lokale forhandlinger 

gjør de lokale parter i stand til å prioritere og å differensiere i henhold til behov og 
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utfordringer i egen virksomhet. 

 

Øvrige samarbeidsutvalg innenfor Akademikerne 

 

Akademikerne Privat (687 medlemmer) 

Akademikerne Privat er et samarbeidsorgan der medlemsforeningene drøfter felles 

utfordringer. Samfunnsøkonomene har vært representert gjennom hele året i utvalget.  

 

Samfunnsøkonomene har fått etablert flere tariffavtaler med NHO, med virkning for 

foreningens medlemmer, ansatte i privat sektor. Det er iverksatt et arbeid mellom 

enkelte av foreningene for å forenkle inngåelse av tariffavtaler for 

Samfunnsøkonomenes medlemmer i privat sektor. Arbeidet er pågående.  

 

Formålet med Akademikerne Privat er å styrke foreningenes posisjon overfor aktuelle 

motparter og diskutere saker som er av felles interesse for foreningene som kan danne 

grunnlag for medlemsforeningens rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte. Utvalget 

arbeider for best mulig behandling av Akademikernes medlemmer i privat sektor, og 

for å ivareta medlemsorganisasjonenes fellesinteresser. Utvalget har også diskutert 

andre saker av felles interesse. 

 

Andre utvalg, grupper, mm.  

Foreningen deltar i Akademikernes nettverk for inkluderende arbeidsliv, i 

informasjonsnettverket, jusnettverket og i regelmessige møter for 

medlemsforeningenes generalsekretærer. I disse foraene tas det opp og diskuteres 

aktuelle problemstillinger for foreningene. Flere tillitsvalgte og sekretariatet har deltatt 

på Akademikernes seminarer og konferanser i løpet av 2021. 

 

Høringer og uttalelser avgitt i perioden  

Foreningen har bidratt til høringssvar som er sendt inn av Akademikerne.  

 

Foreningens tillitsvalgte og tilsatte deltar aktivt i Akademikernes styre og ulike utvalg 

hvor inntekts- og arbeidsmarkedspolitiske tema diskuteres og uttalelser gis. 

 

Bank- og forsikringstilbud 

Samfunnsøkonomene har sammen med de fleste av foreningene under Akademikerne 

avtale om bank- og forsikringstjenester med hhv Danske Bank og Storebrand 

Forsikring, samt en rekke andre tilbud. Disse tilbudene er av stor viktighet for svært 

mange av foreningens medlemmer. Foreningen deltar aktivt i utformingen av 

medlemstilbud gjennom eierandelen i selskapet Akademikerne Pluss. 

 

Individuell rådgivning og bistand  

Sekretariatet får mange henvendelser fra enkeltmedlemmer med spørsmål om bistand i 

lokale forhandlinger, lønnsrådgivning, gjennomgang av arbeidsavtaler/kontrakter, 

tolkning av særavtaler, spørsmål om rettigheter i forhold til lov- og avtaleverk. 

Foreningen gir også råd, bistand og veiledning i tilknytning til arbeidsforhold, 

diskriminering, konflikter på arbeidsplassen, m.m. 

 

I 2021 har sekretariatet registrert 267 bistandssaker. 772 timer er registrert til dette 

arbeidet. Sakene spenner fra rådgivning i forbindelse med inngåelse av arbeidsforhold 

til omfattende tunge saker med sluttavtaleforhandlinger, og/eller konflikthåndtering. 
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Korte enkelthenvendelser per telefon er ikke registrert. I tillegg til dette kommer en 

rekke tilfeller hvor sekretariatet har forhandlet lønn for medlemmet lokalt. 

 

6. TIDSSKRIFTET 

Seks numre av tidsskriftet Samfunnsøkonomen ble publisert i 2021. Antall betalende 

abonnenter var 92 ved inngangen til 2022.  Prisen for årsabonnement var 1100 kroner 

i 2020. Prisen for enkeltnummer (inkl. porto) var 195 kroner i 2021 (Redaktører: se 

under tillitsvalgte). 

 

Medlemmer som ønsker det, kan få digital tilgang til tidsskriftet. 

 

7. KURSVIRKSOMHETEN OG FAGLIGE MØTER 

I 2021 gjennomførte foreningen forskermøte, valutaseminar, høstkonferanse, to 

lunsjmøter digitalt, samt kandidattreff.  

 

Arendalsuka 2021 ble arrangert 16-20. august. Samfunnsøkonomene arrangerte 

debattmøte i samarbeid med Legeforeningen onsdag 18. august med tema: Har vi råd 

til å bygge sykehus slik vi gjør nå? 

 

Kåkånomics 2021 ble arrangert 27-30. oktober, og Samfunnsøkonomene var med som 

samarbeidspartner og sponsor. Samfunnsøkonomene arrangerte et debattmøte i 

samarbeid med Kåkånomics med tema: Stopp oljeproduksjonen! 

 

Forskermøtet  

Det 43. nasjonale forskermøtet fant sted 7. – 8. januar 2021 på ved UiB, Bergen. I 

programkomiteen satt (NMBU), Rune Jansen Hagen (UiB), Ingar Haaland, (UiB), 

Ingeborg Foldøy Solli (UiS) og Jo Thori Lind. På grunn av covid-19 ble forskermøtet 

heldigitalt.  

 

Plenumsforedragholderne var:  

Eirik G. Kristiansen (NHH): The 2020 Nobel Prize in Economics  

Espen Moen (Handelshøyskolen BI): Static and Dynamic Inefficiencies in an 

Optimizing Model of Epidemics 

Ragnhild Schreiner (UiO): The Intergenerational Transmission of Welfare 

Dependency 

 

Antall påmeldte og antall innsendte bidrag på de siste forskermøter:  

 

 

 

 

 

 

Valutaseminaret ble arrangert onsdag 3. februar. Det ble arrangert digitalt pga covid-

19. med 250 deltakere. I programkomiteen satt Lene Sauvik (Norges Bank), Håvard 

Hungnes (SSB), Vibeke Øi (Finansdepartementet), Terje Strøm (Ny Analyse) og 

Oddmund Berg (DNB) 

 

Hovedtema var «Norsk økonomi og kriser» 

 

 HiOA 2017 NHH 2018 UiT  NMBU UiB 2021 

(digitalt) 

Påmeldte 121 95 87 84 95 

Innsendte bidrag 96 76 77 60 29 
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• Finansminister Jan Tore Sanner  

• Ole Christian Bech-Moen, Norges Bank  

• Harald Magnus Andreassen, Sparebank1 Markets 

• Espen Henriksen, Handelshøyskolen BI  

• Anne Maria Eikeset, NBIM  

• Elisabeth Holvik, Sparebank1  

• Roger Bjørnstad, LO  

• Øystein Dørum, NHO 

 

Deltakere på Valutaseminaret de senere år 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Deltakere 104 91 100 82 64 250 

 

Høstkonferansen fant sted 12. oktober 2021 i Oslo og digitalt.  

I komitéen satt Hege Torp, Eivind Bernhardsen og Ingrid Hjort. 

 

Tema: Økonomenes rolle gjennom koronapandemien. Har samfunnsøkonomiske 

perspektiver fått gjennomslag i pandemihåndteringen? 

 

Program: 

 

Steinar Holden, UiO 

Et samfunnsøkonomisk perspektiv på koronapandemien 

 

Hans Olav Melberg, UiT 

Produksjonstap og helseøkonomiske vurdering av statlige tiltak 

 

Kristine Høegh-Omdal, Finansdepartementet 

Finansdepartementets arbeid med pandemien 

  

Gisle Natvik, BI 

Økonomisk politikk under koronakrisen - i tråd med faglige grunnprinsipp? 

 

Annette Alstadsæter, NMBU 

Koronaledighetens sosiale gradient 

 

Antall fysisk påmeldte på Høstkonferansen de siste årene:  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Deltakere 83 90 72 84 11 25 

For 2020 og 2021 var det i tillegg et betydelig antall digitale deltakere. 

 

Frokostmøter i egen regi 

• Frokost/debattmøter: På grunn av Covid 19 har det kun blitt avholdt tre lunsjmøter 

i 2021, hvorav ett var fysisk. 

 

• 13. april, Steinar Holden, professor, Universitetet i Oslo. Tema: 

Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak og vaksinestrategi 
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• 27. mai, Andreas Benedictow, HousingLab, Oslomet. Tema: Budstrategier i det 

norske boligmarkedet 

 

• 26. november, Olaf Olaussen, professor, Handelshøyskolen NTNU. Trondheim. 

Tema: Bærekraftig havbruk – økonomi og bærekraft i skjønn forening? 

 

Kandidattreffet er en møteplass for mastergradsstudenter i samfunnsøkonomi og 

virksomheter som ønsker å rekruttere samfunnsøkonomer.  Kandidattreffet er årlig 

arrangement, og har blitt en viktig møteplass for studentene. Kandidattreffet 2021 ble 

avholdt digitalt, da smittevernhensyn gjorde det umulig med fysisk oppmøte. 15 

virksomheter fra offentlig og privat sektor deltok. Ca 120 studenter deltok. 

Evalueringen viser at dette er et meget populært arrangement. 
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