Economics – various
Taxes
The impact of high taxes on GDP/capita. The Nordic countries have higher marginal tax rates
than many other countries. According to conventional wisdom, high taxes would reduce
economic growth and hence welfare measured as GDP/capita. A cross-country econometric
study of the relationship between tax rates and welfare using register data from the OECD/the
World Bank.
Contact person: Eirik Romstad, School of Economics and Business, NMBU:
eirik.romstad@nmbu.no

Defence expenditures
Defense expenditures are believed to reduce funds available for other investments in an economy
that are expected to be more conducive for promoting economic growth. A literature study,
possibly coupled with an own panel data study on the impacts of defense spending on economic
growth.
Contact person: Eirik Romstad, School of Economics and Business, NMBU:
eirik.romstad@nmbu.no

New Public Management i praksis
«New public management (forkortet NPM) brukes som betegnelse på en reformbølge som siden
1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra
privat sektor. NPM regnes ofte som motsats til byråkratisk eller fagstyrt ledelse. Et
grunnprinsipp i NPM er at mer markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et mer
kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder. Det har vært antatt at dette var mulig uten negative
bieffekter. Blant virkemidlene som har blitt benyttet for å sikre større samsvar mellom behov og
ressursbruk i offentlig sektor er konkurranseutsetting, privatisering, stykkprisfinansiering,
internprising og bestiller-utfører-modeller.»
https://no.wikipedia.org/wiki/New_public_management
Stykkprisfinansiering og målstyring er tatt i bruk i offentlig sektor også i Norge. Det er
interessant å undersøke hvor godt disse styringsinstrumentene virker i offentlige organisasjoner
med komplekse mål, slik som universiteter, skoler, helseforetak, politi, m.fl.
Hvor godt samsvar er det mellom insentivene i stykkprisfinansieringen og myndighetenes mål
for organisasjonene?
Hvordan følger organisasjonene opp resultatmål og målindikatorer som ikke er knyttet til
stykkprisfinansiering.

I Universitets- og høyskolesektoren har det vært foretatt endringer i indikatorer og mål, og det er
aktuelt å innføre «utviklingsavtaler». En analyse og evaluering av myndighetenes styringssystem
for sektoren kan gi grunnlag for en interessant masteroppgave.
Contact person: Ragnar Øygard, School of Economics and Business, NMBU:
ragnar.oygard@nmbu.no

