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478 Notat 14.11.2022 37-2022 Hva hindrer unge stemmer i å ta del  
i samfunnsdebatten?
av Oda Oline Omdal

Unge blir stadig mer bevisste på utfordringene de kan møte ved å bruke  
stemmen sin i offentligheten. Hetsen og de hatefulle ytringene skremmer  
ungdommer og unge voksne fra å delta i debatten.

477 Notat 09.11.2022 36-2022 Miljøpartiet De Grønne: Fra ultimatum til kompromiss?
av Henrik Lerstøl Bjørøen

Dette notatet ser nærmere på hvilke implikasjoner omstillingen til MDG,  
med sakseierskap på flere områder enn klima og miljø, kan ha for partiets 
velgermobilisering de neste årene.

476 Notat 02.11.2022 35-2022 All avkastning går til skatt – Realavkastning og skatt 
for norsk eierskap i statsbudsjettet for 2023
av Mathilde Fasting

Dette notatet presenterer tall for forventet realavkastning og skattebetaling 
knyttet til norsk privat eierskap. Analysen er basert på forslaget til statsbudsjett 
i 2023 før forhandlinger med SV.

475 Notat 03.10.2022 34-2022 What we know, and don’t know, about the new 
geopolitical and geoeconomic order
av Bill Emmott

If ever an era confirmed why it is both right and important to be a classical  
liberal – or at the very least to understand and learn from classical liberalism  
– it is the time we are living through right now. 

Speech to the Mont Pelerin Society, Oslo 2022.

474 Notat 30.09.2022 33-2022 Valg i Brasil: Hva står på spill?
av Fanny Østmo da Costa

Valget i oktober får mye oppmerksomhet, da man frykter at Brasil kan bevege 
seg i en mindre demokratisk retning.

473 Notat 14.09.2022 32-2022 Meloni og post-fascismen vinner valget i Italia
av Knut Jørgen Kirkeberg

Hva betyr det italienske valget for Italia og for Europa?
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472 Notat 13.09.2022 31-2022 Sportsvasking
av Henrik Lerstøl Bjørøen

Idrettens kraft til å forene på tvers av politiske skillelinjer, gjør den til en betyde-
lig politisk ressurs. En mye omtalt strategi de siste årene er sportsvasking, der 
stater bruker idrett som et instrument for å dekke over menneskerettighetsbrudd 
eller andre kritiske forhold.

Dette notatet ser nærmere på sportsvasking, med fokus på investeringer i 
internasjonal fotball.

471 Notat 06.09.2022 30-2022 Sosialdemokratiske partier i Europa
av Skjalg Stokke Hougen

Hva kjennetegner de sosialdemokratiske partiene i Europa i dag? Hvilke prin-
sipper legger de til grunn? Og hva vil det si å være sosialdemokratisk?

Dette notatet analyserer den sosialdemokratiske partifamilien gjennom et utvalg 
partier i Europa.

470 Notat 31.08.2022 29-2022 En ungdomsskole som tar hensyn til kjønnsforskjeller
av Mats Kirkebirkeland

Stoltenbergutvalget viser at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige 
og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon. 
Kjønnsforskjellene øker idet elevene går fra barneskolen til ungdomsskolen.

Dette notatet presenterer innspill og tiltak til den kommende ungdomsskolere-
formen.

469 Notat 25.08.2022 28-2022 Tre prinsipielle debatter om Norges valgsystem
av Theodor Barndon Helland

Dette notatet ser på de tre prinsipielle debattene rundt valgloven; sperregren-
sen, valgdistrikter og stemmerettsalder.

468 Notat 22-08.2022 27-2022 Beskatningen av norske eiere har økt kraftig
av Mathilde Fasting

Dagens regjering står for den største skjerpningen i skatt på næringskapital fra 
ett år til et annet noen gang. I en tid preget av uroligheter og utfordrende ram-
mer for norsk næringsvirksomhet er det liten tvil om at dette vil svekke grunnla-
get for investeringer, jobbskaping og fremtidens skattegrunnlag.

Dette notatet presenterer fakta om skattlegging på norsk privat eierskap i 2022. 
Analysen er basert på tallgrunnlag fra Finansdepartementet.

467 Notat 26.07.2022 26-2022 Konservative og kristendemokratiske partier i Europa
av Skjalg Stokke Hougen

Konservative og kristendemokratiske partier har spilt en nøkkelrolle  
i utviklingen av det Europa vi kjenner i dag. Men hva slags partier er dette?  
Og hvilke fellestrekk deler de?

466 Notat 06.07.2022 25-2022 Skattebidrag og utbytte fra ulike eiergrupper 
av Mathilde Fasting

Dette notatet har som mål å styrke faktagrunnlaget i debatten om norsk privat 
eierskap og betaling av skatt. I notatet presenteres nytt empirisk materiale  
over bedriftsdata fra 2016.

465 Notat 27.06.2022 24-2022 Kredittrasjonering og utlånsregulering – er det snart  
på tide å slippe til flere i boligmarkedet?
av Jon Nicolaisen

Utlånsforskriften som ble innført i 2015 skal vurderes på nytt høsten 2022. 
Er det snart på tide å gjennomføre lettelser eller avvikle reguleringen i lys av 
dagens økonomiske bilde?

Dette notatet drøfter forskriften som ble innført, hvordan den har virket og om 
premissene for den fortsatt er til stede.
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464 Notat 19.06.2022 23-2022 Rekordhøye kraftutbytter etter rekordhøye kraftpriser? 
av Mats Kirkebirkeland

Høye kraftpriser har skapt politisk debatt om Norges energipolitikk og  
kraftsystem. Kraftkabler til utlandet og nedbetalte vannkraftverk gir store  
gevinster for det norske samfunnet når kraftprisene er høye. Men kommer  
de høye kraftprisene oss alle til gode? Eller stemmer ikke det, selv om  
de fleste selskapene er offentlige?

463 Notat 08.06.2022 22-2022 Liberalt og anti-liberalt demokrati
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet retter et kritisk søkelys mot anti-liberale idéstrømninger.  
Notatet belyser noen vesentlige sider ved den anti-liberalismen vi i dag  
finner blant ytterlig-gående sosialister, autoritære nasjonalkonservative og  
i enkelte populistiske bevegelser. Notatet viser også at liberalismeforakten  
på de politiske ytterfløyene har mange likhetstrekk med anti-liberale  
strømninger som kom til å dominere den politiske offentligheten i Tyskland 
utover på 1920- og 30-tallet.

462 Notat 01.06.2022 21-2022 Privat eierskaps betydning for arbeidsplasser
av Mathilde Fasting

Dette notatet ser på betydningen privat eierskap har for sysselsetting og verdi-
skaping i Norge, og presenterer nytt empirisk materiale utarbeidet av BI.

461 Notat 09.05.2022 20-2022 Kriser og polarisering i USA – vil krigen i Ukraina  
forene amerikanerne?
av Ingrid Lerstad

Dette notatet ser på hvordan kriser og eksterne trusler påvirker graden av pola-
risering i USA. Fra terrorangrepet på tvillingtårnene i 2001 og krigføringen  
ø.i Irak, til Covid19-pandemien og krigen i Ukraina.

460 Notat 28.04.2022 19-2022 Rusreform: konfliktens kjerne
av Henrik Lerstøl Bjørøen

Ønsket om en norsk rusreform springer ut av at rusavhengighet har gått fra å bli 
ansett som kriminalitet, til i større grad å bli forstått som en sykdom. Et ønske 
om å erstatte straff med hjelp, har derfor fått økende oppslutning. Likevel er det 
stor avstand mellom partene på flere områder i debatten.
Dette notatet drøfter de viktigste konfliktlinjene i debatten om en rusreform. 
Målet er å belyse de mest sentrale utfordringene for at partene skal komme  
til enighet.

459 Notat 26.04.2022 18-2022 Liberale partier i Europa
av Skjalg Stokke Hougen

De liberale partiene i Europa har endret og fornyet seg over tid. Samtidig har 
det vokst frem nye partier, mange som også kaller seg liberale, men uten  
å tilhøre den liberale partifamilien. Dette gjør at liberale partier er vanskeligere 
å kjenne igjen i dagens partisystem. Hvilke partier er egentlig liberale?
I dette notatet sees det nærmere på den liberale partifamilien og på noen av de 
toneangivende partiene i Europa. Hva er partienes historiske opphav? Hvor står 
de politisk og ideologisk? Og hvilke partinavn og merkelapper benytter partiene 
seg av?

458 Notat 20.04.2022 17-2022 Trenger vi fylkeskommunen? 
av Aslak Versto Storsletten

Kan oppgavene som i dag hviler på fylkeskommunen heller utføres av større 
kommuner? Er fylkeskommunen derfor overflødig?
Norge har tre forvaltningsnivåer: stat, kommune og fylkeskommune. Dette  
notatet gir en gjennomgang av hvorfor og hvordan landet kan klare seg med  
to av dem, nemlig stat og kommune.
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457 Notat 07.04.2022 16-2022 Tette bindinger mellom Ap og LO – uheldig  
korporatisme? 
av Theodor Barndon Helland

I Norge forbindes korporatisme med Arbeiderpartiet og båndene mellom  
Arbeiderpartiet og LO. Er dette forholdet uheldig for norsk politikk? Hvilke  
konsekvenser kan en økende politisk makt til interessegrupper som LO gi?
Dette notatet ser på hva korporatisme er og hvordan dette innvirker på det 
norske politiske systemet.

456 Notat 04.04.2022 15-2022 Sirkulær økonomi – hva, hvorfor og hvordan?
av Gard Løken Frøvoll

Sirkulær økonomi er et ganske nytt begrep. Hva betyr egentlig sirkulær  
økonomi, og hva bør definisjonen være? Hvilke problemer er det den sirkulære 
økonomien forsøker å beskrive og løse, og hvilke virkemidler er de beste for å 
nå målene? Dette notatet forsøker å gi svar på noen av disse spørsmålene.

455 Notat 31.03.2022 14-2022 Valg i Ungarn – En folkeavstemning om demokrati
av Bård Larsen

De siste ukene før valget i Ungarn har vært en nedtur for opposisjonen. 
Meningsmålingene viser at den taper terreng. I tillegg har Fidesz en betydelig 
fordel fordi Orbán gjennom en årrekke har endret valgsystemet til egen gunst. 
Det er altså ganske lite som tyder på et regjeringsskifte. Hva skjer i så fall med 
Ungarn og europeisk samarbeid?

454 Notat 29.03.2022 13-2022 Europas energikrise 
av Jon Nicolaisen

Europas avhengighet av russisk gass skal reduseres så raskt som mulig. Som 
en uavhengig leverandør av energi til Europa, har Norge en nøkkelrolle, både i 
gass- og kraftmarkedet.
Men er det mulig å erstatte russiske gassleveranser med norske? Kan økt norsk 
kraftproduksjon bidra til å løse noen av EUs utfordringer, slik at overgangen 
fra gass og kull til grønn energi går raskere? Og kan det i lengden forsvares at 
Norge sitter på utsiden når beslutninger tas i EU?
Dette notatet ser nærmere på noen av disse problemstillingene, med utgangs-
punkt i det europeiske gassmarkedet og effektene av krigen i Ukraina.

453 Notat 16.03.2022 12-2022 Små endringer i ulikheten det første pandemiåret
av Steinar Juel

Da Covid-pandemien rammet i mars 2020, med mange permitterte og  
arbeidsledige, trodde mange at ulikheten i Norge ville øke kraftig.
Nye data publisert av Statistisk sentralbyrå i år viser at den økonomiske 
ulikheten økte svært lite i 2020. De med lavest inntekt fikk en sterkere vekst i 
kjøpekraften enn de fleste andre inntektsgrupper. Dette notatet ser på de nye 
tallene for inntektsulikhet, som hittil har blitt forbigått i stillhet.

452 Notat 10.03.2022 11-2022 En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens  
utdanningspolitikk: Om videregående opplæring
av Mats Kirkebirkeland

Dette notatet er det siste notatet i en serie på tre, som tar for seg  
utdanningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Notatet ser på den delen  
av Hurdals-plattformen som omhandler videregående opplæring.

451 Notat 04.03.2022 10-2022 NATO in the Arctic: Three Suggestions on NATO  
and Security in the Arctic
av Kristian Brekke

As the past few days have shown, whether Russia is a threat to the liberal 
international order is no longer a question. This note presents the case that 
NATO now have the chance take a decisive stance against Russian attempts at 
coercive diplomacy and outright military threat. NATO could enhance their Arctic 
security by many degrees by establishing a credible presence and deterrence  
in the Arctic.
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450 Notat 01.03.2022 09-2022 En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens  
utdanningspolitikk: Om grunnskolen  
og elevenes læring
av Mats Kirkebirkeland

Dette notatet er det andre notatet i en serie på tre, som vil ta for seg utdan-
ningspolitikken i Støre-regjeringens plattform. Notatet ser på den delen av 
Hurdals-plattformen som omhandler grunnskolen og elevenes læring.

449 Notat 23.02.2022 08-2022 En gjennomgang av Ap- og Sp-regjeringens  
utdanningspolitikk: Om lærerne
av Mats Kirkebirkeland

Regjeringen spår omfattende lærermangel i fremtiden, og svært mange av  
tiltakene går ut på å løse denne krisen. Men det er tvil om det faktisk blir  
lærermangel. Da er det underlig at knapt noen av tiltakene handler om å  
forbedre elevenes læring og skolehverdag generelt.
Dette er første notat i en serie på tre, som vil ta for seg utdanningspolitikken  
i Støre-regjeringens plattform. Dette notatet ser på den delen av  
Hurdalsplattformen som omhandler lærere.

448 Notat 16.02.2022 07-2022 Inflasjon, renter og økonomisk politikk
av Steinar Juel og Jon Nicolaisen

På vei ut av koronapandemien ser vi konturene av en ny økonomisk æra. 
Risikoen for mer varig inflasjon er tilbake som en begrensende faktor i den 
økonomiske politikken.
I dette notatet sees det nærmere på utsiktene for inflasjon og renter i verden  
og i Norge de nærmeste årene, på risikobildet og mulige responser i den  
økonomiske politikken frem mot 2025.

447 Notat 04.02.2022 06-2022 Hvor går Sentral-Europa? 
av Theodor Barndon Helland

Både for de sentraleuropeiske landene og for Europas del må vi håpe at  
moderate og liberale krefter fortsetter å vinne frem.

446 Notat 31.01.2022 05-2022 Sirkulærøkonomi for bærekraftig vekst i fremvoksende 
økonomier
av Christian Hemmestad Bjerke

Hvordan kan fremvoksende økonomier balansere behovet for økt vekst og  
konsum, uten å forverre klimakrisen og ta hensyn til planetens bæreevne?  
I dette notatet pekes det på ett av tiltakene som kan bidra til at fremvoksende 
økonomier kan løfte sin befolkning ut av fattigdom på en bærekraftig måte.

445 Notat 24.01.2022 04-2022 Marsdals metode: Debatten om kommersielle aktører  
i barnehagesektoren
av Aslak Versto Storsletten

Skal vi komme frem til de beste løsningene i debatten om private barnehager, 
må argumenter møtes med respekt og motargumenter.
Dette notatet ser på fem påstander fra lederen for Manifest tankesmie,  
Magnus Marsdal, og viser hvordan Marsdals påstander ikke egner seg som et 
beslutningsgrunnlag når fremtidig organisering og finansiering av private barne-
hager fremover skal diskuteres.

444 Notat 20.01.2022 03-2022 Is free-market capitalism more climate friendly  
than egalitarianism?
av Indra de Soysa

Democracy, equity, and equality are all societal goods in their own right. Expe-
cting these features to also lead to policies and processes that favor  
climate-change-mitigating outcomes might be more wishful than real.
Many blame free-market capitalism for destroying both equitable outcomes and 
the climate. The evidence garnered from the examination of hard data on weak 
and strong sustainability, however, suggests just the opposite. Free-market 
capitalistic policies increase weak sustainability and reduce greenhouse gas 
emissions, whereas a measure of egalitarianism consistently works in  
the opposite direction.
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443 Notat 13.01.2022 02-2022 Unge velgeres partipreferanser i noen  
utvalgte europeiske land
av Theodor Barndon Helland

Dette notatet undersøker unge velgeres partipreferanser i noen utvalgte  
europeiske land.

442 Notat 07.01.2022 01-2022 Sivilsamfunnets plass i velferdsstaten 
av Aslak Versto Storsletten

Et sentralt kjennetegn ved sivilsamfunnet er evnen til å mobilisere mennesker  
i meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid. Sivilsamfunnet kan derfor bli helt 
avgjørende i møte med eldrebølgen og pressede statsfinanser. Hvilken rolle har 
sivilsamfunnsinstitusjoner spilt på velferdsfeltet historisk? Har vi et sivilsamfunn 
som er stand til å bidra til å løse utfordringene vi har i dag? Kan ideelle orga-
nisasjoner i større grad ta del i å løse disse utfordringene på velferdsfeltet? 
Og kan en bedre statlig politikk stimulere sivilsamfunnet til å bidra mer? I dette 
notatet sees det nærmere på disse spørsmålene.

441 Notat 05.01.2022 28-2021 50 forbud, påbud og reguleringer som kan fjernes
av Sondre Hansmark

Hva rettferdiggjør at staten griper inn i valgfriheten og privatlivet til  
enkeltmennesket? Og hva gjør ikke det?
Vi er et av verdens mest liberale samfunn, og de fleste kan leve livet sitt i frihet. 
Mange av det forrige århundrets kamper for kvinnefrigjøring og likestilling er 
vunnet, men må selvsagt stadig forsvares, og friheten bør fortsatt utvides.
Dette notatet ser på 50 forbud, påbud og reguleringer som kan fjernes.

440 Notat 09.12.2021 27-2021 Grønne avgifter vanlige folk kan godta
av Gard Løken Frøvoll

Det er en bred faglig enighet om at høye karbonavgifter er en effektiv klimapoli-
tikk. Likevel har det vist seg vanskelig, både i Norge og internasjonalt, å innføre 
et høyt nok nivå på karbonavgiftene. Hva skyldes motstanden, og hvordan kan 
vanlige folk godta økte karbonavgifter?
Dette notatet forklarer hvorfor karbonavgifter er et godt verktøy mot klima-
endringene, og drøfter fire ulike modeller for bruken av avgiftsinntektene.

439 Bok 30.11.2021 November 
2021

Pass på!  
Om liberalt demokrati og dets fiender 
av Bård Larsen

Når et demokrati går i stykker, skjer det imidlertid ikke med et brak. Det skjer 
fordi maktmennesker «i det stille» legger beslag på de institusjonene som i ut-
gangspunktet skal sikre oss mot overgrep fra stat eller majoritet. Da gjelder det 
å passe på! Dette er en bok som kan leses av alle, men den er spesielt egnet 
for unge voksne.

438 Notat 29.11.2021 26-2021 Kraftmarkedet: Høye strømpriser er et signal om  
å investere i ny fornybar energi
av Sondre Hansmark

Dette notatet ser på hvordan det norske og europeiske kraftsystemet fungerer, 
og forklarer hvorfor kraftprisene er så høye nå. Notatet ser også på hvorfor et 
velfungerende kraftmarked er viktig for vårt fremtidige behov for mer fornybar 
kraftproduksjon.

437 Notat 12.11.2021 25-2021 Høyresidens ideologiske utgangspunkt
av Theodor Barndon Helland

Hvilke trekk i partiene på høyresiden kan danne et ideologisk utgangspunkt for 
samarbeid? Eller er det for komplisert og for mange motsetninger i partienes 
ideologiske forståelse? Dette notatet ser på tre sentrale trekk ved ideologiene 
på den partipolitiske høyresiden i Norge, og viser hvilke ideologiske trekk som 
samler eller splitter partiene på høyresiden.
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436 Notat 26.10.2021 24-2021 Tvang i psykiatrien
av Lars Fr. H. Svendsen

Det foregår for tiden en debatt om bruk av tvang i psykisk helsevern, og mange 
tar til orde for at det må gis anledning til å bruke mer tvang enn i dag. I dette 
notatet drøfter Lars Fr. H. Svendsen de etiske grensene for bruk av tvang.

435 Notat 25.10.2021 23-2021 De unge må i arbeid
av Jon Nicolaisen

Noen av våre yngste arbeidstakere står i fare for å bli satt varig utenfor arbeids-
livet. Det vil i så fall ha alvorlige konsekvenser, både for dem det gjelder og for 
samfunnet. I dette notatet drøftes hvilke tiltak som kan settes inn for å møte 
denne utfordringen.

434 Notat 30.09.2021 22-2021 Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport «Du er 
henta! Finansiering av private barnehager»
av Aslak Versto Storsletten og Steinar Juel

Konsekvensene av forslagene til Storberget-utvalget oppfatter Storsletten og 
Juel å være så alvorlige og svakt konsekvensvurdert at de valgte å utarbeide en 
høringsuttalelse til rapporten. I dette notatet gjengis høringsuttalelsen.

433 Notat 09.09.2021 21-2021 Hva stemmer kristne velgere, og hvilke saker  
er de opptatt av?
av Eilev Hegstad

I dette notatet oppsummeres noen hovedfunn om hva kristne velgere stemmer 
og mener om ulike politiske saker, sammenlignet med ikke-kristne velgere.

432 Notat 07.09.2021 20-2021 Politikk og retorikk i den norske TV-debatten
av Live Maria Grønvold og Sara Lovisa Hustad

Spiller politikerne mer på følelser nå enn før? Går underholdningsverdi på  
bekostning av saklighet? Har debatten beveget seg i en mindre kunnskapsrik 
retning? Dette notatet har analysert NRKs TV-sendte partilederdebatter fra 
2001 til 2021, for å kartlegge hvordan retorikken har endret seg, og om  
valgsendingene oppfyller sin samfunnskritiske rolle som arena for politisk 
debatt.

431 Notat 31.08.2021 19-2021 Fritt behandlingsvalg – pasienten i sentrum? 
av Aslak Versto Storsletten

Fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til helsehjelp på det offentliges regning. 
Fritt behandlingsvalg gir større valgfrihet og kan redusere ventetiden. I dette 
notatet sees det nærmere på hva ordningen innebærer og hva uenigheten går 
ut på.

430 Notat 30.08.2021 18-2021 Oppfatninger om det liberale demokratiet blant unge
av Bård Larsen og Marius Doksheim

Dette notatet presenterer resultatene fra en undersøkelse, som er gjort av  
Kantar for Civita, blant unge i alderen 15–20 år. I undersøkelsen spør vi om 
deres oppfatninger av demokrati og flertallsstyre, og vi har forsøkt å få frem 
forståelsen av dette aspektet ved et velfungerende demokrati.

429 Notat 27.08.2021 17-2021 Befolkningens syn på sosiale forskjeller og ulikhet
av Marius Doksheim

I dette notatet presenteres resultatene fra spørsmålene som dreier seg om 
sosiale og økonomiske forskjeller. Vår undersøkelse viser at velgerne legger 
ulik vekt på ulike sosiale forskjeller, og prioriterer ganske ulikt, både når de blir 
bedt om å velge hvilke forskjeller det er viktigst å gjøre noe med, og hvilke tiltak 
de ser for seg kan løse problemene.

428 Notat 26.08.2021 16-2021 Hva er god næringspolitikk? 
av Lars Peder Nordbakken og Steinar Juel

I dette notatet sees det nærmere på begrepet «aktiv» og «passiv»  
næringspolitikk, og utviklingstrekkene de siste tiårene i Norge.

427 Notat 25.08.2021 15-2021 Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?
av Gard Løken Frøvoll

Tall fra SSB viser at siden 2008 har ca. 89 prosent av alle nye arbeidsplasser 
kommet i offentlig sektor. Kun 11 prosent i privat sektor. Fortsetter denne  
utviklingen vil arbeidsmarkedet endres radikalt. Men hvorfor bør vi bry oss om 
dette, og hva risikerer vi å miste når privat sektor reduseres?



Nr. Publikasjons-
format

Utgivelses-
dato

Nummer Tittel/ forfatter Beskrivelse

426 Notat 24.08.2021 14-2021 Hva er det egentlig som er viktigst for velgerne?
av Lars Peder Nordbakken

Hvilke saker er velgerne mest opptatt av? Dette notatet viser hvilke saker  
norske velgere mener er de viktigste ved dette stortingsvalget.

425 Notat 20.08.2021 13-2021 Partienes syn på skolepolitikk
av Mats Kirkebirkeland

På hvilke områder innen skole- og utdanningspolitikken er det mest uenighet 
blant partiene? Dersom vi får en ny regjering, hvilke endringer kan vi forvente? 
Og hva blir nytt hvis de borgerlige partiene beholder flertallet?

424 Bok 12.08.2021 August 
2021

Norge i EUs indre marked og EØS-avtalens betydning 
for norske interesser
av Jan Erik Grindheim

Denne boken gir et innblikk i hva EØS-avtalen betyr for utviklingen av gode  
og trygge arbeidsplasser over hele landet, og hvor viktig EØS-avtalen er for en 
fremtidsrettet utvikling innen miljøvern, utdanning og forskning, arbeidsliv  
og sosiale spørsmål.

423 Notat 15.07.2021 12-2021 STORTINGET 2021–2025: Hvem skal styre landet?
av Eirik Løkke og Martine Martine Aamås Smørdal

Spiller det noen rolle hvilken bakgrunn stortingsrepresentantene har og kan  
det påvirke holdningene deres? I dette notatet har vi sett på de kandidatene 
som, ifølge gjennomsnittet på meningsmålingene i juni 2021, kommer til  
å utgjøre det nye Stortinget etter valget i september.

422 Notat 08.07.2021 11-2021 Åtte år med borgerlig regjering:  
Hvor har de store pengene gått?
av Simon Seland

Dette notatet gir en kortfattet oversikt over hovedprioriteringene i budsjettene 
disse årene.

421 Rapport 30.06.2021 Juni 2021 Bedrifter i front 
av Edvard Kunzendorf, Caroline Hoff, Martin Virkesdal 
Jonsterhaug og Linn Skyum.

Med prosjektet «Bedrifter i front» ønsker vi å vise at næringslivet ofte er de 
som går foran når det gjelder å løse viktige utfordringer. Eksemplene i denne 
rapporten viser alle det samme: Verden endres ikke til det bedre av seg selv, 
og næringslivet har et ansvar for å ta aktive og modige valg. Heldigvis har vi 
bedrifter som går i front.

420 Notat 24.06.2021 10-2021 Er en tredje boligsektor løsningen?
av Simon Seland

Dette notatet drøfter effektene av å etablere en tredje boligsektor i Oslo og 
argumenterer for at det er lav utbyggingstakt, i samspill med rekordlave renter, 
som er de viktigste årsakene til den sterke prisutviklingen i hovedstaden.

419 Rapport 14.06.2021 Juni 2021 Rapport om bedriftseierskap, næringsaktivitet  
og skattebidrag
av NyAnalyse i samarbeid med professor Amir Sasson ved 
Handelshøyskolen BI

Målet med denne rapporten har vært å analysere omfanget av sysselsetting, 
skattebetaling og næringsaktivitet blant ulike eiergrupper i Norge, inkludert 
private norske eiere i formuesskatteposisjon.

418 Notat 25.05.2021 09-2021 Hva er næringsnøytral politikk?
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet viser hvorfor prinsippene bak begrepet næringsnøytral  
politikk er viktige for en velfungerende markedsøkonomi, verdiskaping  
og økonomisk vekst.

417 Notat 27.04.2021 08-2021 Beskatningen av eiere av næringskapital i utvalgte  
land i Europa
av Mathilde Fasting

Norge beskatter eiere mye hardere enn andre land. Dette notatet presenterer 
de generelle reglene som en eier av en vanlig bedrift, i noen utvalgte land  
i Europa, står overfor i sitt land og hvordan de beskattes sammenlignet med 
Norge. Notatet viser også at svært mye av avkastningen forsvinner i skatt  
med dagens regler for formuesskatt i Norge, og at dersom man legger Arbeider-
partiets alternative statsbudsjett for 2021 til grunn, forverres bildet betydelig.
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416 Notat 26.04.2021 07-2021 The future of work: a policy perspective  
for the post-pandemic world
av Guy Kiddey

I dette essayet, som er skrevet på engelsk, utforsker Guy Kiddey, som blant 
annet skriver for The Economist, løsninger for fremtidens fagorganisering, for 
utdanning og for velferdspolitikken. Når grunninntekten er sikret, læringen skjer 
mer dynamisk og lokalsamfunnene har funnet en ny rolle, vil vi lettere kunne nå 
våre høyeste mål, både som enkeltpersoner og som samfunn.

415 Notat 17.04.2021 06-2021 Venstresidens misvisende historiefortelling
av Aslak Versto Storsletten

Politikere og andre med tilhørighet på norsk venstreside viser ofte til  
etableringen av Statoil og statens engasjement i petroleumsindustrien som et 
argument for at nye statlige selskaper er en fornuftig strategi for fremtiden. 
Dette notatet sikter mot å vise hvorfor dette er en misvisende sammenligning.

414 Notat 23.03.2021 05-2021 Partienes syn på næringsliv og velferd  
langs offentlig/privat-aksen
av Aslak Versto Storsletten

Dette notatet ser på politikken slik den uttrykkes i programforslagene som skal 
vedtas på landsmøtene. Målet med notatet er å bidra til større klarhet omkring 
partienes syn på statens rolle i næringslivet og synet på private leverandører  
i de offentlig finansierte velferdstjenestene.

413 Notat 03.03.2021 04-2021 Når pengepolitikken brukes opp
av Steinar Juel

I dette notatet sees det nærmere på rentens rolle i en økonomi. Hva er  
årsakene til nedgangen i de langsiktige rentene de siste 30 årene, og hva  
kan Norge gjøre for ikke å bli værende i en lavrentefelle?  Hvordan påvirker 
renteendringer økonomien, og forholdet mellom finanspolitikk og pengepolitikk?

412 Notat 22.02.2021 03-2021 Truer medieutviklingen ytringsfriheten? 
av Jan Erik Grindheim

Vil bruken av sosiale medier sørge for at tilliten til norske medier reduseres 
fremover? Og vil dette påvirke medienes rolle som en fjerde statsmakt, og 
endre presse- og ytringsfrihetens betydning for forholdet mellom velgerne  
og deres politiske representanter?

411 Notat 20.01.2021 02-2021 Selveierdemokratiet
av Aslak Versto Storsletten

Hva betyr egentlig selveierdemokrati? Hva har det vært historisk og lever vi  
i et selveierdemokrati i dag? Dette notatet ser nærmere på disse spørsmålene, 
og kartlegger hva selveierdemokratiet har vært, hva det er og måter det kan 
videreutvikles på.

410 Notat 12.01.2021 01-2021 Ny løsning for en bedre studentøkonomi
av Gard Løken Frøvoll

Dette notatet viser hvordan studentøkonomien kan bedres innenfor dagens 
økonomiske rammer.

409 Bok 22.12.2020 Desember 
2020

Storebror dreper – om totalitarisme
av Bård Larsen

De verste forbrytelsene i menneskehetens historie ble begått i forrige århun-
dre, av fantaster og idealister. Dette er historien om disse forbrytelsene og om 
forbrytelsenes forbrytere. Men hva er totalitarisme?

408 Notat 30.11.2020 30-2020 Kampen om de varme hendene
av Bjørn-Kristian Svendsrud

I de største byene, der de rødgrønne partiene styrer, reduseres nå antall  
kommersielle sykehjem. Arbeiderpartiet har gått til venstre, noe som gir  
rekommunaliseringspolitikken et nytt omfang. Hvordan vil det påvirke kvaliteten 
på velferdstjenestene, og hva er de økonomiske konsekvensene?

407 Notat 12.11.2020 29-2020 Ny vindkraftskatt for økt lokal forankring
av Simon Seland

Dette notatet foreslår en alternativ innretning av skatteregimet for vindkraft  
der kommunene kompenseres med en naturressursskatt og en arealbasert 
naturavgift, som kan bidra til å øke den lokale oppslutningen rundt nye  
vindkraftprosjekter.
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406 Notat 02.11.2020 28-2020 Kina – harmoni til en pris
av Bård Larsen

I dette notatet drøfter historiker Bård Larsen forholdet mellom idealisme og 
realisme i utenrikspolitikk med forholdet til Kina som utgangspunkt.

405 Notat 24.10.2020 27-2020 Hvorfor trenger Norge flere sykepleiere enn nesten  
alle andre land?
av Torstein Ulserød

Hvis mangel på sykepleiere i Norge utgjør en nasjonal krise, hvordan klarer 
andre land å tilby sine befolkninger en helsetjeneste som ser ut til å levere  
omtrent tilsvarende resultater som den norske, med en betydelig lavere andel 
av både sykepleiere og leger? I dette notatet skal vi se nærmere på hva den 
mye omtalte mangelen på helsepersonell i Norge handler om.

404 Notat 19.10.2020 26-2020 Frischsenteret og NBMUs analyse av formuesskatt
av Mathilde Fasting

Dette notatet diskuterer Frischsenteret og NBMUs analyse av effektene av 
formuesskatt, ser på metoden og utformingen av analysen som er gjort, og 
kommenterer uklarheter eller svakheter. Notatet har også med relevante forhold 
vedrørende formuesskatten som ikke diskuteres i analysen.

403 Notat 06.09.2020 25-2020 Norsk alkoholpolitikk i et nøtteskall: Et markedsstyrt  
monopol underlagt høye avgifter
av Bjørn-Kristian Svendsrud

Dette notatet tar for seg to av de viktigste elementene i norsk alkoholpolitikk: 
Monopolordningen for omsetning av alkohol og konsekvensene av avgiftsnivået 
på alkoholholdige drikkevarer over 4,7 volumprosent.

402 Notat 05.09.2020 24-2020 Betraktninger om et nytt mål for inntektsulikhet
av Marius Doksheim

En analyse fra tre SSB-forskere, som inkluderer selskapenes overskudd  
i eiernes inntekter, gir nye og langt høyere tall på ulikheten i Norge. Men er 
det rimelig å inkludere slike overskudd i personlig inntekt, og gir de nye tallene 
bedre informasjon om økonomiske forskjeller enn vi har hatt tidligere?

401 Notat 29.09.2020 23-2020 Arbeiderpartiets barnehagepolitikk  
– fra pragmatisme til ideologi? 
av Aslak Versto Storsletten

Dette notatet ser på hvilken holdning Arbeiderpartiet historisk sett har hatt  
til private barnehager, og det tar for seg den generelle utviklingen i sektoren, 
både før og etter tusenårsskiftet.

400 Notat 15.09.2020 22-2020 Den norske økonomiske modellen: Liberal og sosial
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet diskuterer den norske økonomiske modellen gjennom syv ulike 
modeller, fra 1800-tallet til i dag. Notatet ser også på sammenhengen mellom 
de politiske spillereglene og målte institusjonelle kvaliteter, og inneholder en 
oversikt over reformer siden 1980-tallet.

399 Notat 03.09.2020 21-2020 Hvordan kan Nord-Norge forsvares?
av Sverre Diesen

Dette notatet diskuterer dagens forsvarsplaner, operasjonskonseptene, og de 
nye teknologiske utfordringene knyttet til forsvaret av Nord-Norge.

398 Notat 17.08.2020 20-2020 Hva er forskjellene på ideelle og kommersielle leveran-
dører av velferdstjenester? 
av Aslak Versto Storsletten

Dette notatet ser på forskjeller og likheter mellom kommersielle og ideelle 
velferdsleverandører.

397 Notat 13.08.2020 19-2020 Anmeldelse og kritikk av en ny fortelling om (ny)libera-
lisme
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet inneholder en kritisk analyse av historikeren og nyliberalismekriti-
keren Ola Innsets bok Reinventing Liberalism.

396 Notat 10.07.2020 18-2020 Hydrogen – muligheter og hindringer for  
en ny norsk eksportnæring
av Haakon Riekeles og Simon Seland

Dette notatet ser på hydrogenets potensiale i ulike bruksområder, markedsmu-
ligheter i Europa, mulige hindringer for norsk eksport av grønt og blått hydro-
gen, og måter disse hindringene kan forseres.
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395 Notat 29.06.2020 17-2020 Bør en stortingsrepresentant kunne få sparken  
eller trekke seg fra vervet?
av Linn-Aurora Wengen

Dette notatet diskuterer ombudspliktens innhold og konsekvenser for vervet 
som folkevalgt.

394 Notat 25.06.2020 16-2020 Europas svik mot Bosnia-Hercegovina
av Torkel Brekke

I dette notatet argumenteres det for at EU har gjort en stor, og kanskje skjeb-
nesvanger, feil ved ikke å drive gjennom integrering og medlemskap for 
Bosnia-Hercegovina på tross av mange utfordringer.

393 Notat 18.06.2020 15-2020 Norske journalister går stadig mer til venstre  
– hva betyr det for den politiske journalistikken? 
av Jan Erik Grindheim

Hvordan skal vi forholde oss til at de politiske preferansene til norske  
journalister ser ut til å være langt mer i favør av partiene på venstresiden  
enn høyresiden? Kan vi stole på at journalistene refererer og kommenterer 
politikken så objektivt som mulig?

392 Notat 11.06.2020 14-2020 Globalisering før, under og etter koronakrisen
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet viser hvordan internasjonal handel og globale verdikjeder bidrar 
til å dekke de kritiske behovene for medisiner, medisinsk utstyr og smittevern-
utstyr som har oppstått etter utbruddet av koronapandemien.

391 Notat 09.06.2020 13-2020 Skatteparadis
av Steinar Juel

Dette notatet presenterer hva skatteparadis er, og hvordan de også kan brukes 
til legitim aktivitet i den internasjonale økonomien.

390 Notat 14.05.2020 12-2020 Garantiinntekt – En to-trinns velferdsmodell og forslag  
til ny velferdsløsning
av Hege Moen

Dette notatet presenterer en ny trygdepolitisk idé, en innføring av en garanti-
inntekt (GI) som en ny velferdsløsning i Norge. En garantiinntekt vil forenkle 
systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp.

389 Notat 08.05.2020 11-2020 Er det håp for den liberale opposisjonen i Russland?
av Madeleine Schlyter Oppøyen

Dette notatet ser nærmere på overgangen i Russland fra et mangelfullt  
demokrati til et semi-autoritært eller autoritært styre, utviklingen til den liberale 
opposisjonen, og om den virkelig har politisk handlings- og gjennomslagskraft.

388 Notat 06.05.2020 10-2020 Norge og Europa i møte med orbánsk illiberalisme 
av Albert Didriksen

Dette notatet ser på de siste årenes utvikling i Ungarn. Notatet undersøker også 
hvorvidt retningen Orbán har tatt er ideologisk motivert, og ser på hva EU og 
Norge har gjort i møte med ungarsk illiberalitet.

387 Notat 02.05.2020 09-2020 Hva skjer etter koronakrisen?
av Civitas ansatte

Hvordan vil koronakrisen påvirke samfunnet og politikken? I dette notatet ser 
Civitas ansatte på fremtidsutsiktene på 20 ulike felt. Blant temaene som tas opp 
er klima, ulikhet, internasjonalt samarbeid, norsk økonomi og velferdsstaten.

386 Notat 30.04.2020 08-2020 Kan vi bekjempe konspirasjonsteorier om epidemier?
av Torkel Brekke

Dette notatet diskuterer blant annet hvordan man kan forebygge og bekjempe 
konspirasjonsteorier og forklarer samtidig hva konspirasjonsteorier er.

385 Notat 29.04.2020 07-2020 Koronakrisen: Fra varslet krise til lærdommer  
om internasjonalt samarbeid
av Lars Peder Nordbakken

Det urealistisk å tro at Norge eller andre land vil kunne komme seg rimelig  
velberget gjennom de problemene som bygger seg opp og formerer seg  
– uten et krafttak for å gjenreise og styrke det internasjonale samarbeidet  
på bred front.

384 Notat 06.04.2020 06-2020 Utbytteforbud og koronakrisen 
av Mathilde Fasting

I dette notatet ser Mathilde Fasting på hva utbytte er, hvordan det benyttes,  
og hva som vil skje dersom det skulle bli forbud mot å ta eller dele ut utbytte.
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383 Bok (pamflett) 02.04.2020 april 2020 Identitetspolitikk
av Bård Larsen

I denne pamfletten drøfter Bård Larsen identitetspolitikkens utfordringer.

382 Notat 09.03.2020 05-2020 Hvorfor er det så vanskelig å redusere barnefattigdom-
men? 
av Steinar Juel

Dette notatet ser på økningen i barnefattigdommen de siste årene og foreslår 
noen tiltak for å redusere den.

381 Notat 05.03.2020 04-2020 Arveavgiften – før, nå og i fremtiden
av Mathilde Fasting

Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene,  
og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift.

380 Notat 10.02.2020 03-2020 Fakta og verdier – vitenskapsfilosofiske smuler  
for samfunnsdebattanter 
av Lars Fr. H. Svendsen

I dette notatet diskuterer filosof Lars Fr. H. Svendsen skillet mellom fakta  
og verdier, og ser på hvordan vitenskapsfilosofien kan bidra til bedre forståelse 
av forskning og politikk.

379 Notat 30.01.2020 02-2020 Er forholdet mellom PR og politikk et demokratisk 
problem?
av Eirik Løkke

I dette notatet drøftes forholdet mellom PR og politikk, lobbyisme og om 
PR-bransjen skiller seg vesentlig fra andre næringer. Notatet drøfter også  
hvorvidt det eksisterende regelverket er strengt nok.

378 Notat 18.01.2020 01-2020 Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmo-
dellen
av Aslak Versto Storsletten

Dette notatet viser den sentrale rollen private aktører, både ideelle  
og kommersielle, har spilt i utviklingen av vår felles velferdsstat.

377 Notat 17.12.2019 30-2019 Private barnehager – er de egentlig ønsket?
av Steinar Juel

Regjeringen ønsker et mangfold av barnehager, men Kunnskapsdepartementet 
har fremmet forslag som kan føre til at innslaget av private barnehager gradvis 
dør ut. Dette notatet ser på forslagene i høringsnotatet og fraværet av analyser 
av tiltakenes konsekvenser.

376 Notat 09.12.2019 29-2019 Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal 
retning 
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet retter et kritisk blikk på noen hovedtrekk i utviklingen og politikken 
på innovasjonsområdet og foreslår en reformretning for den norske innova-
sjonspolitikken.

375 Bok 07.11.2019 November 
2019

Etter historiens slutt – Møter med Francis Fukuyama
av Mathilde Fasting

Francis Fukuyama er en av vår tids mest innflyt  elsesrike  statsvitere.  I  denne  
boken  presenterer Mathilde  Fasting  hele  Fukuyamas  forfatterskap.

374 Notat 06.11.2019 28-2019 Hva ville Keynes sagt om våre barnebarns fremtid i 
dag?
av Lars Peder Nordbakken

La oss ikke overlate fremtiden til et kappløp mellom de revolusjonære  
pessimistene og de reaksjonære pessimistene. La oss heller, ikke ulikt Keynes’ 
eksempel fra 1930, se fremover med en god porsjon betinget optimisme.  
Dette notatet er basert på Lars Peder Nordbakkens bidrag til en essay- 
konkurranse arrangert av Klassekampen.

373 Notat 16.10.2019 27-2019 Hvilken rolle bør våre egne interesser spille  
i utviklingspolitikken?
av Bård Ludvig Thorheim

Norsk utviklingspolitikk vil bli irrelevant dersom skillet mellom altruisme og 
giveres interesser står i veien for å løse felles utfordringer. Dette notatet ser på 
hvordan norsk bistandspolitikk kan bygge ned skiller og gi effektiv bistand.
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372 Notat 09.10.2019 26-2019 Hvordan bør vi måle forskningskvalitet? 
av Torkel Brekke, i samarbeid med Helene Sommerset 
Busengdal
og Adrian Sævereid Netteland

Norske forskere kan komme til å stå i varig skvis mellom krav om åpen  
publisering og insentivene i den norske publiseringsindikatoren. Dette notatet  
er del av Civitas arbeid med åpen publisering av forskningsresultater.

371 Notat 24.09.2019 25-2019 Det glemte fondet
av Steinar Juel

Et statlig fond uten annet formål enn å tjene penger til seg selv kan være en 
risiko. Dette notatet foreslår at Folketrygdfondet tas inn i beregningsgrunnlaget 
for den finanspolitiske handlingsregelen, kombinert med at handlingsregelen 
reduseres noe.

370 Notat 11.09.2019 24-2019 Et mindre og bedre statlig eierskap 
av Aslak Versto Storsletten

Dette notatet diskuterer noen generelle fordeler ved statlig nedsalg, og gir  
eksempler på bedrifter der endret eierstruktur kan være gunstig for både  
samfunnet og selskapene selv.

369 Notat 03.09.2019 23-2019 Holdninger til private aktører i velferden i Stavanger
av Lars Kolbeinstveit

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører  
av offentlig finansierte velferdstjenester blant partiene som stiller til valg  
i Stavanger.

368 Notat 28.08.2019 22-2019 Utfordrer EØS lokaldemokratiet?
av Jan Erik Grindheim

Norske kommuner og fylkeskommuner er tett integrert i EUs politiske utvikling 
gjennom EØS-avtalen. Hvordan påvirker dette lokaldemokratiet?
I dette notatet ser vi nærmere på hvordan EØS-avtalen griper inn i det  
kommunale selvstyret i Norge.

367 Notat 12.08.2019 21-2019 Ingen utvikling uten jobbskaping 
– hvorfor vi trenger mer «næringsfremvikling» i Afrika 
av Sigrun Marie Moss og Eivind Fjeldstad

Jobbskaping er nøkkelen til utvikling. Det finnes knapt noe som er bedre for 
samfunnsutviklingen enn lønnsomme bedrifter som skaper gode arbeidsplasser.

366 Notat 19.08.2019 20-2019 Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett  
i tråd med 1,5-gradersmålet
av Haakon Riekeles

Hvordan kan statsbudsjettet endres så det er i tråd med 1,5-gradersmålet, uten 
uakseptable økonomiske konsekvenser, og uten urettferdige utslag? Dette 
notatet prøver å svare på det.

365 Notat 24.06.2019 19-2019 Handlingsrommet i EØS-avtalen:  
Bør det brukes i større grad?
av Torstein Ulserød

Det kommer stadig krav om at Norge må bruke «handlingsrommet» i EØS- 
avtalen. Men hva innebærer det? Dette notatet ser på mulighetene for å føre  
en aktiv europapolitikk.

364 Notat 19.06.2019 18-2019 Innovasjonspolitikkens grunnlag og sammenhenger
av Lars Peder Nordbakken

I den næringspolitiske debatten settes ofte begrepet «aktiv» politikk opp mot 
en «tilretteleggende» politikk. Dette notatet argumenterer for en mer nyansert 
diskusjon, gjennom å belyse argumenter både for og mot offentlige tiltak for  
å støtte innovasjon og næringsutvikling.

363 Notat 11.06.2019 17-2019 Hvor mye mer må vi jobbe i fremtiden og hvordan  
skal vi få det til?
av Haakon Riekeles

For at velferdsstaten skal være bærekraftig, trengs tiltak som øker arbeids-
innsatsen i brede grupper av befolkningen, og særlig tiltak som øker antall 
arbeidede timer blant personer som allerede er i arbeid. Dagens tiltak rettet mot 
enkeltgrupper utenfor arbeidsmarkedet, er ikke tilstrekkelige.

362 Bok (pamflett) 12.06.2019 Juni 2019 Hva er toleranse?
av Lars Fr. H. Svendsen

Hvorfor er toleranse nødvendig? Hvor går grensene for toleranse, og bør vi 
tolerere intoleranse? Lars Fr. H. Svendsen diskuterer i denne pamfletten dette 
viktige, men misforståtte begrepet.
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361 Notat 23.05.2019 16-2019 Holdninger til private aktører i velferden i Oslo 
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Dette notatet går gjennom valgprogrammene til partiene som stiller til valg  
i Oslo, og gir en oversikt over hvem som mener hva om private velferdsaktører.

360 Notat 20.05.2019 15-2019 Mazzucatos entreprenørstat:  
Blinde markeder – fremsynt stat?
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet diskuterer den kjente økonomen Mariana Mazzucatos  
innovasjonsforståelse og påstander om blinde markeder og en fremsynt stat.

359 Notat 13.05.2019 14-2019 Forent i forskjellighet?  
Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019
av Jan Erik Grindheim

Ved valget i mai kan  EU-skeptiske partier på høyre og venstre fløy øke sin 
makt og innflytelse, og påvirke den politiske utviklingen i Europa i en mer  
nasjonalstatlig retning. Hvis det skjer, hva vil det i så fall kunne bety for  
EUs fremtid, og for Norges forhold til EU?

358 Notat 08.05.2019 13-2019 Er sektortilhørighet og kjønn  
blitt politikkens viktigste skillelinjer? 
av Jan Erik Grindheim

Kvinner i offentlig sektor stemmer på venstresiden, menn i privat sektor  
stemmer på høyresidepartiene. Hva betyr det for norsk politikk at denne  
tendensen blir stadig sterkere?

357 Notat 13.05.2019 12-2019 Henger norsk bistand med i den globale utviklingen?
av Fredrik Magnussen

Reformer i bistands- og utviklingspolitikken har vist seg å være vanskelig.  
I dette notatet fremheves to begrensninger som hindrer endringer. Notatet  
presenterer også noen muligheter for å overvinne disse begrensningene.  
Endring vil kreve politisk handling, samt bedre analytiske og teknisk- 
faglige ressurser.

356 Notat 30.04.2019 11-2019 Svenske tilstander – Loven om valgfrihetssystem
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Regjeringen vil «utrede en fritt brukervalgsordning i kommunene, etter  
modell fra Sverige». Men trenger vi en ny ordning, eller kan vi greie oss med 
de vi har? Dette notatet forklarer hvordan den svenske «loven om valgfrihet» 
egentlig fungerer.

355 Notat 26.04.2019 10-2019 Kan man forfølges av et klima?  
– En diskusjon om klimaflyktninger
av Johan Kristian Meyer

I dette notatet kritiseres begrepet «klimaflyktninger», som er helt uegnet i norsk 
lovgivning. Det kan komme til å undergrave et flyktningregime som allerede er 
under sterkt press. Notatet forklarer hvordan klimarelatert flukt har kommet på 
dagsorden, og hva FN og toneangivende land i dag mener om dette spørsmålet.

354 Notat 12.04.2019 09-2019 Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev
av Steinar Juel

I dette notatet argumenterer samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, for at 
ulikhetene i formue overdrives. Norges velferdsstat, med offentlige pensjons-
systemer og en betydelig offentlig formue, spiller en avgjørende rolle.

353 Notat 10.04.2019 08-2019 Ny etterretningslov: 
Nasjonal sikkerhet eller digital masseovervåkning? 
av Vivi Ringnes Wilhelmsen

Regjeringens forslag om etablering av et såkalt digitalt grenseforsvar,  
hvor etterretningstjenesten gis mulighet til å lagre datatrafikk som krysser  
landegrensen, er kontroversielt. Dette notatet ser på forslaget til ny lov,  
praksisen med tilrettelagt innhenting og innvendingene mot denne.

352 Rapport 03.04.2019 April 2019 Skatt og samfunnsbidrag
av Mathilde Fasting

Denne rapporten ser på norske eieres totale skatteinnbetalinger og samfunns-
bidrag, og viser blant annet at svært få velstående mennesker i Norge ville vært 
nullskatteytere over tid, selv om formuesskatten på arbeidende, næringsrelatert 
kapital ble fjernet helt.
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351 Notat 21.02.2019 07-2019 Handlingsregelen og staten som selvassurandør
av Steinar Juel

I dette notatet argumenterer Steinar Juel for at et forsikringsfond vil bety  
økte kostnader for staten, og heller svekkelse enn bedring i den finans politiske 
styringen.

350 Notat 19.02.2019 06-2019 Vil et europeisk arbeidslivsbyrå styrke EUs indre mar-
ked? 
av Jan Erik Grindheim

I dette notatet ser vi nærmere på hvilke oppgaver det nye arbeidslivsbyrået  
skal ha, hvordan ansvaret for EUs politikk på arbeidslivsområdet må balanseres 
mot de enkelte medlemsstatenes politikk, og den norske politiske debatten  
om byrået.

349 Notat 13.02.2019 05-2019 25 år med EØS:  
Hvordan påvirkes det norske arbeidsmarkedet?
av Jan Erik Grindheim

I dette notatet ser vi nærmere på grunnlaget for EØS-avtalen, hvilke prinsipper 
den baserer seg på og hva EØS-avtalen betyr for norske bedrifter og arbeids-
plasser. Notatet viser at EØS-avtalen har tjent norsk arbeidsliv godt og at 
handelsavtalen fra 1973  ikke er noe alternativ.

348 Notat 08.02.2019 04-2019 En drøfting av argumenter for og mot private,  
kommersielle aktører i velferden
av Anne Siri Koksrud Bekkelund og Marius Doksheim

Hvordan kan innslag av private, kommersielle aktører i velferden bidra til at  
vi over tid kan få bedre tjenester og/eller lavere ressursbruk?
Dette notatet tar for seg argumentene for og mot private aktører som  
leverandører av velferdstjenester.

347 Notat 31.01.2019 03-2019 Et forslag til reform av yrkesfagopplæringen 
av Mats Kirkebirkeland

Yrkes- og håndverksfagene har lange og stolte tradisjoner i det norske  
samfunnet.
I dette notatet lanseres derfor 17 konkrete tiltak som kan få flere til å velge  
og fullføre yrkesfag ved videregående opplæring, og heve yrkesfagenes status.

346 Notat 29.01.2019 02-2019 Ti grunner til at den liberale verdensorden vil bestå
av Lars Peder Nordbakken

De siste årenes fremvekst av politiske krefter som angriper og undergraver  
det liberale demokratiet har utløst mange pessimistiske kommentarer og dystre 
spådommer om fremtiden. Men det mange pessimister overser, er at det også 
finnes en rekke dypereliggende krefter som kan gi grunnlag for det motsatte.

345 Notat 22.01.2019 01-2019 Hva Norge kan lære av Brexit – så langt
av Steinar Juel

Dette notatet ser på de signaler og rammer som angis i felleserklæringen  
og hva vi i Norge kan lære av den.

344 Bok 14.01.2019 Januar 
2019

Demokrati i trøbbel 
av Bård Larsen

Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger 
og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati 
ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke 
sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati.

343 Notat 20.12.2018 19-2018 Hva betyr Brexit for EØS og for Norge?
av Jan Erik Grindheim

Måten Storbritannia går ut av EU på, hva som blir det endelige resultatet  
på lang sikt og hvilke overgangsordninger som blir valgt, vil også få betydning 
for tredjeland som Norge. Dette notatet ser på den britiske Brexit-prosessen  
og betydningen Brexit vil ha for Norge og norsk næringsliv.

342 Notat 11.12.2018 18-2018 «Den solbergske parlamentarisme»:  
Ny og særegen i norsk politikk?
av Jan Erik Grindheim og Kaare W. Strøm

Forholdet mellom Storting og regjering er ikke gitt. Parlamentarismen kan  
praktiseres på forskjellige måter. I dette notatet ser vi på hvordan alle disse  
faktorene har påvirket norsk parlamentarisk praksis i de siste tiårene,  
og spesielt på den «den solbergske parlamentarismen» regjeringen i dag fører.
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341 Notat 04.12.2018 17-2018 Trepartssamarbeidet på det verste og beste
av Steinar Juel

Trepartssamarbeidet, samarbeidet mellom regjeringen og hovedsammen- 
slutningene på arbeidstager- og arbeidsgiversiden, har endret seg mye i løpet 
av årene. I dette notatet sees det på hvordan det har fungert og utviklet seg  
på to områder, lønnsdannelsen og sykelønnsordningen.

340 Notat 28.11.2018 16-2018 Metode – humanioras egentlige krise?
av Henrik Stokken og Torkel Brekke

Forståelse av metode er av stor betydning for at studenter skal forstå hvordan 
kunnskap i et fag dannes. Målet med dette notatet er å undersøke om studenter 
på bachelorgrader i humanistiske fag får for lite undervisning i metode.

339 Notat 06.11.2018 15-2018 Liberale institusjoner
av Lars Peder Nordbakken

I en tid hvor det liberale demokratiet er under press i mange land, ser vi  
betydningen av viktige samfunnsinstitusjoner og deres helsetilstand.  
Dette notatet ser på de liberale institusjonene og deres innbyrdes orden  
og avhengigheter.

338 Notat 17.10.2018 14-2018 Mislykket integrering svekker tilliten
av Lars Kolbeinstveit

I dette notatet gis en kort drøfting av tillit og innvandring i Norge.

337 Notat 15.10.2018 13-2018 Barnefamiliers økonomi
av Haakon Riekeles

Dette notatet ser på hvordan en barnefamilie med vanlig inntekt kommer ut  
i skattesystemet, og med velferdsstatens kontantytelser, sammenlignet med en 
familie uten barn. Notatet sammenligner situasjonen i 2017 med situasjonen 
i 1997, som er før mange store endringer ble iverksatt. Konklusjonen er at 
barnefamilier kom vesentlig bedre ut etter denne målestokken for 20 år siden 
enn i dag.

336 Notat 02.10.2018 12-2018 Kampen mot arbeidslivskriminalitet  
– en kamp på sviktende grunnlag?
av Torstein Ulserød

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det en tendens til at omfanget av  
problemene overdrives. I dette notat ser vi nærmer på hva vi vet om omfanget 
av arbeidslivskriminalitet i Norge.

335 Notat 20.09.2018 11-2018 Klimakvoter 
– hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem
av Haakon Riekeles

Dette notatet foreslår endringer i Norges klimapolitikk for å sørge for at  
politikken virker med, og ikke mot, kvotesystemene. Notatet forklarer også 
hvordan klimakvoter fungerer, svakheter og fordeler ved å bruke klimakvoter 
som virkemiddel.

334 Notat 11.09.2018 10-2018 10 år etter finanskrisen:  
Hva har vi lært? Kan det skje igjen?
av Lars Peder Nordbakken

Ti år etter at finanskrisen brøt ut kan det trekkes flere viktige generelle  
lærdommer for fremtiden. Dette notatet sammenfatter noen sentrale, generelle 
lærdommer som peker fremover, vel vitende om at også fremtiden vil bli farget 
av hvilke økonomiske teorier og modeller som vil vise seg å bli de mest 
toneangivende.

333 Notat 07.09.2018 09-2018 Eldrebølgen: Økt forsørgelsesbyrde kan ikke trylles 
bort
av Mathilde Fasting og Steinar Juel

I Fagbladet Samfunn Økonomi 1-2018 hevdes det at det er feil at  
forsørgelsesbyrden vil øke. Analysene som leder opp til disse konklusjonene 
holder imidlertid ikke mål. Dette notatet viser hvorfor eldrebølgen medfører økt 
forsørgerbyrde for de som er i arbeid, og derfor krever politiske tiltpasninger.
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332 Notat 06.09.2018 08-2018 Populisme i politikken  
– sunt folkevett eller en trussel mot demokratiet?
av Kristin Clemet

Hva er egentlig populisme? Hva er problemet med denne typen retorikk,  
dersom den blir dominerende i det politiske ordskiftet? Og hva gjør vi for å møte 
den tematikken og de sakene velgerne er opptatt av? 

Kristin Clemet var årets første folketaler under Bjørnsonfestivalen 2018.  
Dette notatet er basert på denne talen.

331 Notat 29.08.2018 07-2018 Hva betyr det å være liberal?
av Lars Peder Nordbakken

I de senere årene har ordet liberal vært en gjenganger i den ideologiske og 
prinsipielle samfunnsdebatten i mange europeiske land. Hensikten med dette 
notatet er å tilby en aktuell tolkning av det liberale, med utgangspunkt i et  
moderne integrert perspektiv på liberalisme, i europeisk forstand.

330 Bok (pamflett) 15.08.2018 August 
2018

Hva er sannhet?
av Lars Fr. H. Svendsen

I denne pamfletten redegjør filosof Lars Fr. H. Svendsen for begreper som 
«sannhet», «sannaktighet», «post-sannhet», «løgn» og «bullshit», og viser 
hvorfor sannhet er et så grunnleggende fenomen i menneskelivet. Han hevder 
videre at i den grad det er et spesielt sannhetsproblem i dagens kultur, knytter 
det seg ikke til hvilken sannhetsteori som skulle være riktig, men til hvem som 
har autoritet til å forvalte sannheten.

329 Rapport 30.05.2018 Mai 2018 Det teknologiske arbeidslivet
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Denne rapporten gir et innblikk i de mange debattene rundt hvordan teknologien 
kan tenkes å virke inn på samfunnet, og da først og fremst på arbeids-  
og næringslivet. Hva er det egentlig som skjer når maskiner tar over  
arbeidsoppgaver og arbeidsplasser? Og er de endringene vi står oppe i nå 
vesensforskjellige fra tidligere tiders teknologiske sprang?

328 Rapport 24.05.2018 Mai 2018 Skaper høyrepolitikk høyrepopulisme?
av Jan Erik Grindheim

Opplever land som er blitt styrt av sentrum-høyrepartier en politisk tillitskrise, 
høy arbeidsledighet, en følelse av utenforskap og manglende fremtidshåp blant 
velgerne, som igjen fører til økt støtte til høyrepopulistiske partier?

327 Notat 09.05.2018 06-2018 Myter om bistand
av Svein Dale

Alle vet at bistand kan lindre nød og gi bedre helse, og at mange lærer å lese 
og skrive på de nye skolene som bygges. Men rettferdiggjør suksesshistoriene 
utporsjonering av mer enn 35 milliarder norske bistandskroner årlig?  
Dette notatet er et forsøk på å se nærmere på noen av de mytene fortellingen 
om bistanden bygger på.

326 Bok (pamflett) 26.04.2018 April 2018 Hva er skatt?
av Mathilde Fasting

Denne pamfletten, skrevet av Mathilde Fasting, går gjennom de viktigste  
skattene og avgiftene vi har, og ser kort på den historiske utviklingen bak 
dagens skattesystem.
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325 Rapport 23.04.2018 April 2018 Perspectives on Financing for Development 
av Sony Kapoor

Hvordan kan vi skaffe mer penger til utvikling og fattigdomsbekjempelse?  
I denne rapporten tar Sony Kapoor, Managing Director i den internasjonale 
tankesmien Re-Define, for seg hvordan vi kan legge til rette for finansiering 
av utviklingsprosjekter og hvordan utviklingsaktørene bør prioritere mellom 
de ulike finansieringsformene. Det foreslås en lang rekke løsninger, både for 
utviklingssektoren generelt og for norsk utviklingspolitikk.

324 Notat 18.04.2018 05-2018 Erkeliberalistisk høyrepolitikk? 
av Haakon Sandvik

Dette notatet analyserer Høyre- og Frp-regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2018 og opposisjonspartienes alternative budsjetter.

323 Notat 06.04.2018 04-2018 Internasjonale selskapers utnyttelse  
av skattehull – fra problem til løsning 
av Steinar Juel og Lars Peder Nordbakken

Norge bør, i tillegg til å være en aktiv pådriver internasjonalt, se på hva som 
kan gjøres på nasjonalt plan for å begrense skadevirkningene av internasjonale 
konserns aggressive skatteplanlegging.

322 Notat 02.04.2018 03-2018 En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler
av Haakon Riekeles

Elbilpolitikken koster allerede store summer for staten, og kostnadene vil  
i årene fremover øke til nivåer som ikke er bærekraftige. Er det mulig å støtte 
innfasingen av lavutslippsbiler på en mer rasjonell måte enn det gjøres i dag?

321 Bok (pamflett) 19.03.2018 Mars 
2018

Hva er markedsøkonomi?
av Lars Peder Nordbakken

Markedsøkonomien har vist seg å være overlegent alle alternativer i sin evne til 
å tilfredsstille materielle og immaterielle behov. Men hvilke spilleregler  
er en velfungerende og konkurransedrevet markedsøkonomi betinget av?

320 Notat 26.02.2018 02-2018 Er gratis høyere utdanning rettferdig?
av Mats Kirkebirkeland

En moderat studieavgift kan være et virkemiddel for å redusere ulikheten  
og bidra til sosioøkonomisk omfordeling i samfunnet.

319 Notat 05.02.2018 01-2018 Institusjoner for utvikling
av Øyvind Eggen

Det er ingen tvil om at gode institusjoner er avgjørende for utvikling, men  
mulighetene for at utenlandsk bistand kan bidra til å styrke eller reformere  
institusjoner er svært begrenset. Mislykkes de, risikerer de å ha brukt mye  
ressurser til liten nytte – ressurser som kunne ha blitt brukt effektivt til å  
avhjelpe fattigdom og fremme utvikling.

318 Notat 27.12.2017 38-2017 Borgerlønn
av Mathilde Fasting

Hvilke elementer fra borgerlønnsdiskusjonen kan være verdifulle for reformer av 
den norske velferdsmodellen? Hvordan kan en borgerlønn innrettes for å gi flest 
mulig fordeler, og færrest mulig ulemper? Er borgerlønn en god, liberal idé?
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317 Notat 20.12.2017 37-2017 Da Lenin kapret den russiske revolusjonen
av Bård Larsen

I årets hundreårsmarkering er det få som fremstiller Lenin og bolsjevikenes 
makteovertagelse som «år null». Vissheten om at Lenins program ikke var  
optimalt har sunket inn også blant de fleste venstreradikale. Likevel bærer  
tilbakeblikkene preg av noe historisk unngåelig, i marxismens ånd, der oktober 
1917 oppfattes som kimen til prosessen som la grunnlaget for internasjonal 
arbeiderkamp og faglige rettigheter i årene som skulle komme. Der Lenin  
førte lyset og håpet inn i historien, kom Stalin til å forgifte det hele. Langt på  
vei har denne romantiserende fortellingen om Lenin og bolsjevikene festet seg 
hos folk flest.
I dette essayet forteller Bård Larsen, historiker i Civita, om den russiske  
revolusjonen. Artikkelen var på trykk i Aftenposten 18.12.17.

316 Notat 12.12.2017 36-2017 En bedre flyktningpolitikk
av Haakon RiekelesHaakon Riekeles ogTorstein Ulserød

Asyl- og flyktningpolitikken er preget av uforutsigbarhet, høyt konfliktnivå  
og et begrenset nasjonalt handlingsrom. I dagens debatt blandes spørsmålet 
om hvor mange Norge kan ta imot, med spørsmål om hvilke grupper som bør 
få komme til eller få bli i landet. Vi foreslår i dette notatet at det skal vedtas et 
måltall for hvor mange flyktninger som skal tas imot for å på den måten få en 
mer overordnet og prinsipiell styring av flyktningpolitikken. Notatet foreslår  
også nye kriterier for permanent opphold.

315 Notat 07.12.2017 35-2017 Overlever det liberale demokratiet?
av Bård Larsen

«Her er dagens apokalypse: Liberalt demokrati er i ferd med å dø. Høres det ille 
ut? Noen vil hevde at liberalt demokrati ikke er noe å spare på. Mange vil hevde 
at spådommen er helt feil, eller hevde at pessimisme er moralsk nedbrytende.» 
Bård Larsens essay om det liberale demokratiets forutsetninger og fremtid.

314 Notat 29.11.2017 34-2017 En bedre organisert utviklingspolitikk
av Øyvind Eggen

Hvordan kan Norge organisere utviklingspolitikken og bistandsforvaltningen 
bedre? Dette notatet går gjennom dagens organisering, og legger frem forslag 
til forbedringer.

313 Notat 23.11.2017 33-2017 Religiøs diskriminering i Norge og verden
av Torkel Brekke

Målet med dette notatet er å bidra til en prinsipiell debatt om religiøs  
diskriminering og å plassere Norge i en global sammenheng.

312 Bok (pamflett) 03.11.2017 Oktober 
2017

Hva er frihet? 
av Lars Fr. H. Svendsen

Er frihet mulig i en verden styrt av naturlover? I hva slags samfunn lar friheten 
seg best virkeliggjøre? Hvilke grenser bør settes for den enkeltes frihet?  
Hvordan bør du realisere friheten i ditt eget liv?

311 Notat 16.10.2017 32-2017 Narkotikapolitikken 2017-2021: Vil nye ideer bli til ny 
politikk?
av Torstein Ulserød

I løpet av det siste året har nesten alle partiene på Stortinget vedtatt  
programmer som peker i retning av reform av ruspolitikken. Men alle er ikke  
like klare på hva det skal bety. I dette notatet redegjøres det nærmere for  
hva de ulike partiene går inn for, og hvilke endringer vi kan forvente denne 
stortingsperioden.

310 Notat 13.10.2017 31-2017 Avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030
av Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen

Hva bør være Norges bidrag til avskaffelse av ekstrem fattigdom innen 2030?
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309 Rapport 10.10.2017 Oktober 
2017

INTERNASJONAL MIGRASJON – En reise mot utvik-
ling? 
av Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen

Denne Civita-rapporten ser på forholdet mellom migrasjon og utvikling,  
og diskuterer hvordan norsk utviklingspolitikk kan bidra til å styrke de positive 
sidene og redusere ulempene ved migrasjon.

308 Notat 07.09.2017 30-2017 Skattenivået – sett fra husholdningene
av Steinar Juel

Sterk vekst i offentlige utgifter vil kreve høyere skatter, samtidig som  
husholdningenes realinntekter før skatt kan antas å ville vokse med omlag det 
halve av hva vi har vært vant til. Spørsmålet om høyden på skattenivået vil 
derfor bli et mer sentralt stridsspørsmål i valgkampen om fire eller åtte år.

307 Notat 06.09.2017 29-2017 Kvalitet og utjevning i Osloskolen
av Haakon Riekeles og Mats Kirkebirkeland

I den senere tid har det vært en rekke medieoppslag om Osloskolen, basert  
på to nye forskningsbaserte arbeider lagt frem fra Marianne Nordli Hansen  
og NIFU. Dette notatet ser på årsakene til at forskningen etterlater et annet 
inntrykk av Osloskolen enn annen forskning og statistikk. Vår konklusjon er  
at det er trukket usikre og tvilsomme konklusjoner.

306 Notat 05.09.2017 28-2017 Sentrum-periferi  
– en grunnleggende skillelinje i norsk politikk?
av Maja Lie Opdahl

Partiprogrammene uttrykker kun små forskjeller i prioriteringer av verdier langs 
skillelinjen sentrum-periferi. Men motsetningene forsterkes gjennom retoriske 
utspill i den løpende politiske debatten.

305 Notat 05.09.2017 27-2017 Er distriktspopulisme et særnorsk fenomen?
av Jenny Nortvedt

Er distriktspopulismen i Norge et særegent fenomen, eller er den en del av en 
større europeisk trend? I dette notatet diskuteres den kulturelle dimensjonen og 
avhengigheten og avstanden mellom hovedstaden og distriktene i norsk politikk.

304 Bok 02.09.2017 Septem-
ber 2017

VILJE TIL Å LYKKES – Innvandring og sosial mobilitet
av Mathilde Fasting

Mange etterkommere etter innvandrere til Norge gjør det bra. Denne pamfletten 
presenterer en rekke portrettintervjuer med etterkommere i Norge, enten født 
her eller kommet tidlig med foreldrene. De har det til felles at de er konkrete 
eksempler på god sosial mobilitet.

303 Notat 30.08.2017 26-2017 Hvor går sosialdemokratiet? – Tre essays
av Mathilde Fasting, Jan Erik Grindheim og Bård Larsen

Har den tradisjonelle og nye arbeiderklassen snudd ryggen til sosial- 
demokratiet, og har sosialdemokratiet også snudd ryggen til arbeiderklassen  
og blitt mer opptatt av nye identiteter enn tradisjonell klassesolidaritet? 

302 Notat 30.08.2017 25-2017 Hva skjer egentlig med sysselsettingen?
av Haakon Riekeles og Steinar Juel

Øker eller faller sysselsettingen? Er arbeidsledigheten rekordhøy  
eller ikke? Hvor bekymringsfullt er det at yrkesdeltagelsen har falt de siste  
årene? Formålet med dette notatet er å forsøke å klare opp i begreper  
og statistikker som brukes i vurderingen av arbeidsmarkedet.

301 Bok 12.10.2016 Oktober 
2016/ 
August 
2017

Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale 
samfunn
av Eirik Løkke

Lansert i papirutgave etter å ha vært gitt ut som e-bok 13.10.2016.  
Statens fullmakter til å overvåke deg som borger har blitt kraftig utvidet  
de siste 15 årene. Tilhengerne av overvåking argumenterer med at den  
er nødvendig for å hindre terror og alvorlige trusler mot landets sikkerhet.  
Men har myndighetene fått så store fullmakter at personvernet er truet?

300 Notat 28.08.2017 24-2017 Skattereformens konsekvenser for ulike eiere
av Mathilde Fasting og Villeman Vinje

Dette notatet ser på skattereformen av 2016 og hvordan regelendringene i 
selskapsskatt, utbytteskatt og formuesskatt over tid virker på forskjellige eier-
grupper – private norske, utenlandske og offentlige.
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299 Notat 24.08.2017 23-2017 Internasjonal næringsfrihet – Et fornyet argument  
for frihandel i lys av den nye globaliseringen
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet diskuterer nye økonomiske argumenter for frihandel og friere 
internasjonal økonomisk integrasjon.

298 Notat 23.08.2017 22-2017 Likhet før velferdsstaten  
– Norsk inntektsulikhet gjennom 120 år
av Håkon Block Vagle og Eirik Berger

Dette notatet oppsummerer forskning på historisk inntektsulikhet i Norge. 
Forskningen tyder på at store deler av reduksjonen i norsk ulikhet fant sted før 
Norge fikk en omfattende velferdsstat.

297 Notat 18.08.2017 21-2017 Finnes det noe slikt som norske verdier?
av Lars Peder Nordbakken

I dette notatet ser Lars Peder Nordbakken på hva som menes med verdier, 
samt hvordan verdier kan forstås i forhold til holdninger, kulturer, kulturuttrykk 
og institusjoner.

296 Notat 19.07.2017 20-2017 Hvor går det europeiske sosialdemokratiet?
av Jan Erik Grindheim

Hvilken rolle kan samarbeidet i EU spille for at sosialdemokratiet eventuelt skal 
kunne gjenvinne sin fordums storhet?

295 Notat 11.08.2017 19-2017 Urbanisering og økonomisk utvikling – en konflikt mel-
lom sentrum og periferi? 
av Steinar Juel

Dette notatet ser på de økonomiske drivkreftene bak bosettingsmønsteret,  
og hvordan økt grad av urbanisering både er en følge av produktivitetsveksten 
og velstandsutviklingen, og bidrar til den.

294 Notat 21.08.2017 18-2017 Hvor stor offentlig sektor tåler vi?
av Haakon Riekeles

Dette notatet viser hvordan offentlig sektors størrelse har utviklet seg over tid, 
og sammenligner situasjonen med andre industriland.

293 Notat 17.07.2017 17-2017 Hvorfor er regjeringen og Senterpartiet så uenige  
om kommunereformen?
av Mari Rage Bråstein

Spørsmålet som diskuteres i dette notatet, er hvordan regjeringen  
og Senterpartiet kan ha så ulike syn på fremtidens utfordringer  
i kommunesektoren.

292 Notat 16.08.2017 16-2017 Hvem skal styre landet de neste fire årene?
av Eirik Løkke

Hvordan er aldersfordelingen? Hvordan er kjønnsbalansen? Hvor mange  
representanter kommer fra privat sektor, og hvor mange kommer fra offentlig 
sektor? Hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med  
befolkningen for øvrig?

291 Notat 12.07.2017 15-2017 Medier og demokrati i populismens tidsalder – Et blikk  
på medieoffentligheten i etterkant av 2016-valget i USA
av Eirik Løkke

I dette notatet drøftes forholdet mellom medier og demokrati i populismens 
tidsalder.

290 Notat 08.07.2017 14-2017 En moderat studieavgift kan øke verdien av høyere  
utdanning i Norge
av Mats Kirkebirkeland

En studieavgift vil bidra til en mer retterdig fordeling av verdien av høyere 
utdanning som et privat og offentlig gode, i favør av det siste, og spesielt etter-
som de som nyter mest av gratisprinsippet, i all hovedsak er personer med god 
sosioøkonomisk bakgrunn.

289 Rapport 05.07.2017 Juli 2017 Veier ut av fattigdom
av Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen

Kan vi avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030? Hvordan kan og bør Norge bidra 
til neste fase av kampen mot ekstrem fattigdom?

288 Notat 30.06.2017 13-2017 Arbeiderpartier uten arbeidere
av Bård Larsen

Har velgerne forlatt sosialdemokratiet fordi politikken har gått ut på dato  
og ikke lenger tjener arbeidsfolks interesser, eller har sosialdemokratiet forlatt 
arbeiderklassen som resultat av en ideologisk evolusjon, tilpasset en ny tid  
og et nytt Europa?
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287 Notat 26.06.2017 12-2017 Holdninger til private aktører i velferden
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Dette notatet gir en kort fremstilling av holdningene til private leverandører av 
offentlig finansierte velferdstjenester blant alle dagens stortingspartier.

286 Notat 20.06.2017 11-2017 Mediene sett fra innsiden: Fra overflod til krise
av Geir Salvesen

Mediene, både i Norge og i resten av verden, har de siste årene gjennomgått 
fundamentale endringer i brukermønsteret. Forretningsmodellene har sviktet, 
avisenes papiropplag har stupt. Journalister blir sagt opp. Dette notatet, skrevet 
av Geir Salvesen, gir en gjennomgang av noe av det som skjedde de siste 
tiårene, sett fra innsiden av norsk presse, før det snudde og mens det snudde.

285 Notat 13.06.2017 10-2017 Selskapsbeskatning og skatteplanlegging
av Steinar Juel

Det er ikke bare lave skattesatser i andre land som skaper skattekonkurranse, 
men også skatteregler som åpner for tilpasninger som i sum reduserer beskat-
ningen kraftig. Hensikten med dette notatet er å belyse utviklingen i selskaps-
beskatningen i OECD- området, og se på hvilke muligheter enkeltland som 
Norge har til å hindre en videre erosjon av beskatningen av selskaper.

284 Notat 09.06.2017 09-2017 Kritikk av menneskerettighetene  
– en innføring i Onora O’Neills rettighetstenkning
av Lars Fr. H. Svendsen

Rettferdighetsproblematikk går som en rød tråd gjennom store deler av  
forfatterskapet til årets vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill. Dette notatet 
belyser hennes skepsis til hva hun kaller «menneskerettighetskulturen»,  
men også hennes vektige bidrag til hvordan universelle menneskerettigheter 
kan begrunnes.

283 Notat 02.06.2017 08-2017 EØS-avtalen, arbeidsinnvandring og virkningene  
for norsk arbeidsliv 
av Torstein Ulserød og Iven Opsahl

Dette notatet drøfter erfaringene med EØS-innvandringen til Norge. Notatet tar 
også opp noen av konsekvensene av økt mobilitet i EØS-området som helhet. 
Det er gjennomgående i debatter om disse temaene at oppmerksomheten  
om problemene nærmest uunngåelig blir større enn oppmerksomheten om 
gevinstene. Det er et problem fordi gevinstene ved denne typen migrasjon  
er betydelige.

282 Notat 19.05.2017 07-2017 Akademisk boikott av Israel
av Torkel Brekke

Med jevne mellomrom oppstår det debatter om hvorvidt man skal innføre boikott 
av akademiske og kulturelle institusjoner i Israel for å presse politiske myndig-
heter til å endre politikk overfor palestinerne. Dette notatet tar opp prinsipielle 
spørsmål om akademisk boikott.

281 Notat 18.05.2017 06-2017 Tiltak mot ulikhet
av Marius Doksheim

Dette notatet trekker frem en rekke tiltak som har til hensikt å holde de  
økonomiske forskjellene i Norge lave og forebygge en uheldig utvikling  
i fremtiden. Notatet går også igjennom mange av de avveiningene man må 
gjennom, når man skal utforme politikk mot ulikhetsvekst. Det er forsøkt  
å belyse hvilke problemer vi har eller kan få, og hvilke dilemmaer vi støter  
på hvis vi vil gjøre noe.

280 Notat 27.03.2017 05-2017 En bedre handlingsregel 
av Haakon Riekeles og Steinar Juel

Å justere handlingsregelen er nødvendig for å sikre en ansvarlig finanspolitikk, 
men det er ikke tilstrekkelig. Ansvarlig finanspolitikk handler om mer enn  
bruken av oljepenger. I dette notatet foreslåes det flere tiltak for en fremtidig 
ansvarlig finanspolitikk.
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279 Rapport 09.03.2017 Mars 
2017

Proteksjonisme på fremmarsj?  
Norske partiers handelspolitikk
av Jan Erik Grindheim

Med globalisering og utviklingen av regionale- og mega-regionale handels- og 
investeringsavtaler, kan ikke Norge lenger drive en reaktiv handelspolitikk der 
tilpasning til det andre land utvikler av multilaterale regimer og organisasjoner 
er rettesnoren for de politiske partiene.Denne rapporten ser på de norske  
politiske partienes handelspolitikk.

278 Notat 17.02.2017 04-2017 Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig 
sektor
av Steinar Juel

Hvor effektiv er offentlig sektor? Formålet med dette notatet er å se på hvordan 
benchmarking og beste praksis-sammenligninger brukes i offentlig sektor i dag.

277 Notat 15.02.2017 03-2017 Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk
av Mats Kirkebirkeland

Er Enova et kostnadseffektivt klimaverktøy med formålet og rammene Stortinget 
har gitt organisasjonen? Eller nok et typisk eksempel på at norske politikere 
ikke har evne og vilje nok til å innføre lite populære klimapolitiske virkemidler?

276 Notat 16.01.2017 02-2017 TISA-avtalen og Norges handel med tjenester
av Jan Erik Grindheim

I dette notatet gis det en introduksjon til TISA-avtalen, og det sees nærmere  
på dennes demokratiske grunnlag og hvilke muligheter og utfordringer TISA- 
avtalen skaper for norske bedrifter og arbeidsplasser.

275 Bok 10.01.2017 Januar 
2017

Liberale tenkere for vår tid
av Lars Peder Nordbakken

I denne boken trekker Lars Peder Nordbakken opp noen hovedlinjer i den  
liberale idétradisjonen etter andre verdenskrig. I sentrum står ni utvalgte  
liberale intellektuelle som alle, på sitt vis, har gitt viktige bidrag til vår forståelse 
av hva det vil si å være liberal. Trådene samles til slutt i en tolkning av  
tenkernes betydning for den fornyelsen av liberalismen som vi allerede kan 
skimte konturene av.

274 Notat 04.01.2017 01-2017 Liberale reformer i åtte land
av Mathilde Fasting

I dette notatet presenteres ulike reformer fra åtte land: Sverige, Danmark,  
Finland, Island, Nederland, Estland, Litauen og Tyskland. Notatet gir en smake-
bit på reformer som alle kan være aktuelle og relevante for Norge.

273 Notat 13.12.2016 27-2016 Utdanning og sosial mobilitet
av Mathilde Fasting

I dette notatet vil vi se på status for den sosiale mobiliteten i Norge,  
og identifisere de lavest hengende fruktene om vi ønsker å bedre mobiliteten. 
Det viktigste vi kan gjøre, er å legge til rette for at de svakeste elevene  
kan gjøre det best mulig. Grunnlaget for dette legges allerede i barnehage  
og grunnskole. 

272 Notat 04.12.2016 26-2016 Islamsk finans i Norge 
av Torkel Brekke

I dette notatet forsøker vi å kartlegge etterspørselen etter islamsk finans  
i Norge. Notatet vil også si noe om den større betydningen av islamsk finans  
i en europeisk og norsk kontekst, og om mulige positive og negative sider  
ved fenomenet. 

271 Notat 03.11.2016 25-2016 Hvordan redusere statens utgifter?
av Haakon Riekeles

I dette notatet identifiseres det mulige kutt i statens utgifter på nærmere  
50 milliarder kroner. Stadig flere erkjenner at veksten i statens utgifter ikke  
kan fortsette i dagens tempo, og at det derfor vil være behov for  
utgiftsreduksjoner fremover. På tross av dette mangler det konkrete forslag  
om hvordan man skal få det til. Notatet har som formål å rette opp i det,  
og foreslår femten konkrete tiltak som vil redusere statens utgifter.
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270 Notat 02.11.2016 24-2016 Liberalt demokrati i krise?
av Bård Larsen

Å undervurdere den nye, velartikulerte og reaksjonære høyresiden er en farefull 
vei å gå. Ikke minst fordi økonomiske og demografiske forhold til et visst punkt 
er i samsvar med den høyrepopulistiske retorikkens problembeskrivelser.  
Er det liberale demokratiet i fare?

269 Notat 01.11.2016 23-2016 Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken
av Torstein Ulserød

Mediedebatten og partienes retorikk om innvandring reflekterer i liten grad  
de reelle konfliktene i innvandringspolitikken. I dette notatet ser vi nærmere  
på sammenhengen mellom retorikk og realiteter.

268 Notat 25.10.2016 22-2016 Profitt og kvalitet i praksis
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

I dette notatet gjennomgås en rekke studier, rapporter og undersøkelser for  
å belyse hvordan konkurranseutsetting påvirker kvalitet i offentlige tjenester, 
både målt som brukeropplevd kvalitet, og med mer objektive kvalitetsmål.

267 Notat 24.10.2016 21-2016 Liberal folkehelsepolitikk
av Lars Fr. H. Svendsen

I dette notatet ser Lars Fr. H. Svendsen kritisk på folkehelsepolitikken.

266 e-bok 13.10.2016 01-2016 Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale 
samfunn
av Eirik Løkke

Hvordan kan vi balansere overvåkning og personvern i et liberalt  
samfunn? Og hvordan skal privatlivet sikres i møte med den nye digitale  
«overvåkningsøkonomien»?

265 Notat 05.10.2016 20-2016 Velferdsinnovatørene
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan bidra til valgfrihet, mangfold, nyskaping og effektivitet.  
Men for at konkurranse skal kunne fungere er det flere forutsetninger som  
må være oppfylt.

264 Notat 14.09.2016 19-2016 Et forsvar for profitt 
av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Formålet med dette notatet er å gi en enkel forklaring på hva som gjør  
at markedsøkonomien, og spesielt muligheten for økonomisk fortjeneste  
eller profitt, skaper velferd i samfunnet.

263 Notat 06.09.2016 18-2016 TTIP, Brexit og Norge
av Jan Erik Grindheim

Med Brexit vil Norge kunne komme i en lojalitetsskvis mellom EU og  
Storbritannia. Storbritannia er en viktig handels- og investeringspartner for 
Norge, men det er også de resterende EU-landene og USA. TTIP-avtalen  
må suppleres med bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia som  
ikke truer Norges forhold til EU og USA.

262 Notat 25.08.2016 17-2016 Trenger vi egentlig seniorordninger? 
av Steinar Juel

De aldersbetingede ordningene kan ha hatt en funksjon for 30 år siden,  
men fremstår i dag som overlevninger. Formålet med dette notatet er å gi  
en kort oversikt over disse aldersbetingede ordningene for såkalte seniorer.

261 Notat 30.06.2016 16-2016 Egenandeler i høyere utdanning 
av Lars Gauden-Kolbeinstveit

I dette notatet drøftes forutsetningene for gratisprinsippet i høyere utdanning  
og hvorvidt det er sannsynlig eller riktig at dette prinsippet er helt avgjørende 
for lik rett til utdanning og sosial mobilitet, og dessuten drøftes konsekvensene 
av gratisprinsippet for kvalitet i høyere utdanning.

260 Notat 03.06.2016 15-2016 Kinas lydige statskapitalisme – en modell uten fremtid
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet stiller den eksisterende Kina-modellen under et kritisk lys.
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259 Notat 01.06 2016 14-2016 Å forsvare et åpent, liberalt samfunn 
av Lars Fr. Svendsen

Når spørsmålet er hvordan vi skal forsvare et åpent og liberalt samfunn, forut-
setter det en nærmere forståelse av hva vi skal forsvare, hvorfor vi skal forsvare 
det og hva vi skal forsvare det mot. Før vi griper til en kur, bør vi forsøke å stille 
noenlunde riktig diagnose.

258 Notat 11.05.2016 13-2016 Arbeidstidsreguleringene i Norge – for mye vern 
og for lite fleksibilitet? 
av Torstein Ulserød

I dette notatet ser vi nærmere på det såkalte Arbeidstidsutvalgets vurderinger. 

257 Notat 10.05.2016 12-2016 Kampen mot tobakk – En vurdering av forslaget om  
standardiserte tobakkspakninger  
av Torstein Ulserød og Morten Kinander

Regjeringen arbeider nå for å få innført krav om standardiserte   
tobakkspakninger. Notatet drøfter noen av de faktiske og rettslige sidene  
ved det foreslåtte tiltaket. 

256 Notat 10.05.2016 11-2016 Forsiktig vekst – eller full fart og bråstopp i 2021?  
Finanspolitiske veivalg på kort og mellomlang sikt  
av Haakon Riekeles

Dette Civita-notatet viser at vi står overfor viktige finanspolitiske valg de neste 
årene, hvor en fortsatt høy vekst i oljepengebruken vil gi en brå omstilling 
allerede i 2021.

255 Bok 03.05.16 Mai 2016 Trender
av Mathilde Fasting (red.), Marius Doksheim,Jan Erik 
Grindheim,
Haakon Riekeles, Torkel Brekke, Lars Fr. H. Svendsen,  
Torstein Ulserød, Steinar Juel, Mats Kirkebirkeland,  
Lars Peder Nordbakken, Lars Gauden-Kolbeinstveit, Eirik 
Løkke

Hva vil påvirke Norge og hverdagen vår fremover? Små, korte notater der det 
har blitt sett nærmere på trender og utviklingstrekk som vil påvirke Norge.

254 Notat 28.04.16 10-2016 Norsk utviklingspolitikk frem mot 2030  
av Nikolai Hegertun

Belyser viktige forutsetninger og anbefalinger for en effektiv utviklingspolitikk, 
og peker på noen forslag som kan bidra til å danne grunnlaget for en sammen-
hengende og forutsigbar utviklingspolitikk frem mot 2030.

253 Notat 18.04.16 09-2016 Delingsøkonomi – hva er egentlig nytt?  
av Steinar Juel

I dette notatet sees det prinsipielt på hva delingsøkonomi er.

252 Notat 04.04.16 08-2016 “Et sosialistisk prosjekt” – om LO og forholdet 
til Cuba og Venezuela” 
av Bård Larsen 

Det er et kommunikasjonsproblem for LO at betydelige deler av organisasjonen 
lefler med autoritær sosialisme. LO bør forsvare eget mandat og knytte bånd 
med frie og uavhengige stemmer og organisasjoner, som i likhet med LO 
kjemper for organisasjonsfrihet og demokrati. 

251 Notat 17.03.16 07-2016 Bør Norge bruke tre prosent av BNP på FoU? 
av Lars Peder Nordbakken

Om treprosentsmålet for forskning og utvikling.

250 Notat 15.03.16 06-2016 Nisjepartier – en styrke eller svakhet for demokratiet? 
av Jan Erik Grindheim

Notatet diskuterer hvorvidt det fastfrosne partisystemet fremdeles holder,  
eller om fremveksten av nye politiske skillelinjer og partier de siste femti årene 
har ført til grunnleggende endringer i vestlige partisystemer og måten moderne 
politiske demokratier fungerer på.

249 Notat 04.03.16 05-2016 Gi elitegründerne en sjanse 
av Lars Peder Nordbakken

Dette notatet tar utgangspunkt i det innovative entreprenørskapet som den 
viktigste fremtidsrettede vekstmotoren i norsk økonomi.



Nr. Publikasjons-
format

Utgivelses-
dato

Nummer Tittel/ forfatter Beskrivelse

248 Notat 18.03.16 04-2016 Økende ulikhet i Norge? 
av Marius Doksheim 

Dette notatet ser på ulike mål på ulikhet siden årtusenskiftet, og viser at det er 
vanskelig å finne bevis for at ulikhetene nå er økende.

247 Notat 08.02.16 03-2016 Kvalitet i undervisning ved universiteter og høyskoler 
av Torkel Brekke

Fokuserer på sider ved høyere utdanning som ikke har vært vektlagt i stor nok 
grad i forskning og offentlig debatt om høyere utdanning i Norge. 

246 Rapport 27.01.16 Jan 2016 Norsk skattereform 
av Villeman Vinje

Foreslår en skattereform med lavere selskapsskatt, fjerning av formuesskatten 
på arbeidende kapital og en ny beskatning av bolig.

245 Rapport 18.01.16 Jan 2016 Norske eiere 
av Mathilde Fasting

Rapporten belyser hvorfor norsk privat eierskap og kapital bidrar til innovasjon 
og bedriftsutvikling.

244 Notat 15.01.16 02-2016 Flyktninger og arbeid 
av Haakon Riekeles og Mathilde Fasting

Drøfter årsaker til den lave arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og mulige tiltak 
for å øke sysselsettingen.

243 Notat 13.01.16 01-2016 Paris-avtalen og veien videre 
av Haakon Riekeles

Notatet går i korte trekk gjennom de viktigste aspektene ved klimaavtalen. 
Notatet ser også på forpliktelsene som ble sendt inn i forkant av klimatoppmøtet 
i Paris og oppsummerer funn om klimainnsatsen internasjonalt.

242 Notat 29.12.16 33-2015 En helhetlig og forutsigbar flyktningpolitikk 
av Sylo Taraku og Torstein Eidsmo Ulserød

Drøfting av mulighetene for å utforme en mer helhetlig flyktningpolitikk, som kan 
komme flere flyktninger til gode, og som samtidig kan begrense problemene 
knyttet til irregulær og ukontrollert migrasjon.

241 Notat 22.12.15 32-2015 En plikt til å vaksinere? Foreldres rett til å si nei 
av Lars J. K. Moen

Ser på foreldres rett til å bestemme om deres barn skal vaksineres.  
Hvor sterk er denne rettigheten?

240 Rapport 17.12.15 Des 2015 Karbonavgifter som nullsumskatt  
av Håvard Saksvikrønning

Et forslag om et system for høye klimaavgifter.

239 Notat 08.12.15 31-2015 Norsk helsebistand – fra helseklinikk til global politikk 
av Nikolai Hegertun

Analyserer helsebistandens styrker og svakheter.

238 Notat 02.12.15 30-2015 Offentlig sektor og stemmegivning 
av Eirik Løkke

Tar for seg hvordan ansatte i offentlig sektor stemmer, og hva det betyr.

237 Notat 27.11.15 29-2015 En bedre forvaltning av norske kraftressurser 
av Mats Kirkebirkeland

Om eierskapet til norsk kraftproduksjon, og forslag om et regime med større 
innslag av private eiere.

236 Notat 17.11.15 28-2015 Virker Innovasjon Norge? 
av Lars Peder Nordbakken

Ser kritisk på INs presentasjon av egne resultater, og etterlyser bedre forskning.

235 Notat 05.11.15 27-2015 Økende arbeidsledighet 
av Haakon Riekeles

Ser på situasjonen i norsk økonomi og hvordan offentlig pengebruk ikke  
i stor nok grad avhjelper arbeidsledighet.

234 Notat 03.11.15 26-2015 Bedre etter snar! – Om prioritering av psykisk helse-
hjelp 
av Peder Tellefsdal

I stedet for lavterskeltilbud for alle, bør de som har alvorlig svekket  
funksjonsgrad prioriteres.
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233 Rapport 27.10.15 Okt 2015 TTIP – Partnerskapsavtalen mellom EU og USA 
av Jan Erik Grindheim

Ser på forhandlingene mellom EU og USA, stridsspørsmål og konsekvenser  
for Norge.

232 Bok 16.10.15 Okt 2015 Keynes + Hayek 
av Andreas Hardhaug Olsen

Hva kan vi lære om økonomiske kriser av en syntese av ideene  
til Keynes og Hayek?

231 Notat 14.10.15 25-2015 Rettssikkerhet i finansnæringen:  
Behov for en ny klageordning?  
av Torstein Ulserød og Morten Kinander

Ser på at ordningen med at Finansdepartementet er klageinstans  
for Finanstilsynet.

230 Notat 02.10.15 24-2015 Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte 
av Villeman Vinje

Både empiri og teori taler for at en kommende skattereform ikke bør øke  
den samlede kapitalbeskatningen på kapital- og bedriftseierskap.

229 Notat 29.09.15 23-2015 Sosial mobilitet 
av Lars Peder Nordbakken

Tar for seg sosial mobilitet-begrepet, og viser den sosiale mobiliteten  
i Norge og andre land.

228 Notat 09.09.15 22-2015 Miljøpartiet De Grønne: Blokkuavhengig 
eller venstreorientert?  
av Lars Gauden-Kolbeinstveit og Erik Jarle Nordbø

Ser på MDGs stemmegivning i kommunene de siste ti årene, og viser at partiet 
oftest tilhører venstresiden.

227 Notat 04.09.15 21-2015 Oslo – den sammensatte byen  
av Erik Jarle Nordbø

Argumenterer for at ”den delte byen” er en myte.

226 Notat 15.08.15 20-2015 Grønne sertifikater – dyr og uhensiktsmessig klimapo-
litikk  
av Mats Kirkebirkeland

Ser på subsidiering av fornybar kraftproduksjon, og argumenterer for at det ikke 
bidrar til reduserte klimagassutslipp.

225 Notat 04.08.15 19-2015 En politikk for styrket gründer- og entreprenørskap  
av Mathilde Fasting og Villeman Vinje

Ser på tiltak for å legge til rette for omstilling av norsk økonomi gjennom  
nyetablering.

224 Notat 17.07.15 18-2015 Bør jordbruket avgiftsbelegges? 
av Paul Joakim Sandøy

Foreslår klimaavgift for landbruket.

223 Notat 09.07.15 17-2015 Lærertetthet og læringsresultater 
av Jan Arild Snoen og Jan Erik Grindheim

Tar for seg forskning på lærertetthet og klassestørrelse.

222 Notat 02.07.15 16-2015 Den nordiske tilliten 
av Lars Gauden-Kolbeinstveit

Belyser høy nordisk tillit, og hva som truer den.

221 Notat 24.06.15 15-2015 Økonomiske effekter av søndagshandel 
av Stian Skår Ludvigsen

Ser på om nabokommuner taper på åpning for søndagshandel.

220 Notat 23.06.15 14-2015 LENR – En ny, billig og forurensningsfri energi? 
av Nils Holme og Villeman Vinje

Ser på virkningene dersom lavenergetiske kjernereaksjoner blir en realitet.

219 Notat 19.06.15 13-2015 Norsk landbruksbistand: Bistand på lavbluss 
av Nikolai Hegertun og Eirik Jarl Trondsen

En strategisk vurdering av hvilken rolle norsk landbruksbistand skal spille 
internasjonalt.

218 Notat 15.06.15 12-2015 En kunnskapsbasert mobbepolitikk? 
av Torstein Ulserød

Ser på forslagene fra Djupedal-utvalget.
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217 Notat 03.06.15 11-2015 Thomas Piketty – ett år etter 
av Marius Doksheim

Viser nye bidrag til ulikhetsdebatten, og trekker frem boligmarkedet som viktig.

216 Notat 08.05.15 10-2015 Norsk forsvarsevne: En varslet avvikling 
av Sverre Diesen og Paul Narum

Tar for seg økonomien i forsvaret og muligheten for internasjonalt samarbeid.

215 Notat 24.04.15 09-2015 Norwegian Aid – Squaring the Circle of Impact,  
Interests and Politics 
av Poul Engeberg-Pedersen

Ser på alternativ strategisk tenkning for den norske bistandspolitikken,  
og foreslår en klarere definert rolle.

214 Notat 21.04.15 08-2015 Avtalespesialister i helsevesenet 
av Mathilde Fasting og Anne Beth Moslet

Argumenterer for økt bruk av private avtalespesialister.

213 Notat 16.04.15 07-2015 Foreldrepermisjon og likestilling 
av Mathilde Fasting

Tar for seg velferdsordningene for foreldre og argumenterer for økt likestilling.

212 Notat 15.04.15 06-2015 Folkemordet på armenerne 
av Bård Larsen

Historien om folkemordet, og dets påvirkning på dagens internasjonale politikk.

211 Notat 12.04.15 05-2015 Jakten på resultater i norsk bistand 
av Nikolai Hegertun

Ser på mål og prioriteringer i bistandspolitikken, og argumenterer  
for konsentrasjon.

210 Bok 20.03.15 Mar 2015 Borgeren og fellesskapet 
av Mathilde Fasting

Hva innebærer det å være borgerlig, hvor kommer ideer om borgeren  
og borgerlig fra, og finnes det en plass for borgeren og borgerlige i fremtidens 
samfunnsliv og politikk?

209 Notat 17.03.15 04-2015 Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet 
av Villeman Vinje

Foreslår en endring av engangsavgiften på bil for bedre å ivareta klimahensyn.

208 Notat 10.03.15 03-2015 Er stillings- og lønnsstruktur til hinder 
for kvalitetshevning i norsk forskning? 
av Torkel Brekke

Argumenterer for at endringer i strukturen i arbeidsmarkedet for ansatte i norsk 
FoU-sektor kan bidra til å heve kvaliteten på sikt.

207 Notat 18.02.15 02-2015 Frihandel 
av Marius Doksheim

Frihandelens begrunnelse, betydning og fremtid.

206 Notat 15.01.15 01-2015 Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løs-
ninger av Torstein Ulserød og Eirik Løkke

Skisserer alternativer til strafferegimet.

205 Rapport 26.11.14 Nov 2014 Alternativ behandling 
av Paul Joakim Sandøy

Hvordan bør politikken forholde seg til alternativ 
behandling?

204 Notat 18.11.15 23-2014 Bør voldtektslovgivningen brukes som et 
likestillingspolitisk virkemiddel av Torstein Ulserød

Viljen til å bruke straffeloven på en slik måte er betenkelig fra 
et rettssikkerhetsperspektiv.

203 Notat 18.11.14 22-2014 Ungarn på ville veier 
av Bård Larsen og Morten Kinander

Om Ungarns bekymringsverdige utvikling i autoritær retning.

202 Notat 11.11.14 21-2014 Likestillingsombudet 
av Lars Gauden-Kolbeinstveit

Kritiserer LDOs pådriverrolle.
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201 Notat 24.10.14 20-2014 Avgiftsfri grense for utenlandshandel 
av Marius Doksheim

Ser på effektene av forslaget om å heve den tollfrie grensen, og foreslår en 
annen løsning.

200 Notat 16.10.14 19-2014 Internasjonal stagnasjon og økende ulikhet 
av Lars Peder Nordbakken

Om hvordan insider-outsider-problemet og rent seeking skaper forskjeller.

199 Notat 14.10.14 18-2014 En liberal filmpolitikk 
av Bjørn Ihler

Ser på tiltak for å sikre en best mulig utvikling for filmfeltet. 

198 Notat 09.10.14 17-2014 Pikettys sannheter og fataliteter 
av Lars Peder Nordbakken

Viser at de usunne formene for ulikhet kan bekjempes med liberale reformer.

197 Bok 07.10.14 Okt 2014 Rettferdighet 
av Lars Fr. H Svendsen

Rettferdighet er et pluralistisk begrep med mange dimensjoner. 
Gjennomgang av teorier om rettferdighet.

196 Notat 01.10.14 16-2014 Allianse-regjeringen i Sverige 2006-2014  
av Eirik Løkke

Sammenfatter de økonomiske resultatene etter åtte år ved makten.

195 Notat 05.09.14 15-2014 Et republikansk begrep om frihet 
av Lars Fr. H Svendsen

Presenterer republikanismens frihetsbegrep.

194 Bok 14.08.14 Aug 2014 Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfor-
dringer av Mathilde Fasting

Sammenfatning av perspektivmeldingen, med forslag til tiltak.

193 Notat 05.08.14 14-2014 Formuesskatt og ulikhet 
av Villeman Vinje

Ser på formuesskatten i lys av ulikhetsdebatten.

192 Notat 21.07.14 13-2014 Sentrum – bare en vei til makt? 
av Torstein Ulserød

Ser på hva som knytter KrF, V og Sp sammen, og hva som skiller dem.

191 Notat 30.05.14 12-2014 Et blikk på valgordningen, nominasjonen og deltakel-
sen 
i norske partier 
av Eirik Løkke

Diskuterer den demokratiske deltakelsen og foreslår tiltak for økt involvering.

190 Notat 28.05.14 11-2014 Thomas Piketty – Nyansering og mulige løsninger 
av Marius Doksheim

Oppsummerer Pikettys funn, teori og løsninger. Ser på momenter som 
modererer og nyanserer.

189 Notat 22.05.14 10-2014 Streikevåpenet i offentlig sektor  
av Morten Kinander og Bård Larsen

Ser på bruken av streikevåpenet i offentlig sektor og fremmer forslag som kan 
gi større proporsjonalitet mellom virkning og formål.

188 Notat 10.04.14 09-2014 FN som autokratisk legitimeringsarena  
av Bård Larsen

Om demokratiers forhold til diktaturstater og forslag til et forbund  
av demokratiske stater.

187 Notat 08.04.14 08-2014 Indias valg til underhuset 2014 
av Torkel Brekke

Mulige utfall og konsekvenser av det indiske valget.

186 Bok 07.04.14 Apr 2014 Liberalisme på norsk 
av Sveinung Rotevatn

Debattbok om prinsipielle politiske spørsmål.
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185 Notat 02.04.14 07-2014 Liberal mediepolitikk i et endret mediemarked  
av Kristian Meisingset og Eirik Vatnøy

Foreslår endringer i mediepolitikken, for å tilpasse mediepolitikken 
til dagens utfordringer.

184 Notat 29.03.14 06-2014 Statlig nedsalg 
av Villeman Vinje

Viser ulike metoder for nedsalg i de statlige og delstatlige selskapene og hvilke 
fordeler et slikt nedsalg har.

183 Rapport 13.03.14 Mar 2014 Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk? 
av Kristian Tonning Riise

Sammenfatning av kunnskap om prostitusjon, kritisk gjennomgang 
av argumenter for lovgivningen.

182 Notat 11.03.14 05-2014 Formuesskatten: verdiskaping, skatteinntekter og for-
deling av Villeman Vinje

Om den negative virkningen formuesskatten har på verdiskaping.

181 Notat 27.01.14 04-2014 Russland: Homohat som politisk strategi  
av Håkon Haugli, Bård Larsen og Torstein Ulserød

Notatet tar for seg behandlingen av homofile i Russland og hvordan andre land 
kan bidra til å markere uakseptable brudd på menneskerettighetene. 

180 Notat 21.01.14 03-2014 Hvem bygget landet? Om norsk konsensus og veien dit 
av Bård Larsen

Kampen for å bli kreditert æren for velferdsstaten og sosiale fremskritt i Norge, 
settes i dette notatet i et historisk perspektiv. 

179 Notat 20.01.14 02-2014 Karakterer på barneskolen 
av Kristian Tonning Riise

Notatet drøfter argumentene for karakterer i barneskolen, og tar til orde for 
en forsøksordning. 

178 Notat 09.01.14 01-2014 Styrekvotering 
av Mathilde Fasting

Notatet drøfter hvordan kvotering til ASA-styrer har fungert, og ser  
på argumentene for en eventuell utvidelse av ordningen. 

177 Rapport 20.12.13 Des 2013 Innvandring, befolkning og suksess i norske 
kommuner – en sammenligning 
av Mari Mamre

Rapporten ser på hva innvandringen har betydd for norske kommuner i form av 
grad av vellykket integrering og det å skape nye arbeidsplasser.

176 Notat 12.12.13 28-2013 Nytt religionsfag i skolen 
av Torkel Brekke

Notatet ser på avtalen mellom H, FrP, V og KRF om nytt religionsfag i skolen, 
og drøfter forslag til hvordan de ønskede hensynene kan ivaretas. 

175 Bok 10.12.13 Des 2013 Ansvar – 15 essays 
av Lars G. Kolbeinstveit og Torstein Ulserød (red)

Essaysamlingen belyser hvem som har ansvar, hvem som burde ta ansvar  
og hvilke konsekvenser som følger med ansvar.

174 Notat 09.12.13 27-2013 Belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere 
av Morten Kinander og Torstein Ulserød

Mangel på relevante sanksjoner i offentlige virksomheter pulveriserer det  
personlige lederansvar. Notatet ser på mulige reformer og tiltak.

173 Notat 07.12.13 26-2013 Et forsvar for køprising 
av Eirik Løkke

Notatet tar opp fordelene ved å innføre køprising (rushtidsavgift) i og rundt  
de store byene. 

172 Rapport 04.12.13 Des 2013 Kompetent kapital og eierskap 
av Villeman Vinje

Rapporten presenterer grunner for hvorfor rammebetingelsene for privat  
investeringskapital bør bedres, spesielt i innovasjon og utvikling av selskaper.

171 Rapport 18.11.13 Nov 2013 Arbeidstidsavtaler i offentlig sektor 
av Mathilde Fasting

Rapporten viser hvordan arbeidstidsavtalene for sentrale arbeidsgrupper  
i offentlig sektor fungerer. Hva kan gjøres for å få til mer fleksibilitet. 

170 Notat 01.11.13 25-2013 Stat og parti – Det vanskelige skillet  
av Daniel Heggelid Rugaas

Notatet ser på om norske regjeringer prioriterer politisk tilknytning på bekost-
ning av annen relevant kompetanse når en posisjon skal besettes.
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169 Notat 07.10.13 24-2013 Ekstremisme, radikalisme og populisme 
av Bård Larsen

I kjølvannet av valgkampen 2013 har disse begrepene glidd over i hverandre. 
Notatet drøfter begrepene og ser på balansen i bruken av begrepene. 

168 Notat 25.09.13 23-2013 SVs ekstreme kontakter 
av Bård Larsen

Notatet ser på SVs sympatier med venstreekstreme miljøer og det ansvaret SV 
har som aksepterte miljøene.   

167 Notat 07.09.13 22-2013 Profesjonalisering av forsvaret 
av Sverre Diesen

Notatet ser på hvordan og hvorfor en profesjonalisering av forsvaret kan være 
hensiktsmessig for å sette forsvaret bedre i stand til å løse sine oppgaver.

166 Notat 05.09.13 21-2013 Miljøpartiet De Grønne  
av Ståle Hagen og Bård Larsen

Dette notatet undersøker hva slags parti MDG er. Stemmer det at partiet er 
uavhengig av de to blokkene i norsk politikk?

165 Notat 04.09.13 20-2013 Nullskatteytere – et nullproblem 
av Villeman Vinje

Notatet viser hvem som blir nullskatteytere ved en fjerning av formuesskatten 
og hvilke fordelingsvirkninger det gir.

164 Bok 26.08.13 Aug 2013 Sommeren som endret Norge 
av Nils-Petter Enstad

Boken ser på den borgerlige regjeringsdannelsen til John Lyng i 1963,  
bakgrunn, betydning og politiske saker. 

163 Notat 19.08.13 19-2013 Det norske velferdsstatens borgerlige historie  
av Mathilde Fasting

De norske velferdsordningene er viktig for den norske samfunnsmodellen.  
Notatet oppsummerer de viktigste milepælene i norsk velferdsutvikling.

162 Notat 14.08.13 18-2013 Et skolevalg i endring?
av Kristian Tonning Riise

Notatet ser på forholdet mellom skolevalg og ordinære valg. Hvilken betydning 
har skolevalgene, viser de noen tendens i samfunnet for øvrig?

161 Notat 01.08.13 17-2013 Habilitetssaker i regjeringen 
av Torstein Ulserød

Notatet ser nærmere på hvorfor antall habilitetssaker i regjeringen øker, både i 
uttalelser fra Justisdepartementet og i media.  

160 Notat 13.07.13 16-2013 Hvem skal styre landet ?
av Eirik Løkke

Notatet tar for seg hvilken bakgrunn de kommende stortingsrepresentanter har. 
Alder, kjønn, utdanning, offentlig eller privat ansatt er faktorer som belyses. 

159 Notat 10.07.13 15-2013 Offentlig vs privat 
av Torstein Ulserød

Notatet definerer begrepet privatisering og viser at det kan være ulike løsninger 
i ulike land, og at landet har gode løsninger uavhengig av private tilbud.   

158 Notat 01.07.13 14-2013 Ideer om det sivile samfunn 
av Lars Gauden Kolbeinstveit og Julie Haugli

Notatet tar for seg hvordan en liberal og desentralisert politikk kan utformes på 
områder som organisasjoner, støtteordninger og aktiviteter.

157 Rapport 26.06.13 Juni 2013 Det store barneregnskapet 
av Mathilde Fasting

Rapporten ser på hvordan støtten til barnefamilier er utformet, hvem som  
mottar den og hvilke økonomiske incentiver barnefamiliene står overfor. 

156 Notat 10.06.13 13-2013 Det grønne skiftet: Hva må gjøres? 
av Terje Osmundsen

Notatet tar for seg at markedskreftene og privat innovasjon må stimuleres for  
å få til en nytenkning i klima- og miljøpolitikken.

155 Notat 09.06.13 12-2013 Muslimer og tillit – Om muslimers forhold til norske  
rettslige institusjoner 
av Morten Kinander

Notatet presenterer resultatene av en undersøkelse av den norske  
rettskulturen. Den viser at det er forskjeller i holdninger og tillit til  
norske samfunnsinstitusjoner.  

154 Notat 31.05.13 11-2013 Fedme – et betydelig folkehelseproblem?  
av Lars Fr Svendsen 

Notatet vurderer hvilket omfang fedme har, og om det er samsvar mellom  
empirien og den problembeskrivelsen vi vanligvis blir presentert for.   
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153 Notat 27.05.13 10-2013 Forskningspolitikk i Norge  
– Sektorprinsippets utfordringer og muligheter 
av Torkel Brekke

Notatet tar opp forbedringsmuligheter i forskningspolitikken, med bedre  
samordning og koordinering. 

152 Notat 27.05.13 09-2013 ”Brukte bleier på børs” – Carema, mediene og skanda-
len  
som ikke var en skandale  
av Eirik Løkke

Notatet redegjør for påstandene, mytene og fakta i den såkalte Carema- 
skandalen. Hvordan oppsto den og hvor feilaktig var mediebildet?

151 Rapport 08.05.13 Mai 2013 Veien mot målet – mer samferdsel for pengene 
av Jo M. Bakken og Ståle Hagen

Rapporten viser effektiviseringsmuligheter og alternative organiserings-  
og finansieringsmodeller i samferdselspolitikken. 

150 Notat 06.05.13 08-2013 Ute av syne, ute av sinn – en liberal kritikk  
av norsk prostitusjonslovgivning 
av Kristian Tonning Riise

Notatet tar for seg den norske prostitusjonslovgivningen som rammer  
de prostituerte mer enn andre. Faginstansenes syn blir satt til side.

149 Rapport 03.05.13 Mai 2013 Forsvarspolitikken ved et veiskille 
av Nils Holme

Rapporten viser svakheter og resultater i forsvarspolitikken. Det foreslås bl.a. 
mer vekt på kapasitetsplanlegging snarere enn dagens strukturplanlegging.

148 Notat 30.04.13 07-2013 Helsefinansiering i Nederland 
av Morten Myksvoll og Jan Arild Snoen

Notatet gjennomgår den nederlandske helsefinansieringsordningen som bruker 
markedsmekanismer for å få bedre effektivitet i helsevesenet.

147 Notat 29.04.13 06-2013 Fremtidens eldre 
av Karine Skaret og Mari O. Mamre

Det er behov for nytenking i både arbeidslivet og omsorgssektoren. Notatet 
viser tiltak for å få flere eldre i arbeid, bo hjemme lenger og bedre eldreomsorg.

146 Bok 19.03.13 Mar 2013 Gründere bygger Norge 
av Øyvind Gustavsen i samarbeid med Skaperkraft

Norge scorer lavt på målinger av innovasjon. Gir det et riktig bilde, eller er vi 
bedre enn ryktet? Hvordan kan Norge bli innovasjonsledende?

145 Notat 18.03.13 05-2013 Ulikhet i USA 
av Marius Gustavson

Finanskrisen har tydeliggjort forskjeller i muligheter og inntekter. Er det en 
motsetning mellom skaperkraft og offentlig velferd? 

144 Notat 15.03.13 04-2013 Korrupsjon og norsk næringsliv 
av Julie Haugli

Notatet omhandler korrupsjon i utenlandsinvesteringer og spørsmål  
i den norske debatten.  

143 Notat 10.03.13 03-2013 Ikke-bærekraftig velferdsstat - Behov for reformer 
av Villeman Vinje

Notatet tar for seg regjeringens perspektivmelding og viser at det er behov for 
reformer for å gjøre velferdsstaten bærekraftig. 

142 Bok 25.02.13 Feb 2013 Valgfrihet 
av Mathilde Fasting

Friheten til å velge er et grunnleggende liberalt prinsipp. Hvordan ser 
fremtidens valgfrihetsreformer ut? 

141 Notat 29.01.13 02-2013 De rikes skatt og bidrag til samfunnet 
av Villeman Vinje

Notatet analyserer hvor stort skattebidraget fra de rikeste er, og hva de rikeste 
vil bidra med i personlig skatt dersom formuesskatten avvikles. 

140 Bok 25.01.13 Jan 2013 Frihetens filosofi 
av Lars Fr Svendsen

Boken beskriver frihetens mange dimensjoner, fra metafysikk til politikk og 
etikk. Boken gir en fremstilling av hvor grunnleggende friheten er for 
mennesket. 

139 Notat 24.01.13 01-2013 Den konservative utfordring 
av Eirik Løkke

Notatet tar for seg presidentvalgene i USA i 2008 og 2012 og viser at det 
republikanske partiet har liten velgerappell hos viktige velgergrupper.
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138 Bok 02.01.13 Jan 2013 Diktator i forkledning 
av Kristian Tonning Riise

En debattbok om Hugo Chavez, en av de mest kontroversielle og fascinerende 
statsledere i vår tid. 

137 Notat 28.12.12 21-2012 Forbud og påbud – Hva mener partiene?  
av Mathilde Fasting og Glenn Nerdal

Notatet ser på om det er forskjeller på innføring og fjerning av forbud og påbud 
blant de forskjellige partiene og hvem som sitter i regjering. 

136 Bok 11.12.12 Des 2012 Kultur for kulturens skyld 
av Kristian Meisingset, Anna Katharina Fonn Matre og Aase 
Marthe J. Horrigmo

Boken tar et oppgjør med den rådende kulturpolitiske ideologien. Vi må satse 
på kultur fordi kulturen har en egenverdi, ikke for å utjevne sosiale forskjeller. 
Forfatterne fremmer en rekke forslag for å skape større avstand mellom staten 
og kulturlivet. 

135 Notat 04.12.12 20-2012 Hvilke arbeidsinnvandrere vil vi ha? 
av Mathilde Fasting

Notatet gjennomgår konsekvensene ved innføring av vikarbyrådirektivet for de 
bransjene som særlig rekrutterer arbeidsinnvandrere.   

134 Notat 09.11.12 19-2012 Menneskerettigheter og Grunnloven  
av Morten Kinander

Notatet gjennomgår hva ”internasjonale menneskerettigheter” er, og ser på  
hva forslaget til Menneskerettighetsutvalgets om revidering av Grunnloven går 
ut på.

133 Notat 01.11.12 18-2012 Dommen mot Anders Behring Breivik – Etter applausen 
av Morten Kinander

Notatet drøfter på en generell bakgrunn spørsmålene om tilregnelighet, ansvar, 
tvil og skyld. Fortsatt er mange spørsmål ubesvarte. 

132 Notat 08.10.12 17-2012 Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett 
av Kristin Clemet og tankesmien Skaperkraft  

Notatet går gjennom lover på området og drøfter de etiske argumentene for 
fastlegers reservasjonsrett til å henvise til tjenester som strider mot egen 
samvittighet, som f.eks. abort.  

131 Notat 04.10.12 16-2012 OPEN ACCESS: Allmenn tilgang til forskningsresultater 
av Torkel Brekke 

Tanken bak notatet er at det bør tilrettelegges for mer åpen tilgang til 
forskningsresultater finansiert av det offentlige.  

130 Notat 17.09.12 15-2012 Helse og arbeid 
av Haakon Riekeles

Notatet tar opp hvilke tiltak som kan øke arbeidsdeltakelsen av de som mottar 
helserelaterte ytelser. Spesielt tiltak som integrerer behandling av sykdom  
og arbeid.

129 Notat 23.08.12 14-2012 Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett – en 
kritikk 
av Morten Kinander

Notatet tar for seg at begrunnelsen for en straff ofte er prevensjon, men kan det 
også skyldes gjengjeldelsesteorier?

128 Rapport 31.07.12 Aug 2012 Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner 
av Ove Vanebo

Rapporten ser på konsekvensene av å gå over til større kommuner og  
på holdbarheten i argumentene mot sammenslåing.

127 Notat 30.07.12 13-2012 Rasjonalitet og rettferdighet hos Kant og Rawls.  
Er John Rawls en kantianer? 
av Morten Kinander

Notatet er en analyse av Rawls syn på rasjonalitet i arven fra Kant. Fokuserer 
på forskjellene mellom det kategoriske imperativ og den opprinnelige posisjon. 

126 Rapport 06.07.12 Juli 2012 Sosial Jumping 
av Mathilde Fasting

Rapporten utfordrer inntrykket av at arbeidsinnvandring medfører sosial  
dumping. De aller fleste får det bedre enn i sitt hjemland og har god lønnsvekst.

125 Notat 04.07.12 12-2012 Om å rette baker for smed: Friskoler  
og Sveriges svake skoleresultater 
av Ove Vanebo

Notatet er et tilsvar til kritikerne av det svenske systemet med friskoler og fritt 
skolevalg. Notatet ser også på negative sider, men drøfter helheten i ordningen.



Nr. Publikasjons-
format

Utgivelses-
dato

Nummer Tittel/ forfatter Beskrivelse

124 Notat 27.06.12 11-2012 Multikulturalisme og liberale verdier  
av Lars Gauden-Kolbeinstveit

Notatet drøfter multikulturalisme i et liberalt perspektiv, og liberale ideer med 
tanke på utviklingen av et flerkulturelt samfunn.

123 Notat 20.06.12 10-2012 Midlertidige ansettelsesavtaler  
av Morten Kinander

Notatet går gjennom reglene for midlertidige ansettelsesavtaler og drøfter om 
loven fungerer og foreslår endringer til den.

122 Notat 12.06.12 09-2012 Riksrevisjonen – en vaktbikkje uten bånd? 
av Morten Kinander 

Notatet gjennomgår Riksrevisjonens rolle og betydning i norsk offentlig  
styring. Det foreslås å utarbeide en ny lov, som bedre regulerer  
Riksrevisjonens virksomhet. 

121 Notat 06.06.12 08-2012 Hakkekylling eller medieyngling? 
av Eirik Vatnøy

Notatet undersøker pressens dekning av Frp og sammenligner den med AP 
og H. Frp kommer dårligere ut, men forskjellene er ikke påfallende. 

120 Rapport 05.06.12 Juni 2012 Økonomisk ulikhet 
av Marius Gustavson

Rapporten belyser hvorfor inntektsforskjellene øker og om det er et problem. 
Teknologi, utdanning, globalisering og finanskrisens innvirkning drøftes.

119 Bok 30.05.12 Mai 2012 De nye seierherrene 
av Kristin Clemet og Marius Doksheim

Boken presenterer et liberalt syn på innvandring og integrering som en positiv 
kraft, men også ideer til hvordan integreringspolitikken kan bli bedre.  

118 Notat 22.05.12 07-2012 Alle skal med – om innflytelse på arbeidstakersiden 
av Eivind O. Haanes 

Notatet fokuserer på den del av fagbevegelsen som er utenfor LO for å belyse 
problemstillingene knyttet til det tette samarbeidet mellom LO og AP.  

117 Bok 23.03.12 Mar 2012 Ytringsfrihet 
av Lars G. Kolbeinstveit(Red), Lars Fr. H. Svendsen, 
Torkel Brekke, Morten Kinander, Siv Jensen m.fl.

Antologien klargjør ytringsfrihetens begrunnelser og grenser, dens dilemmaer 
eller mangel på sådanne.  

116 Notat 19.03.12 06-2012 Uføretrygd 
av Haakon Riekeles og Anne Siri Koksrud

Notatet ser på hvordan uføretrygden er utformet og hvorfor vi har et så stort  
og voksende antall uføretrygdede.

115 Notat 05.03.12 05-2012 Politisk TV-reklame 
av Eirik Vatnøy

Notatet redegjør for argumentene for å opprettholde forbudet og hva vi kan 
forvente hvis forbudet oppheves. Ser også på forholdet til Grunnloven og EMK.

114 Notat 28.02.12 04-2012 Om behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssekto-
ren 
av Mathilde Fasting

Notatet ser på dagens bemanning og hvordan arbeidskraften kan organiseres 
bedre ved en annen praktisering av arbeidstiden innenfor dagens lov.

113 Notat 16.01.12 03-2012 Arbeidstid i Arbeidsmiljøloven 
av Glenn Nerdal

Notatet ser på regelverket for tillatt arbeidstid og lovlige unntak. Tar opp 
sentrale fagforeningers unike unntaks-adgang og maktbalansebetraktninger.

112 Notat 12.01.12 02-2012 Velferdsutfordringen 
av Villeman Vinje

Notatet ser på velferdsstatens utfordringer i fremtiden. Både finansielt, 
bemanningsmessig og kvalitetsmessig vil det bli store utfordringer. 

111 Notat 04.01.12 01-2012 Rettsikkerhet, stat og næringsliv 
av Morten Kinander

Notatet omhandler rettssikkerhet for næringslivet, tvangshjemler 
og forvaltningens inngripen. Notatet foreslår en ny lov og endring i Grunnloven. 

110 Rapport 20.12.11 Des 2011 Rettighetseksplosjonen 
av Ove Vanebo

Rapporten kartlegger hvordan rettighets-festingen av velferdsordninger 
påvirker oss i bred forstand. 

109 Notat 08.11.11 15-2011 Rus og vold 
av Stian Skår Ludvigsen

Notatet stiller seg kritisk til metodebruken i SIRUS-rapporten om rus og vold 
og virkninger av innskrenkinger i skjenketidsbestemmelser. 
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108 Rapport 27.10.11 Okt 2011 Skattereform – for arbeid og økt velstand  
av Villeman Vinje

Rapporten foreslår en reform av dagens skattesystem som innebærer en 
reduksjon av beskatningen på arbeid og kapital og en økning på eiendom. 

107 Notat 13.10.11 14-2011 Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer 
av Anne Siri Koksrud

Notatet gir en innføring i innholdet i DLD, og forslag til hva norske myndigheter 
bør vektlegge i det videre arbeidet. 

106 Notat 10.10.11 13-2011 Refleksjon over Stoltenberg II-regjeringens forslag 
til statsbudsjett for 2012 
av Villeman Vinje

Notatet ser på debatten med fokus på vekstevnen til økonomien,  
skatteendringer og de makroøkonomiske virkninger.   

105 Bok 05.10.11 Okt 2011 Arbeidets filosofi 
av Lars Fr. H. Svendsen

Boken utforsker meningen med arbeid og gir en oversikt over klassiske og 
moderne arbeidsteorier som arbeid som tilfredsstillelse og kjedsomhet. 

104 Notat 23.09.11 12-2011 Kina i Afrika – en introduksjon 
av Hanna Schanke

Notatet ser på ulike aspekter ved Kinas engasjement i Afrika med fokus på 
samarbeid og veien videre.

103 Notat 16.09.11 11-2011 Drømmen som brast 
av Marius Gustavson

Notatet tar for seg finanskrisen i et historisk perspektiv – med vekt på  
erfaringene til USAs middelklasse.

102 Notat 07.09.11 10-2011 Urbanitet og partioppslutning  
av Stein Skår Ludvigsen og Marius Doksheim

Notatet ser på sammenhengen mellom urbanisering og sentralisering opp mot 
velgernes stemmegivning. Hvilke saker og partier vil tjene og tape på dette? 

101 Notat 25.08.11 09-2011 Hva styrer stemmegivningen til aktive kristne? 
av Eilev Hegstad

Notatet presenterer blant annet en spørreundersøkelse blant ledere i kristne 
menigheter om hvilke vurderinger og saker som er viktige for kristne velgere. 

100 Notat 11.08.11 08-2011 Islamisering av Norge? 
av Torkel Brekke

Notatet analyserer hva en ”islamisering” kan bety, og om det kan hevdes at 
dette finner sted i Norge.

99 Bok 13.07.11 Jul 2011 Velferden og dens fiender 
av Eirik Vatnøy

Boken ser på sentrale begreper og språkbruk som preger debatter om velferd  
i norsk offentlighet. 

98 Notat 28.06.11 07-2011 Den nordiske modellen 
av Marius Doksheim

Notatet presenterer noen av de positive og negative sidene ved modellen  
og forklaringer på suksesser og utfordringer.

97 Bok 07.06.11 Jun 2011 Konservatisme 
av Torbjørn Røe Isaksen og Henrik Syse (Red)

Boken viser hva politisk konservatisme er, og noen av dens viktigste tenkere, 
inkludert tekster som ikke tidligere er oversatt.

96 Bok 29.04.11 Apr 2011 Tre essays om Kristendemokrati 
av Janne Haaland Matlary, Pål Veiden og David Hansen

Essaysamlingen viser hvordan kristendemokratiet hører hjemme i en bredere 
borgerlig idètradisjon.   

95 Bok 03.03.11 Mar 2011 Den norske velferden 
av Mathilde Fasting, Marius Doksheim og Eirik Vatnøy

Boken gir et sammendrag av historien om den norske velferdsstaten, 
og hvordan borgerlige ideer, partier og politikere har hatt betydning for den 
norske velferden. 

94 Notat 06.05.11 06-2011 Skattefradrag for tjenester i hjemmet 
av Anne Siri Koksrud

Notatet tar for seg de positive erfaringene som et slikt skattefradrag har gitt  
i Sverige Fordeler er at det kan flytte svart arbeid til den regulerte og øke 
sysselsettingen.

93 Notat 31.03.11 05-2011 10 år med handlingsregelen – Etterleves dens intensjo-
ner? 
av Villeman Vinje

Notatet ser på etterlevelsen av handlingsregelen. Intensjonen om at den  
skulle styrke vekstevnen i økonomien er i liten grad fulgt opp av  
Stoltenberg-regjeringen.
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92 Notat 22.03.11 04-2011 Privat eiendomsrett og de fattigste  
av Marius Doksheim

Notatet gir en oversikt over rapporten International Property Right Index og 
Hernando de Sotos arbeid og ideer. Koblingen mellom økonomisk fremgang  
og eiendomsrettigheter er sterk.

91 Notat 08.03.11 03-2011 Liberal feminisme 
av Victoria Wæthing

Notatet ser på høyresidens feminisme og fokuserer mer på kvinner som individ 
enn som en gruppe. Valgfriheten for den enkelte kvinne er grunnleggende. 

90 Notat 01.02.11 02-2011 Lærdommer fra finanskrisen 
av Marius Gustavson

Omhandler finanskriseutvalgets kriseforståelse, lærdommen som er trukket  
og løsningene som foreslås. Notatet ser også på hvorfor krisen ble så mild  
i Norge.

89 Notat 27.01.11 01-2011 Den norske bistands- og utviklingspolitikken 
av Maria Østerhus Lobo og Marius Doksheim

Notatet ser på hvordan bistandssektoren og -aktørene i Norge fungerer i forhold 
til hverandre. Blir bistanden bedre av dette?

88 Bok 26.01.11 Jan 2011 Idealistene - Venstresidens reise i det autoritære 
av Bård Larsen

Boken handler om den radikale venstresidens verdenssyn, lefling med  
kommunistiske stater og manglende toleranse for annerledes tenkende.   

87 Rapport 25.01.11 Jan 2011 En verden i ubalanse 
av Marius Gustavson

Rapporten tar for seg utviklingen og faremomentene i den internasjonale  
økonomien som europeisk gjeldskrise, USAs arbeidsløshet og Kinas  
sterke vekst.

86 Notat 26.11.10 17-2010 Integrering og utdanning 
av Lars Gauden-Kolbeinstveit

Notatet tar for seg integrering og utdanning i Norge. Hvor vellykket  
en integrering er, kan ofte måles i blant annet grad av utdanning.

85 Notat 17.11.10 16-2010 De norske menneskerettighetsdialogene 
av Julie Haugli og David Hansen

Notatet omhandler resultatene av de dialoger Norge har med ulike regimer, 
spesielt Kina. 

84 Bok 08.11.10 Nov 2010 Frihet og religion 
av Torkel Brekke

Boken diskuterer forholdet mellom kirke og stat i Norge, og det foreslås  
grunnleggende endringer i Norges religionspolitikk.

83 Notat 27.10.10 15-2010 Innvandrerne i arbeidsmarkedet 
av Marius Doksheim

Notatet belyser innvandrernes deltakelse i arbeidslivet. Situasjonen varierer  
etter botid, opprinnelsesland, bakgrunn osv., men det er ikke grunnlag for  
å hevde at innvandrere er dårlig integrert. 

82 Notat 20.10.10 14-2010 En ny kurs for Obama 
av Marius Gustavson

Høyere arbeidsledighet og svakere vekst enn forventet har svekket  
oppslutningen om Obamas økonomiske politikk. Hva skjer videre?

81 Notat 23.09.10 13-2010 Storbritannia etter valget 
av Mariette Christophersen

Notatet tar for seg bakgrunnen for valgresultatet, utfordringer for  
koalisjonsregjeringen og konsekvenser for britisk politikk med den nye  
politiske situasjonen.

80 Notat 09.09.10 12-2010 Likhet eller frihet - en kritikk av ”The Spirit Level” 
av Marius Doksheim 

Sammenhengen mellom likhet og levestandard er langt fra like enkel og entydig 
som Wilkinson og Pickett, og deres tilhengere, later som.

79 Bok 24.08.10 Aug 2010 Velg! 09 
av Eirik Vatnøy

Boken setter et kritisk søkelys på hvordan politikken fremstilles  
og kommuniseres i TV-valgkampen. 

78 Notat 13.08.10 11-2010 Staten, markedet og det sivile samfunnet 
av Egil Bakke

Offentlig sektor kan bli for stor i et liberalt markedsøkonomisk samfunn.  
Statens rolle bør begrenses der det sivile samfunn eller markedet kan løse 
oppgavene bedre.
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77 Notat 23.07.10 10-2010 Kapitalismen etter finanskrisen 
av Marius Gustavson

Notatet ser på utviklingen i verdensøkonomien for å se på eventuelle  
justeringer i kapitalismen som trengs for å få bedre stabilitet og bærekraft.

76 Notat 24.06.10 09-2010 Et forsvar for kapitalismen 
av Kristin Clemet

Et flertall i verden kan nå si at de lever i frihet, og verken er fattige, sultne eller 
analfabeter. Kilden også til Norges velstand er kapitalismen.

75 Notat 27.05.10 08-2010 Truer innvandringen velferdsstaten?  
av Marius Doksheim

Ser på innvandring, arbeidsdeltakelse og velferdsordninger.

74 Notat 30.04.10 07-2010 Myten om det brutaliserte arbeidslivet  
av Lars Fr. H. Svendsen

Tilstanden og utviklingstrekkene som beskrives i dette notatet indikerer at det 
slett ikke har funnet sted noen brutalisering.Vi har aldri hatt et mindre brutalt 
arbeidsliv.

73 Notat 29.04.10 06-2010 Nordmenns holdning til menneskerettighetene  
av David Hansen, Marius Doksheim og Julie Haugli

Notatet presenterer en undersøkelse om nordmenns kunnskap, personlig 
tilknytning til og holdning til menneskerettigheter. 

72 Bok 07.04.10 Apr 2010 Marked og moral 
av Mathilde Fasting og Ulla Fjeldstad

Boken tar for seg hva historien kan fortelle oss om marked og moral, og dens 
relevans for dagens debatt om markedet.

71 Bok 24.03.10 Mar 2010 Til forsvar for personvernet 
av John O. Egeland (Red) og Kristin Clemet

Boken viser et innblikk i personvernets historiske og nye utfordringer. Krav om 
frihet, privatliv og personvern møtes med krav til sikkerhet og nytte.   

70 Notat 09.03.10 05-2010 Innvandring og eiendom 
av Marius Doksheim

Omhandler innvandrernes eierskap, boligstruktur og bosetting. I Norge er det 
flere innvandrere som eier egen bolig og de bor mer spredt enn i andre land. 

69 Notat 02.03.10 04-2010 Kapitalisme og fred 
av Indra de Soysa 

Forskning om kapitalismens forhold til væpnete konflikter.   

68 Notat 26.02.10 03-2010 Eiendomsrettigheter i 2010 
av Marius Doksheim

Notatet tar for seg International Property Rights Index 2010 som måler  
eiendomsrettighetene i 125 land og viser hvordan disse er viktige for et  
lands velferd. 

67 Rapport 11.02.10 Feb 2010 Den norske syke – full frihet på andres regning 
av Villeman Vinje

Rapporten kommenterer regjerings-utvalgets forslag til tiltak for å få ned syke-
fraværet.Rapporten foreslår å bruke økonomiske incentiver. 

66 Notat 05.02.10 02-2010 Den økonomiske friheten har holdt seg stabil  
av Marius Doksheim

På tross av finanskrisen ser det ut til at den økonomiske friheten holder seg 
relativt stabil, både for norske bedrifter og for verdens befolkning. For 16. gang 
har den amerikanske konservative tankesmien Heritage Foundation målt den 
økonomiske friheten i verdens land. Årets indeks viser at friheten er redusert i 
noen land og økt i andre, slik at den gjennomsnittlige økonomiske friheten  
i verden har holdt seg relativt stabil.

65 Notat 14.01.10 01-2010 Hvorfor lære tysk og fransk? 
– Om situasjonen for fremmedspråk i Norge 
av Lars Gauden Kolbeinstveit

Notatet setter søkelyset på hvilke konsekvenser det får for Norge at nordmenn 
mangler fremmedspråklig kompetanse.

64 Bok 16.12.09 Des 2009 Svikt! En introduksjon til public choice 
av Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal

Boken utfordrer forestillingen om at myndighetene kan løse problemer som  
markedene ikke kan løse. Markedssvikt er vanskelig å gjøre noe med.  



Nr. Publikasjons-
format

Utgivelses-
dato

Nummer Tittel/ forfatter Beskrivelse

63 Notat 14.10.09 14-2009 Svekket konkurranseevne under den rødgrønne regje-
ring  
– og blir det verre fremover?  
av Villeman Vinje

Stoltenberg skryter av at Norge er det 10. beste landet å drive næringsvirksom-
het i. Sannheten er at Norge har falt fra 5. til 10. plass under rødgrønt styre.

62 Notat 16.09.09 13-2009 Libertariansk paternalisme 
av Lars Fr. H. Svendsen

Tar for seg Thalers og Sunsteins teori hvor man ønsker å dulte folk i en bestemt 
retning uten å frata dem muligheten til å velge andre alternativer.  

61 Rapport 09.09.09 Sep 2009 Spiller det noen rolle? 
av Villeman Vinje

Rapporten analyserer om det er klare forskjeller i offentlige bevilgninger under 
ulike regjeringer. Rapporten viser at bevilgningene stiger uansett regjering.  

60 Notat 20.08.09 12-2009 Uføreeksplosjonen 
av Marius Doksheim

Hvordan kan vi få ned antallet uføre, samtidig som vi sikrer de som faktisk er 
uføre et verdig liv? 

59 Notat 17.08.09 11-2009 Retorikk og politikk 
av Eirik Vatnøy

Notatet tydeliggjør forskjellene mellom partienes språk og retorikk med 
utgangspunkt i en analyse av partiprogrammene.

58 Notat 02.07.09 10-2009 Intellektuell eiendomsrett - en truet rettighet?  
av Ulrik Tetzschner

Notatet gir et bilde av debatten rundt eiendomsrett, individets frihet, økonomisk 
frihet, rettssikkerhet og personvern. 

57 Notat 18.06.09 09-2009 Kan handel med mat redusere fattigdom?  
av Marius Doksheim

Notatet vurderer argumenter for beskyttelse av landbruket og en bedre strategi 
for utvikling, fattigdomsbekjempelse og matsikkerhet for verdens fattige.

56 Bok 27.05.09 Mai 2009 Liberalisme 
av Lars F.H. Svendsen

Boken samler en rekke av filosofiske tekster om politisk frihet og de viktigste 
premissene for det moderne liberale demokratiet.  

55 Notat 05.05.09 08-2009 Staten og finanskrisen 
av Johan Norberg

Idèhistoriker og forfatter Johan Norberg presenterer utilsiktede og uforutsette 
virkninger av statlige inngrep i markedet.

54 Notat 23.04.09 07-2009 Hvilke regjeringsalternativer gir velgergevinst  
av Bjørn Erik Rasch

Professor ved UiO Bjørn Erik Rasch presenterer nye funn knyttet til hvordan 
avklarte regjeringsalternativer slår inn på partienes oppslutning. 

53 Notat 03.04.09 06-2009 Flat skatt og økonomisk vekst  
av Tom Stephan Jensen

Flat skatt kan, gjennom bedre insentiver og reduserte kostnader, redusere 
dybden og varigheten av den globale økonomiske krisen. 

52 Bok 25.03.09 Mar 2009 Migrasjon og frihet 
av Torkel Brekke, Marius Doksheim, Erlend Sand 
og Torstein Eidsmo Ulserød

Boken tar for seg migrasjon som en positiv kraft med en liberal tilnærming til 
viktige innvandringsspørsmål.

51 Notat 16.03.09 05-2009 Ytringsfrihetens grenser og begrunnelse  
av Lars Fr. H. Svendsen

Omhandler hvilke grenser ytringsfriheten skal ha. 

50 Rapport 06.03.09 Mar 2009 Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt? 
av Marius Gustavson og Villeman Vinje

Rapporten omhandler viktige faktorer som bidro til finanskrisen som styrings- 
svikt av myndighetene, ubalanse i markedet og dårlig risikovurdering. 

49 Notat 24.02.09 04-2009 IPRI 2009: Norge på topp i vern av eiendomsrett 
av Marius Doksheim

Denne konklusjonen kommer fram i den internasjonale eiendomsrettsindeksen 
utarbeidet av Property Rights Alliance.   

48 Notat 23.02.09 03-2009 Boligkrisen - Norges plass i det globale boligkrakket 
av Ola Grytten

Tar for seg hvordan en ekspansiv penge- og kredittpolitikk over lang tid har 
ført til økt kjøpekraft, redusert sparing og økte investeringer i bolig. Dette kan 
medføre en boligboble. 
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47 Notat 18.02.09 02-2009 Tvang i psykiatrien – moralfilosofiske perspektiver 
av Lars Fr. H. Svendsen

I Norge brukes svært mye tvang i psykiatrien i forhold til andre europeiske  
land. Dette notatet tar for seg de moralfilosofiske perspektivene ved tvang  
i psykiatrien.

46 Notat 06.02.09 01-2009 Meningsmåling: 
Finanskrisen påvirker ikke synet på privat sektor  
av Marius Doksheim

Meningsmåling viser at folk ikke tror at det er mer umoral i privat enn i offentlig 
sektor, og et flertall vil jobbe i privat sektor og ha valgfrihet i tjenestetilbydere.

45 Notat 17.12.08 14-2008 En liberal kulturpolitikk 
av Nicolai Strøm-Olsen

Setter søkelys på hvordan man kan legge til rette for at kulturlivet blir en 
autonom bestanddel i sivilsamfunnet og for at sivilsamfunnet i større grad  
skal kunne ta ansvar for kulturlivet. 

44 Notat 15.12.08 13-2008 Finanskrisen – USAs feilslåtte boligpolitikk  
av Marius Gustavson

Tar for seg at finanskrisen i stor grad har utspring i den mest regulerte delen av 
det amerikanske finansmarkedet, nemlig boligfinansieringsmarkedet.

43 Bok 10.12.08 Des 2008 Da mennesket skapte verden 
av Johan Norberg

Den svenske idèhistorikeren skriver om velstandsutviklingen og dens viktige 
forutsetninger, og viser motstand mot kontrolliver, misunnelse og redsel.

42 Notat 19.11.08 12-2008 Finanskrisen: Hvorfor finansnæringen er viktig 
og finanspakkene riktig 
av Villeman Vinje

Notatet begrunner hvorfor en velfungerende finansnæring er viktig, og en  
nødvendighet for avanserte økonomier.  

41 Notat 18.11.08 11-2008 Barack Obama: Rødgrønn frelser – eller god Høyre-
mann? 
av Jan Arild Snoen

Tar for seg Obamas program og standpunkter i en norsk politisk sammenheng.

40 Rapport 04.11.08 Nov 2008 Bak lukkede dører? Eller i åpne rom? 
av Hanne Marthe Narud

Hanne M. Narud tar opp hvordan vi kan stimulere til økt politisk deltagelse  
og påvirkning, for eksempel ved nominasjoner.

39 Notat 06.10.08 10-2008 Hva går skattekronene til? 
av Villeman Vinje

Hva bruker Staten skatteinntektene på? Oversikt over fordelingen av offentlige 
bevilgninger til de ulike områdene. 

38 Notat 03.10.08 09-2008 Økonomisk frihet i Norge 
av Marius Doksheim

Norge er mer markedsliberalt enn mange tror. Unntak er arbeidsmarked  
og handelsbarrierer.

37 Notat 03.09.08 08-2008 Argumenter for en liberal friskolelov  
av Marius Doksheim og Kristin Clemet

Friskoler kan lede til bedre skoleresultater for alle, uten å skape større  
forskjeller.

36 Bok 03.09.08 Sep 2008 Storebror dreper! Om totalitarisme 
av Bård Larsen

Boken tar for seg de store forbrytelsene begått av idealister og drømmere  
som for eksempel nazister og kommunister.

35 Notat 27.06.08 07-2008 Hva er fattigdom? 
av Lars Fr. H. Svendsen

Definisjon og problematisering av begrepet fattigdom. 

34 Notat 27.06.08 06-2008 Skattelettelser virker 
av Villeman Vinje

Skattelettelser fører til økt arbeidsinnsats, økonomisk vekst 
og offentlige inntekter.

33 Bok 18.06.08 Jun 2008 Tre essays om konservatisme 
av Lars Roar Langslet, Henrik Syse og Torbjørn Røe Isak-
sen

Boken presenterer de konservative ideer, sentrale tenkere og skoleretninger  
og konservatismens historiske rolle. 
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32 Rapport 17.06.08 Juni 2008 Dersom klima var førsteprioritet 
av Jan Arild Snoen

Rapporten presenterer forhold og tiltak som kan gi en miljøgevinst, men som 
også er bra for økonomien og velferden. 

31 Rapport 29.05.08 Mai 2008 Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering 
av Nils-Ola Widme

Rapporten ser på hvordan konkurranse-politikken har endret seg og hvilke 
konsekvenser dette får. 

30 Notat 07.04.08 05-2008 Sektortilhørighet og politikk 
av Karl Ove Aarbu og Øystein Thøgersen

Politiske følger av endringen i velgernes sektortilhørighet. Hva betyr endringen 
for velgernes preferanser og partienes strategier.

29 Notat 02.04.08 04-2008 Integrering av innvandrere – et liberalt perspektiv 
av Torkel Brekke 

Hva er integrering? Hvordan har integreringen fungert i Norge?

28 Notat 07.03.08 03-2008 EUs datalagringsdirektiv 

av Torstein Eidsmo Ulserød
Bakgrunn og formål med direktivet. Direktivets betydning for Norge.
Hovedsynspunkter fra debatten.

27 Notat 07.03.08 02-2008 Kunnskap og holdninger til kommunisme og nazisme 
av Pål Veiden og Kristin Clemet

Presentasjon av en undersøkelse om unge menneskers kunnskap og 
holdning til temaet.

26 Bok 04.02.08 Feb 2008 Tre essays om liberalisme 
av Øystein Sørensen, Lars Fr. H. Svendsen 
og Lars Peder Nordbakken

Boken presenterer den liberale tradisjonen, sentrale tenkere og retninger  
og liberalismens historiske rolle.

25 Notat 30.01.08 01-2008 Betydningen av økonomisk frihet 
av Dag Ekelberg

Globalisering bidrar til bedre livskvalitet. Empiriske sammenhenger.

24 Bok 21.11.07 Nov 2007 Moraldannende kretsløp – Stat, samfunn 
og sivilt engasjement 
av Håkon Lorentzen

Boken tar opp hva som skjer med de sivile tradisjonene i møtet med det  
moderne samfunnet og sosialdemokratiske regime.

23 Rapport 21.06.07 Juni 2007 Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar 
Innledning av Lars Fr. H. Svendsen

Synspunktene på marked og moral er mange og sterke. Rapporten presenterer 
ungdomspartienes syn på spørsmålet.

22 Rapport 29.03.07 Mar 2007 Region søker oppgaver 
av Jørn Rattsø og Rune J. Sørensen

Professorene Rattsø og Sørensen viser en kritisk analyse av  
stortingsmeldingen om regionene. 

21 Bok 23.11.06 Nov 2006 Kampen om kunnskapsskolen  
av Helge Ole Bergersen

Boken tar et oppgjør med dagens skolepolitikk basert på forrige regjerings 
skolepolitikk.

20 Rapport 21.11.06 Nov 2006 Jordbrukspolitikken – moden for reform 
av Nordmann Aanesland og Olaf Holm

Professor Aanesland ved UMB analyserer norsk jordbrukspolitikk og foreslår 
reformer. 

19 Rapport 24.08.06 Aug 2006 Store planer – sørgelige resultater 
av Egil Bakke

Tidligere konkurransedirektør Egil Bakke ser på de ambisiøse målene og  
resultatene av planøkonomi og sosial ingeniørkunst i etterkrigstidens Norge.

18 Rapport 13.06.06 Juni 2006 Det overadministrerte Norge 
av Øivind Såtvedt

Rapporten foreslår tre reformgrep som vil gjøre det enklere å nå målet om et 
mer effektivt demokrati med større politisk legitimitet. 

17 Rapport 04.05.06 Mai 2006 Globalisering og demokrati 
av Tore Wikan

Essayet går gjennom nyere forskning og litteratur om sammenhengen mellom 
økonomisk globalisering og demokrati-utvikling.

16 Bok 01.03.06 Mar 2006 Retorikk og realiteter 
av Marius Emberland

Boken tar for seg menneskerettigheter i Norge som en sentral del av den  
liberale idètradisjon og vern mot off. maktmisbruk. 
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15 Bok 14.02.06 Feb 2006 Muligheter for alle 
av Lars P. Nordbakken

Boken drøfter betydningen av liberale verdier og en åpen og innovasjonsdrevet 
økonomi. Entreprenørskap, verdiskaping og økonomisk vekst er sentrale temaer  

14 Rapport 08.02.06 Feb 2006 Skal alle få forsøke seg? 
av Kai A. Olsen

Er høyere utdanning bra for alle? Er alle i stand til å ta høyere utdanning? 

13 Rapport 02.02.06 Feb 2006 Jeg, en blyant 
av Leonard E. Read

Et essay som beskriver betydningen av et liberalt marked. 

12 Bok 01.11.05 Nov 2005 Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for 
fattige 
av Guri C. Wiggen

Boken setter fokus på en effektiv bistand som fremmer personlig ansvar, privat 
initiativ og verdiskaping, og hvordan mikrokreditt bidrar til å gi folk tillit. 

11 Rapport 10.11.05 Nov 2005 Den liberale stat – et ideal 
av Egil Bakke

Rapporten drøfter i hvilken grad den politiske styring begrenser personlig frihet 
og oppnåelsen av de oppsatte mål. 

10 Rapport 03.11.05 Nov 2005 Like rettigheter er alltid rett! 
av Maria Ludvigsson

Analyserer argumentasjonen for kvotering som ofte foregår på venstresidens 
premisser. Kvotering er et utslag av misforstått feminisme. 

9 Rapport 26.10.05 Okt 2005 Forvaltning i de lukkede rom 
av Hans Chr Erlandsen

Rapporten tar opp at kampen om økt offentlighet har vært lang og kronglete og 
forvaltningen og det politiske miljø verner om sine privilegier. 

8 Rapport 06.09.05 Sep 2005 Friskole – en fri skole? 
av Birgitte Jordahl Lisland

Rapporten belyser i hvilken grad friskole-loven og forvaltningspraksis ivaretar 
motivene i den nye loven. Hvorfor er motivene viktige for den enkelte. 

7 DVD 05.07.05 Jul 2005 Commanding Heights – DVD DVD-en omhandler den nye globale verdensøkonomiens historie. Intervjuer 
med bl.a. Bill Clinton, Mikhail Gorbatsjov, Vincente Fox, Dick Cheney. 

6 Rapport 22.04.05 Apr 2005 Pensjonsreform for neste generasjon 
av Jan Arild Snoen

Rapporten beskriver tre modeller for at privat pensjonssparing bør erstatte 
offentlig tilleggspensjon.

5 Rapport 31.03.05 Mar 2005 Kina mot vestlig demokrati 
av Helene Løken

Om den demokratiske utviklingen i Kina, stabilitet, økonomi, sikkerhetspolitikk 
og forholdet til Taiwan. 

4 Bok 07.12.04 Des 2004 Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk 
tekning

En bok om 1900-tallets mest innflytelsesrike liberale tenker, østerrikeren  
Friedrich Hayek, jurist, økonom og nobelprisvinner. 

3 Bok 09.11.04 Nov 2004 Europas stille revolusjon 
av Nils Morten Udgaard

Boken omhandler Europa etter murens fall med Øst-Europas inntreden i EU  
og NATO som gir et nytt tankesett.

2 Bok 04.11.04 Nov 2004 Frihet – Samtalen fortsetter 
av Dag Ekelberg, Olaf Thommessen, Torbjørn Røe Isaksen, 
Henrik Syse m.fl.

Boken tar opp betydningen av frihet i dagsaktuelle samfunnsspørsmål,  
som arbeidsliv, velferd og innvandring.

1 Bok 30.09.04 Sep 2004 Åpen Verden - et forsvar for globaliseringen 
av Jan Arild Snoen(red), Paul Chaffey, Henrik Syse m.fl.

Globaliseringen gir mer frihet, øker det kulturelle 
mangfoldet og bidrar til bedre velferd for de aller fleste. 


