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Som nyansatt direktør for SSB nedsatte Christine Meyer et utvalg som
skulle evaluere SSBs forskningsavdeling. Dette var et utvalg som hadde
en solid økonomifaglig forankring. Blant medlemmene var Kjetil
Storesletten (professor på UiO), Hilde C. Bjørnland (professor på BI) og
Magne Mogstad (professor på University of Chicago). Utvalget fremla sin
rapport i januar og pekte på flere tiltak for å styrke forskningsavdelingen i
SSB. Blant annet foreslo man å bytte ut SSBs dinosaurmodeller MODAG
og KVARTS med nyere modelltyper. Beslutninger om norsk økonomi må
baseres på de aller beste anslag for norsk økonomi, og da må vi bruke
moderne modellverktøy. Å bytte ut MODAG og KVARTS med såkalte
DSGE-modeller og VAR-modeller vil føre til at vi snakker samme språk
som forskningsinstitusjoner i mange andre land.
Per dags dato er det lite mulighet for å evaluere kvaliteten på den
forskningen som gjøres i SSB. Det er stort sett snakk om rent interne
prosesser i SSB. Slike interne prosesser kan fungere godt – det var dette
som satte en stopper for Erling Holmøys innvandringsregnskap. Det er
imidlertid ikke gitt at dette er tilfredsstillende. Vi i Oslo Unge Høyre mener
det er viktig å sikre en forsvarlig bruk av statlige forskningsmidler. Det er
langt bedre å gi mer til skole og utdanning og mindre til dårlig forskning
enn motsatt.
Meyers utvalg foreslo videre at man skulle kutte i antallet ansatte i
forskningsavdelingen samt kreve at de som skal forske i SSB skal forsøke
å få sine arbeider publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Vi i
Oslo Unge Høyre mener at vi skal være ambisiøs på vegne av den
forskningen som gjøres i Norge, og særlig av viktige institusjoner som
SSB. Dette innebærer at vi må sørge for at det er de beste forskerne som
er ansatt hos de beste institusjonene.
Innen økonomisk forskning er det fagfellevurdering som er det fremste
kvalitetsstempelet. Fagfellevurdering innebærer at andre forskere
gjennomgår forskningsartikler, for så å kommentere disse. Å la de beste
fagfellene vurdere sikrer best mulig forskning. Dette gjøres som en del av

prosessen når man publiserer artikler i anerkjente internasjonale
tidsskrifter som American Economic Review. Dersom forskningen som
gjøres i SSB publiseres i slike tidsskrifter er vi dermed langt sikrere på
kvaliteten av de analysene som gjøres. Dette er imidlertid krevende å få
til, og dermed må vi kreve at det er de beste hodene i SSB som jobber
med dette. Å få dette til vil på sikt styrke tilliten til SSB. Det vil sette SSB
bedre i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag som
kunnskapsleverandør.
Oslo Unge Høyre vil:
• Støtte utskiftninger i modellverktøyene som SSB bruker for å gi anslag
om norsk økonomi
• Støtte kuttet i antall ansatte i forskningsavdelingen i SSB for å sikre at
det er beste hodene som jobber med forskning

