
Professor Kjell Vaage, Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, fyller 60 år den 

22. desember. 

 

Kjell Vaage tok hovedfag i samfunnsøkonomi i 1985 og doktorgrad i 1995 ved UiB. 

Etter noen år ved Høgskolen i Haugesund og Senter for næringslivsforskning ved 

NHH har han siden 1993 vært ansatt ved Institutt for økonomi ved UiB. Han har hele 

tiden vært tilknyttet Gruppe for trygdeøkonomi, og siden 2002 har han også vært leder 

for denne forskergruppen. 

 

Jubilanten er en dyktig forsker som også har et usedvanlig godt omdømme i 

undervisningen, noe en lang rekke forelesningspriser opp gjennom årene vitner om. 

Tematisk har han beveget seg fra energiøkonomi tidlig i karrieren til arbeidsmarkeds- 

og trygdeøkonomi. Metodisk er han økonometriker, og tiden hans på UiB har falt 

sammen med den rivende utviklingen i tilgangen på unike norske registerdata for 

empirisk analyse. Størstedelen av hans vitenskapelige publisering har vært knyttet til 

analyser av trygd, utdanning og sysselsetting basert på slike data. 

 

Forskningsledelse har vært en viktig del av Kjell Vaages innsats de siste årene, der 

han er en inkluderende, men også ansvarsfull og tydelig faglig leder. Han er også 

sentral i initiering og ledelse av eksterne prosjekter; en stadig viktigere del av 

universitetsforskerens oppgaver. Han har sittet i en rekke råd og utvalg, arrangert 

konferanser og står også fram som en klar og poengtert faglig formidler, gjerne med 

friske kommentarer i media om tema som sykepenger og uføretrygd.   

 

Kjell er en på alle måter samvittighetsfull og grundig kollega med stor faglig 

integritet. Men det som nok mest av alt gjør ham til en krumtapp i miljøet på 

instituttet er hans omgjengelighet, humoristiske sans og evne til en god replikk. Han 

har også en rekke utenomfaglige interesser for både kultur og natur, men kanskje 

spesielt som dedikert friluftsmann og hytteeier som pleier sin forbindelse til 

Sunnhordland så ofte anledningen byr seg. 

 

Venner og kolleger ved instituttet gratulerer hjertelig med dagen! 

 


