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Norsk forening for energiøkonomi, NAEE (www.
frisch.uio.no/NAEE), er den norske avdelingen 
av IAEE. Foreningen ble grunnlagt i 1984 og har 
ca. 80 betalende medlemmer. Medlemmene har 
bakgrunn fra blant annet offentlige myndigheter, 
olje- og kraftindustrien, forskermiljøer og konsu-
lentselskaper. Den norske foreningen drives av et 
bredt sammensatt styre, som arrangerer fagmøter 
og fungerer som bindeledd mellom IAEE og våre 
norske medlemmer. 

IAEE
International Association for Energy Economics, 
IAEE (www.iaee.org), er en internasjonal forening 
for personer som arbeider med eller interesserer 
seg for energiøkonomiske spørsmål. Foreningen 
ble grunnlagt i 1977 og har som mål å utveksle 
ideer, erfaringer og økonomiske analyser på  
energiområdet. Foreningen har nå over 3400  
medlemmer i mer enn 70 land. 

Publikasjoner
IAEE gir ut to publikasjoner, “The Energy Journal” 
og “The IAEE Newsletter”. Begge publikasjonene 
kommer ut kvartalsvis og sendes alle medlemmer.
Energy Journal inneholder energiøkonomiske  
artikler på høyt faglig nivå og aktuelle bok- 
anmeldelser.  Newsletter er en medlemsavis  
som presenterer artikler om aktuelle energiøko- 
nomiske temaer, gjerne i en populærvitenskapelig 
form. IAEE sender årlig ut et medlemsregister med 
informasjon om medlemmenes adresse, telefon- og 
faxnummer, e-mail, samt spesialiseringsfelt.   

Internasjonale konferanser
IAEE arrangerer hvert år flere konferanser om  
aktuelle energiøkonomiske og politiske temaer.  
De viktigste er den årlige internasjonale konfer-
ansen og de regionale konferansene for Nord-
Amerika og Europa. Hver av disse samler flere 
hundre deltagere. I tillegg til å dekke faglige og 
politiske analyser, er konferansene et forum for 
nettverksbygging. 
Norske medlemmer pleier å være godt repre- 
sentert på IAEEs internasjonale konferanser,  
ofte med presentasjon av papers.  
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norsk forening for energiøkonomi Norske fagmøter
NAEE arrangerer årlig fagmøter med fore-
drag og diskusjon om aktuelle energiøkonomiske 
og - politiske problemstillinger. Møtene har bred 
deltagelse fra det norske energimiljøet. Tema for 

fagmøter har f. eks. vært:  

•   Finanskrisen og oljeprissjokk – Betydningen  
     for norsk oljevirksomhet
•   Fornybarhetsdirektivet 
•   Det norske kvotesystemet for CO2 – utslipp

Medlemskap i NAEE gir et nært innblikk i sentrale 
utviklingstrekk innenfor energiområdet både i 
Norge og internasjonalt gjennom fagmøter, inter-
nasjonale konferanser og publikasjoner. Medlem-
skapet gir videre en direkte kobling mot et globalt 
nettverk av beslutningstakere i privat og offentlig 
sektor, samt akademia og konsulenter.  
Medlemskapet er personlig. 
 

Medlemskontingenten er kr. 750,-,  
og gir følgende fordeler:
•   Automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt

•   Gratis tilsendelse av Energy Journal og Newsletter 

•   Gratis tilsendelse av det internasjonale  

      wmedlemsregisteret

•   Gratis deltagelse på NAEEs fagmøter 

•   Rabatt på internasjonale konferanser 

For studenter er kontingenten kr. 200,- for fullt  

medlemskap. Studentmedlemskap kun i NAEE er gratis. 

Oppdatert kontakt-info er ¬ finne p¬ www.naee.no

 


