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Nullvekst  og krise 
Det ser dårlig ut for den økonomiske veksten i 
Europa – og dessverre ikke fordi folk velger å 
filosofere mer og arbeide mindre, men fordi 
økonomiene går i stå: Folk ønsker arbeid og det er 
nok av oppgaver å utføre, men rusk i det 
økonomiske maskineriet hindrer arbeidsvillige i å 
arbeide og skaper nye arbeidsledige. Offentlig 
sparing framholdes som løsning for de mest 
gjeldstyngede landene, men fører til enda større 
arbeidsledighet når sentralbanken ikke kan, eller 
vil, kompensere ved mer ekspansiv pengepolitikk. 
Dermed faller skatteinntektene, og sparingen bidrar 
kanskje til at gjeldsgraden blir høyere enn den var. 
(Dette er Keynes´ ”spareparadoks”). 
Europrosjektet er som å løpe: Har du først satt deg 
i bevegelse er du i ulikevekt – du må sette neste 
fot fram for ikke å gå på trynet. Eurolandene har 
ikke klart å få føttene fort nok fram – å få til 
budsjettmessig integrasjon raskt og omfattende 
nok til å gjøre den felles valutaen bærekraftig. Nå 
haster det med å få politisk aksept for tettere 
integrering og mer overføringer fra de landene som 
går godt til de som har havnet i gjeldsfella. 
Landene må gjensidig garantere for hverandres 
statsgjeld. Løsere pengepolitikk og høyere inflasjon 
i Tyskland er også nødvendig for at landene i sør-
Europa skal kunne løse sine problemer. Uten slike 
tiltak er det stor fare for at eurosonen detter fra 
hverandre, med store konsekvenser for resten av 
verdensøkonomien. Det er lett å lage scenarier 
med handelskrig, internasjonal mistillit og politisk 
polarisering.  Forhåpentligvis blir ikke de dystreste 
scenariene realitet, men det ser ikke pent ut. Vi vil 
neppe gå fri her i det oljesmurte nord.  Vi får håpe 
vi i det minste får en god sommer! 
 

Ragnar Øygard 
Leder for Handelshøyskolen ved UMB 

 

IØR er historie 
Universitetsstyret ved UMB vedtok 14. juni at 
Institutt for økonomi og ressursforvaltning formelt 
skal endre navn til "Handelshøyskolen ved 
Universitetet for miljø- og biovitenskap” med 
engelsk tittel ”UMB School of Economics and 
Business.  
 

  
 

Populære studier 

Handelshøyskolen ved UMB har i år hatt en 
ytterligere oppgang i søknadstallene på både 
bachelor og masterstudier.  
Det er fortsatt siviløkonomstudiene som er de mest 
populære, men også de øvrige programmene våre 
har hatt en solid oppgang de siste årene. Årets 
søkertall er  

 
 
Handelshøyskolen ved UMB stilte også i år et 
lag i Holmenkollstafetten og forbedret tiden med 
fem minutter sammenlignet med i fjor.  
 

Nytt om navn 
Stein Holden og Lars Mørk arrangerte workshop 
for bokprosjektet ”Land Tenure Reform” 29. og 30. 
mai på Jevnaker. 
 
Stein Holden var "key note speaker" på 
"International Workshop on Large-Scale Land 
Acquisitions", på GIGA German Institute of Global 
and Area Studies 11 mai i Hamburg. 
 
Anders Lunnan var opponent under Olle Olson's 
disputas ved SLU i Uppsala 1. juni. 
 
Anders Lunnan holdt foredrag ved workshop hos 
Borregaard den 18. juni om "Bioøkonomi i Norge". 
 
Anders Lunnan holdt innlegget "Bioøkonomisk 
samfunnsutvikling: Grønn innovasjon for 
framtidens generasjoner" UMBs vårkonferanse 
2012 om den nye bioøkonomien 31. mai. Eirik 

 

Program 1. pri Totalt 

Bachelor (samordna opptak) 
Økonomi og 
administrasjon 

215 1095 

Samfunnøkonomi 31 440 
Master (Lokalt opptak) 
Økonomi og 
administrasjon 

390 456 

Samfunnsøkonomi  52 198 
Development and 
Natural Reource 
Econ. 

23 94 

Entreprenørskap og 
innovasjon 

 
80 

 
167 
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Romstad deltok i panelet på den avsluttende 
debatten på samme konferanse.  
 
Sofie Skjeflo har presentert paperet "Measuring 
vulnerability to climate change - why markets 
matter" På Nordic Conference in Development 
Economics ved universitetet i Göteborg, 18. og 19. 
Juni. 
 
Terje Kvilhaug bidro med foredraget "Maur og 
menneske, analogier og metaforer, politisk kultur 
og vitenskap" på Maurens dag på 
Landbruksmuseet på UMB, 30. mai 2012. Han 
snakket om sider ved det nevnte tema på "Ekko" i 
NRK P2 samme dag, sammen med entomologen 
Torstein Kvamme (Skog og landskap, UMB). 
 
Kyrre Rickertsen deltok i evalueringer av 
søknader til Det franske forskningsrådet (ANR) i 
Paris den 20. og 21. juni. 
 
Kjell Gunnar Hoff holdt seminar i "Kommunens 
økonomistyring" for tillitsvalgte i Tekna, den 24. og 
25. Mai på Gardermoen. 
 
Gro Ladegård var session chair for sesjonen: 
"Women on corporate boards" på den årlige 
konferansen i European Academy of Management, 
6. - 8. Juni i Rotterdam. 
Hun presenterte også artikkelen: "What Constitutes 
An Appointable Board Room Candidate? An 
Explorative Study In Germany And Norway" 
sammen med Katrin Hansen og Andrea 
Buehrmann. 
 
Gro Ladegård holdt foredraget "Diversity in 
organisations: Opportunities and Challenges" på 
Handelshøyskolens strategimøte i Barcelona, 12. 
juni. 
 
Frode Kjosavik holt foredraget “Perspectives on 
Perception” som Keynote Speaker på 10th Annual 
Conference of the Nordic Society for 
Phenomenology (NoSP), 7. juni, Universitetet i 
Oslo. 
 
Olvar Bergland presenterte "Market power in 
Norwegian electricity market: are the transmission 
bottlenecks truly exogenous" på BEEER 2012 

(Bergen Economics of Energy and Environment 
Research Conference) ved NHH, Bergen, 15-16 
mai. 
 
Olvar Bergland presenterer " Detection of Non-
Competitive Conditions With Mainly Hydro-Power 
Producers" på 4th IEEE and Cigré International 
Workshop on Hydro Scheduling in Competitive 
Markets I Bergen, 14-15. Juni. 
 
Olvar Bergland ble nominert til UMB sin 
Forskningsformidlingspris 2012.  
 
Eystein Ystad ble kåret til semesterets beste 
foreleser av studentene ved Handelshøyskolen ved 
UMB. Gratulerer!  
 
Ole Gjølberg deltok på diskusjonsmøte i 
Utenriksdepartementet 31. Mai rundt temaet "Risk, 
uncertainty and crisis".  
 
Ole Gjølberg og Atle Guttormsen delok på 
Oljefondets årlige konferanse i Oslo 19. juni. 
 
Ståle Navrud holdt gjesteforelesningen "Valuing 
Human Lives in Cost- Benefit Analyses of 
Environmental, Transport, and Health Policies: A 
Global Meta-Analysis of Stated Preference Studies" 
ved Handelshøyskolen ved Universitetet i 
Stavanger (UiS), 8. mai. 
 
Ståle Navrud holdt to inviterte foredrag "A 
Database for Non-Market Forest Values in Europe" 
og "The social benefit and cost of preserving forest 
ecosystem services", European Forest Institut and  
Laboratory  of Forest Economics  Biennial 
Workshop, Nancy, Frankrike. 30. mai - 1. juni,  
 
Ståle Navrud holdt invitert foredrag "Valuing 
Human Lives in  Cost-Benefit Analysis of 
Environmental, Health and Transport Policies- A 
Global Meta-analysis of Stated Preference studies", 
The Chaire Public Economics and Sustainable 
Development Lectures, GREQAM, Aix-Marseille 
School of Economics, Marseille, 7. juni. 
 
Ståle Navrud presenterte akseptert paper (med 
Jon Strand) “Valuing Global Benefits from Avoiding 
Forest Loss in the Amazon Rainforest; A Delphi 

http://www.umb.no/forsiden/artikkel/forskningsformidlings-prisen-til-amdam
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Contingent Valuation Approach” på. ISEE 2012 
Conference of the International Society for 
Ecological Economics (ISEE)  "Ecological Economics 
and Rio+20: Challenges and Contributions for a 
Green Economy", Rio de Janeiro, 14.- 19. juni. 
 
Ståle Navrud presenterer akseptert paper (med 
Henrik Lindhjem) "Using internet in Stated 
Preference surveys: A review and comparison of 
survey modes" 19th Annual conference of the 
European Association of Environmental and 
Resource Economists (EAERE), Praha, 27.- 30. juni. 
 
Shuling Chen Lillemo presenterte paperet "To 
save energy now, or later?--the Effect of 
Procrastination and Environmental Concern on 
Norwegian Energy Conservation Behaviors " på 
Bergen Economics of Energy and Environment 
Research Conference (BEEER 2012). NHH, 15.-16. 
mai. 
Shuling Chen Lillemo presenterte det same 
paperet på PhD workshop i Bergen 11. mai.  
 
Rani Lill Anjum og Stephen Mumford var 
inviterte foredragsholdere til en workshop om 
disposisjoner ved Universitetet i Granada fra 31. 
mai til 5. juni. Rani og Stephen holdt foredragene 
'Getting Causes from Powers' og 'The Power to 
Will'. I tillegg holdt Stephen innlegget 'Ways of 
Watching Sport'. 
 
Stephen Mumford holdt innlegget 'The Power to 
Will' ved Free University of Brussels og ved 
Universitetet i Konstanz. 
 
Stephen Mumford holdt et innlegg om" 
Mumford-metoden for akademisk skriving" ved 
Universitetet i Nottingham. 
 
Anita Leirfall holdt invitert foredrag med tittelen 
”What is it like to orient onself in space? Kant on 
space and orientation” ved PhilSci Forum, UMB, 9. 
mai 2012. 
 
Anita Leirfall presenterte paperet 'The Real and 
the Ideal in Kant's Directions' på den internasjonale 
Kant-konferansen Ideals and the Ideal in Kant. 
Boğaziçi University, Istanbul, 23.-26. mai, 2012. 
 

Anita Leirfall holdt invitert foredrag med tittelen 
'Kant og nevrofysiologi. Kan Kants analyse av 
romlig orientering bidra til å belyse nyere 
nevrovitenskapelige funn knyttet til hjernens 
orienteringsevne?' ved Vitenskapsteoretisk Forum, 
NTNU, 29. mai 2012. 
 
Anita Leirfall holdt invitert foredrag med tittelen 
'Om Kants syn på forholdet mellom jeg-et og dets 
identiteter. Er jeg det samme som mine identiteter, 
og hvem er jeg når jeg spiller dataspill?' på På 
Kanten ved. Den norske filosofifestivalen i Kragerø, 
2. juni 2012. 
 
Helene Lie, tidligere masterstudent ved  Master i 
Entreprenørskap og Innovasjon presenterte 
paperet “Improving smallholder livelihoods through 
local value chain development: a case study of 
goat milk yogurt in Tanzania” ved 22nd Annual 
IFAMA (Internationl Food and Agribusiness 
Management Association) Forum & Symposium i 
Shanghai,  Kina  11.-14. juni, 2012.  
Paperet som er basert på Helenes masteroppgave i 
Entreprenørskap og innovasjon i 2011, ble også 
nominert som en av fem finalister til ’Best paper 
award’. Paperert er skrevet sammen med K. Rich, 
L.R. Kurwuijla og Anne Moxnes  Jervell. 
 
I media 
Arild Angelsen ble intervjuet av ABC Australia i 
forbindelse med Rio +20 United Nations 
Conference on Sustainable Development og 
utgivelsen av boka Analysing REDD+: 
Challenges and choices. 
 
Ole Gjølberg uttalte seg i Østlandets Blad om 
årets jordbruksoppgjør.  
 
Ole Gjølberg og Atle Guttormsen kommenterte 
i Østlandets Blad forslaget til nytt navn på 
universitetet i Ås etter sammenslåingen med 
Norges Veterinærhøyskole.  
 
Ole Gjølberg har som leder av 
publiseringsutvalget advart mot useriøse 
tidsskrifter, blant annet i Universitetsavisa.  
 
Normann Aanesland er referert til på lederplass i 
Dagens Næringsliv 12. mai.  

http://www.abc.net.au/environment/articles/2012/06/19/3527644.htm
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html
http://www.oblad.no/nyheter/professor-i-as-bondene-tjener-mer-enn-mange-andre-1.7236718
http://www.oblad.no/nyheter/universitetet-i-as-favner-alt-1.7226387
http://www.universitetsavisa.no/forskning/article13587.ece
http://www.dn.no/forsiden/kommentarer/article2395780.ece
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Rani Lill Anjum hadde kronikken "Evig din" i Vårt 
land 14. mai.  
 
Stephen Mumford ble intervjuet av juni-
nummeret av Wallpaper om nye teknologier i sport. 
 
Frokostmøtene Handelshøyskolen skal arrangere 
neste semester ble omtalt i siste utgave av "Vekst", 
et organ for Follo Næringsråd.  
 

Publisering 
Arild Angelsen har vært medforfatter og 
hovedredaktør for boka Analysing REDD+: 
Challenges and choices, Center for International 
Forestry Research (CIFOR) Bogor, Indonesia. 
Therese Dokken var redaksjonell assistant for 
boken og John Herbert Ainembabazi er blant 
bidragsyterne.  
 
Frode Kjosavik, (2012), “Tom Rockmore: Kant 
and Phenomenology”. Archiv für Geschichte der 
Philosophie, Vol. 94 (2), 242-248. 
 
Daniel Muluwork Atsbeha, Dadi Mar 
Kristofersson og Kyrre Rickertsen har fått 
akseptert artikkelen: "Animal breeding and 
productivity growth of dairy farms" for publisering i 
American Journal of Agricultural Economics. 
 
Arnstein Øvrum, Frode Alfnes, Valerie L. 
Almli og Kyrre Rickertsen har fått akseptert 
artikkelen: "Health information and diet choices: 
results from a cheese experiment" for publisering i 
Food Policy. 
 
Rani Lill Anjum og Stephen Mumford har fått 
publisert artiklene ’Effects of Context’ og 
’Fundamentals of Causality’ i tidsskriftet 
Information, Knowledge, Systems Management. 
 
The paper “The impact of lifestyle and attitudes on 
residential firewood demand in Norway” by 
Shuling Chen Lillemo og Bente Halvorsen, ble 
akseptert og presentert (av Shuling Chen Lillemo) 
på den andre Nordic Conference on Consumer 
Research 30. Mai til 1. juni i Gøteborg. 
 

Kommende arrangementer 
 
Frokostmøter med næringslivet i 
Folloregionen 
Handelshøyskolen ved UMB vil til høsten arrangere 
en serie med frokostmøter i samarbeid med 
næringslivet i regionen. Dette skal være et 
«lavterskel» tilbud til næringslivet om å bli bedre 
kjent UMB og få faglig, aktuell påfyll gjennom korte 
frokostmøter. Frokostmøtene vil bli avholdt 13. 
september, 18. oktober og 22. november.  
Ansvarlig for frokostmøtene er Kjell Gunnar Hoff og 
Lise Thoen. Les mer i "Vekst" 
 
Finansminister Sigbjørn Johnsen besøker 
Handelshøyskolen ved UMB 
I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet 
for 2013 vil Sigbjørn Johnsen holde foredrag ved 
Handelshøyskolen ved UMB fredag 26. oktober 
klokken 13.00. Finansministeren vil holde et 
foredrag om norsk økonomi, med spesielt forkus på 
statsbudsjettet.  
 
Følg med på våre umb.no/hh for mer detaljer om 
disse arrangementene.  
 
 

http://www.verdidebatt.no/ranil/
http://www.umb.no/statisk/ior/Medieoppslag/Frokostm%C3%B8ter%20Vekst%2012.pdf
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3805.html
http://www.umb.no/statisk/ior/Medieoppslag/Frokostm%C3%B8ter%20Vekst%2012.pdf

