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Leder

 
 

For mange økonomihøyskoler i Norge? 

Ja, sier NHO.  Det er nå 25 institusjoner som tilbyr Bachelor i økonomi og administrasjon på til 

sammen 35 læresteder i Norge. Tretten tilbyr siviløkonomutdanning (master). Dette holdes 

fram som et eksempel på manglende statlig styring av høyere utdanning i Norge. Studenter 

ved NHH og rektorene ved NHH og Handelshøyskolen BI er også, i følge et oppslag i Dagens 

Næringsliv bekymret for at penger og folk smøres for tynt utover. "Skolene kan ikke fortsette 

å konkurrere og spise av hverandre", sier Tom Colbjørnsen ved BI. Det er jo litt vittig med 

handelshøyskolerektorer som beklager seg over ødeleggende konkurranse. Det føyer seg inn i 

et mønster av at de fleste (i alle fall økonomer) er for konkurranse – unntatt i den sektoren de 

selv arbeider. Nå er riktignok utdanningsmarkedet i Norge et spesielt marked, med spesielle 

konkurransevilkår. (Men det samme kan man kanskje si om mange flere markeder hvor 

økonomer anbefaler mer konkurranse?) 

Det hevdes at høyskolene har for stor frihet til å etablere nye studier, og at de etablerer 

økonomistudier fordi de er billige å drive – til gjengjeld gir de også lav uttelling i 

finansieringssystemet. Men det er nok neppe bare derfor så mange høyskoler har etablert 

studier i økonomi og administrasjon: Dette er studier som gir bred kompetanse som er nyttig i 

mange sammenhenger, og som er etterspurt i nesten alle sektorer av økonomien og i alle 

landsdeler. Studiet er heller ikke etterspurt bare av unge studenter, men av folk som har vært 

i arbeidslivet en stund, og som har behov for å utvide sin kompetanse, og som kanskje ikke 

har så lett for å flytte for å studere. Når vi har høyskoler over hele landet, er det for å gi 

høyere utdanning til folk der de bor, og da er det slett ikke unaturlig at høyskolene tilbyr noe 

så nyttig som økonomistudier.  

Ved universitetet på Ås har det vært gitt økonomiutdanning i over hundre år, og vi har ingen 

planer om å legge ned med det første, men vil fortsette å konkurrere om gode studenter og 

gode lærere og forskere for å lage en best mulig handelshøyskole. 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen 

http://www.dn.no/talent/article2730142.ecehttp:/www.dn.no/talent/article2730142.ece
http://www.dn.no/talent/article2730142.ecehttp:/www.dn.no/talent/article2730142.ece


 
Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

194. utgave, 19. årgang. Red: Lars Mørk og Kateryna Krutskykh 

Kommende arrangementer ved Handelshøyskolen

 
 

31. januar: Jonas Gabrielsson vil holde et foredrag med tittelen "Academic education and 

knowledge intensive entrepreneurship: An assessment of entrepreneurial returns for 

educational groups in Sweden 2004-2009" i T452, kl. 10.15. Les mer her. 

31. januar: Casper Claudi Rasmussen vil holde prøveforelesning 
med tittelen "Theoretical approaches to firm growth in contemporary 
business studies" og offentlig forsvar av PhD avhandlingen sin med 
tittelen "Vekst i små og mellomstore bedrifter: Betydningen av 
kollektive kompetansebaserte ressurser" i T401, kl.12.15. Les mer 
her.  

Publisering

 

Sunderlin, W.D., A. Larson, A.E.  Duchelle, I.A.P. Resosudarmo, T.B. Huynh, A. Abdon, og T. 

Dokken (2014). How Are Redd+ Proponents Addressing Tenure Problems? Evidence from 

Brazil, Cameroon, Tanzania, Indonesia, and Vietnam. World Development, 55: 37-52. 

Øvrum, A., G.W. Gustavsen og K. Rickertsen (2014). Age and Socioeconomic Inequalities in 
Health: Examining the Role of Lifestyle Choices. Advances in Life Course Research, 19: 1-
13.         

Gustavsen, G.W., K. Rickertsen og A. Øvrum (2014). Fish Consumption Across Generations – 
A Lifecycle Approach. Økonomisk fiskeriforskning, kommende. 
 
Böhringer, C., B. Dijkstra and K.E. Rosendahl (2014). Sectoral and regional expansion of 

emissions trading. Resource and Energy Economics, kommende. 

Kjosavik, Frode (2013). Genes, structuring powers and the flow of information in living 
systems. Biology and Philosophy. Biology & Philosophy. Først publisert på nettet 7. desember, 
2013. 
 
Kjosavik, Frode (2013). A Synthesis into a Whole which is not a Synthesis out of 
Parts. In Claudio La Rocca et al (ed.), Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher 
Absicht.  Bind 2: Erkenntnistheorie und Logik, 199 – 210. 
 

Foredrag og presentasjoner
 

Daumantas Bloznelis holdt et foredrag om "Salmon spot price volatility" på "Meeting of 
Young Lithuanian Mathematicians", Vilnius, 2. januar. 

Susann Gjerde foreleste på et masterprogram kalt "Utviklingsorientert Ledelse" for 
Sparebank 1 gruppen i regi av Handelshøyskolen BI, 15. – 16. januar. 

http://www.umb.no/ior/artikkel/akademisk-utdanning-og-bidrag-til-entreprenorskap
http://www.umb.no/ior/artikkel/disputas-om-vekst-i-gasellebedrifter
http://ac.els-cdn.com/S0305750X13000193/1-s2.0-S0305750X13000193-main.pdf?_tid=d12d5708-84c9-11e3-91bf-00000aab0f27&acdnat=1390548988_06e27d41f03fdb84b22b2106e9972f19
http://ac.els-cdn.com/S0305750X13000193/1-s2.0-S0305750X13000193-main.pdf?_tid=d12d5708-84c9-11e3-91bf-00000aab0f27&acdnat=1390548988_06e27d41f03fdb84b22b2106e9972f19
http://www.umb.no/statisk/ior/age_and_soc_ineq.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/age_and_soc_ineq.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/res_and_energy.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/res_and_energy.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/genes_struc_powers.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/genes_struc_powers.pdf
http://www.degruyter.com/view/books/9783110246490/9783110246490.1035/9783110246490.1035.xml
http://www.degruyter.com/view/books/9783110246490/9783110246490.1035/9783110246490.1035.xml
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Arnar Mar Buason holdt oppstartseminar med tittelen "Frequency of Purchase Models and 

Consumer Theory" i T452, 30. Januar. 

 

Foredrag og presentasjoner ved Forskermøtet 2014

 

Forskermøtet 2014, i regi av Samfunnsøkonomene, ble arrangert ved Handelshøyskolen BI 6. 

og 7. januar. Under følger en oversikt over bidrag fra Handelshøyskolens ansatte: 

Stein Holden presenterte paperet "Intra-household Coordination, Cooperation and Pareto-

efficiency: Lab-in-the-Field Hawk-Dove Game Experiments". 

Caroline Wang Gierløff presenterte paperet "Analyzing Payment for Environmental Service 

using Data Envelopment Analysis: Target setting and reallocations". 

Maren E. Bachke holdt et foredrag med tittelen "Information and donations to development 

aid projects". 

Olvar Bergland holdt et foredrag med tittelen "Model Uncertainty in Energy Market Models: 

A Bayesian Approach". 

Øyvind Handberg holdt et foredrag med tittelen "Using experiments for ex-ante (policy) 

evaluation of forest conservation initiatives". 

Eirik Romstad holdt et foredrag med tittelen "Dynamic Efficiency for Stock Pollutants". 

Knut Einar Rosendahl holdt et foredrag med tittelen "Carbon leakage: Pay or not pay the 

polluter?". 

Sofie Skjeflo holdt et foredrag med tittelen "Economy-wide effects of input subsidies in 
Malawi: Market imperfections and household heterogeneity". 
 
Daniel Atsbeha holdt et foredrag med tittelen "The Effect of Dairy Quota on Milk 

Composition". 

Stefan Flügel holdt et foredrag med tittelen "Accounting for User Type and Mode Effects on 

the Value of Travel Time Savings in Project Appraisal: Opportunities and Challenges". 

Burhan Ahmad holdt et foredrag med tittelen "Spatial differences in volatility across regional 

rice markets of Pakistan". 

I media 

 

Shuling Chen Lillemo ble intervjuet av Teknisk ukeblad i artikkelen "Vi kjøper heller ved- 

enn pelletsovner fordi de er «koseligere»", 3. desember. 

http://www.tu.no/kraft/2013/12/03/vi-kjoper-heller-ved--enn-pelletsovner-fordi-de-er-koseligere
http://www.tu.no/kraft/2013/12/03/vi-kjoper-heller-ved--enn-pelletsovner-fordi-de-er-koseligere
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Atle Guttormsen ble intervjuet av Fiskeribladetfiskaren i artikkelen "- Overvurderer faren ved 

nytt MTB-regime", 13. januar.  

Atle Guttormsen ble nevnt i Fiskeribladetfiskaren i artikkelen "Ingen miljømessige 

konsekvenser", 13. januar.  

Atle Guttormsen ble intervjuet av E24 i artikkelen "Rektorer anbefaler deltakelse i Aksje-

NM", 21. januar. 

Norman Aanesland ble intervjuet av Dag og tid i artikkelen "– Alt vert som før", 24. januar. 

Bjørnå, H., Moldenæs, T. og Wæraas, A. ble intervjuet av Nordlys i artikkelen 

"Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens".  

Diverse aktiviteter 

 

Kyrre Rickertsen har mottatt Fulbright-stipend for å oppholde seg ved Department of 

Agricultural Economics, University of California, Davis, i det akademiske året 2014-2015. 

Kyrre Rickertsen har blitt medlem av Editorial Board of Agricultural and Food Science. 

Daniel M. Atsbeha, Dadi M. Kristofersson og Kyrre Rickertsen skal holde seminarer om 

økonomien i husdyravl ved International Livestock Research Institute i Addis Ababa og Mekele 

University i februar. 

Elin Kubberød og Frode Alfnes deltok på Vitenskapsakademiet møte med tittelen 

"Innovasjon og marketing i matindustrien - utdanning og forskning", 15. januar. 

 
Knut Einar Rosendahl deltok på en workshop 30. januar i Delmenhorst, Tyskland, med 

tittelen "First ZenTraClim" hvor han snakket om regional klimapolitikk og karbonlekkasje.  

Nils Sanne og Elin Kubberød har arrangert kreativ workshop for Vitenparken på campus Ås 
som oppstart i kurset BUS271 – Idé- og forretningsutvikling, 28. januar. 
 

  

http://www.umb.no/statisk/ior/fisk.13_jan.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/fisk.13_jan.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/fisk.13_jan.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/fisk.13_jan.pdf
http://e24.no/aksje-nm/rektorer-anbefaler-deltakelse-i-aksje-nm/22660679
http://e24.no/aksje-nm/rektorer-anbefaler-deltakelse-i-aksje-nm/22660679
http://www.umb.no/statisk/ior/dag_og_tid_24_jan.pdf
http://www.umb.no/soek/emner/bus271

