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Handelshøgskole 
 
”IØR har gode økonomistudier, men hvorfor holder dere dem 
hemmelig?” Omtrent dette sa ekspertgruppen som evaluerte UMBs 
økonomistudier i 2006. Nå prøver vi selvfølgelig ikke å holde 
studiene våre hemmelig, men det stemmer nok at det ikke har vært så 
lett å nå ut med informasjon om at UMB har gode studier i 
samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon og i entreprenørskap. 
Vi har nok blitt bedre kjent siden 2006 – noe vi ser gjennom den 
pene økningen vi har hatt i antall søkere til studiene. Men tilbudene 
er fortsatt for bortgjemte. Derfor har instituttet foreslått at IØR døpes 
om til UMBs handelshøgskole – som et middel for å synliggjøre at vi 
faktisk har et fagmiljø med økonomistudier og -forskning i et omfang 
som fortjener en slik betegnelse.  

Universitetsstyret har bedt om at oppretting av en UMBs 
handelshøgskole blir vurdert, og instituttstyret har nedsatt en 
arbeidsgruppe for å gjøre vurderingen. Prosessen har ført til stort 
engasjement og debatt blant instituttets ansatte og studenter, og andre 
ansatte og studenter ved UMB. Spørsmål som stilles er: Hvordan vil 
en slik handelshøgskole være forskjellig fra andre handelshøgskoler? 
Hva er de komparative fortrinnene for en handelshøgskole ved UMB 
i forhold til andre handelshøgskoler? Finnes det ikke noe bedre 
klingende navn enn ”handelshøgskole”? (”Handel” høres ikke bra ut 
ved et miljøuniversitet(!)). Hvordan passer dette inn i reorganisering 
og fusjon med NVH – vil økonomene skille seg ut fra UMB?    Betyr 
dette en nedtrapping av samfunnsøkonomien? 

Nå skal ikke jeg foregripe arbeidsgruppas vurderinger, men 
likevel: Forslaget er en navneendring av IØR fra institutt til høgskole, 
fortsatt som integrert del av UMB - ja kanskje enda tettere integrert 
enn i dag. Et av de viktigste konkurransefortrinn for en slik 
handelshøgskole – i forhold til frittstående høgskoler som NHH og 
BI – vil jo nettopp være at vi kan (og må) spille på de øvrige 
fagmiljøene ved UMB: At økonomistudentene kan få innsikt i alt fra 
agronomi til arkitektur, biologi, bioteknologi, ingeniørfag, jus, til 
økologi i sine studier.  Finnes det noe bedre navn enn 
handelshøgskole? (Økonomisk høgskole har vært nevnt.) 
Handelshøgskole er en veletablert betegnelse, som sikkert vekker 
ulike assosiasjoner hos ulike personer. Men navnet betyr i alle fall 
ikke at man kun studerer handel i snever forstand (som det som 
handelsstanden driver med.) Omdøping til handelshøgskole betyr 
ikke et ønske om å legge mindre vekt på samfunnsøkonomi, snarere 
tvert imot. I likhet med mange handelshøgskoler kan mesteparten av 
forskningen ved IØR klassifiseres som samfunnsøkonomi. 

Den nye Handelshøgskolen i Tromsø er en del av 
Universitetet i Tromsø, faktisk organisatorisk en underavdeling under 
et fakultet, sammen med bl.a. Norges fiskerihøgskole. Det viser at en 
handelshøgskole kan innpasses på mange måter i organisasjonen. 
Etableringen av Handelshøgskolen i Tromsø har vært en inspirasjon 
for oss. Etableringen i Tromsø har ført til sterk økning i søkningen, 
positiv respons fra det lokale næringslivet og økt synlighet for 
økonomifaget ved UiTø.  

For å avslutte med et bilde fra varehandelen: De som vil 
etablere et handelssenter, vet at det er viktig å få inn populære og 
etterspurte kjeder (Vinmonopolet, H&M, ...). Slike kjeder er 
nødvendig for å trekke kunder også til de andre butikkene i senteret. 
Men uten mange særegne butikker, med smalere kundegrunnlag, blir 
det et kjedelig handelssenter. (Relevansen for debatten om 
handelshøgskole på UMB overlater jeg til de oppvakte lesere av 
IØR-bulletinen å tenke ut.) 
 
Ragnar Øygard, instituttleder 

 
 
 
Nominasjon til FNs klimapanel 
 
Arild Angelsen og Ståle Navrud er blant de nominerte fra Norge til å 
utarbeide FNs klimapanels (Intergovernmental Panel on Climate Change -
IPCC) 5. hovedrapport (Fifth Assessment Report -AR5),  
som skal legges fram i 2014. 
 
I media 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Dagens Næringsliv, Magasinet 27./28. 
februar: ”Hva er fri prisdannelse på gårdsbruk?” 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Arbeidets Rett, Røros, 9. mars: 
”Kommunen godtar ikke salget av Svenslia.” 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Nationen om laksefiske, 6. mars: ”Ås-
professor slakter fredning av elver.” Han ble intervjuet om den samme saken i 
nyheter på NRK Troms og Finnmark, 17. mars: ”Alt laksefiske i sjøen må 
stoppes”.  Intervjuet er lagt inn på nettsiden til NRK Troms og Finnmark. 
 
Diverse aktiviteter 
  
Ståle Navrud holdt gjesteforelesningen "Can cheap panel-based internet 
surveys substitute costly in-person interviews in Contingent Valuation 
surveys?", 23. mars, på Department of Economics, University of Central 
Florida, Orlando, USA. 
 
Arild Angelsen deltok i paneldebatt om hvilken rolle FN spiller i 
internasjonale klimaforhandlingene: "FN-sporet eller ikke?", 23. mars, i 
Miljøhuset i Oslo. Andre deltakere var statssekretær Kjetil Lund, Lars Løvold, 
Regnskogfondet og Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet. 
 
Arild Angelsen var opponent på PhD-avhandlingen til Øystein Juul Nielsen 
ved København Universitet, 23. februar. Avhandlingens tittel var: "Rural 
Livelihoods, Coping Strategies and Forests in Mozambique" 
 
Arild Angelsen, Stein Holden og Eirik Romstad hadde innlegg på 'Workshop 
for norske forskere innen økonomi, miljø og utvikling’, arrangert av 
Verdensbanken og Utenriksdepartementet, Oslo, 16. mars. 
 
Stein Holden holdt en presentasjon om virkninger av landreformer i Etiopia, 
basert på forskningssamarbeid med Verdensbanken, i et møte for norske 
økonomer som er interessert i samarbeid med Verdensbanken, i Statistisk 
Sentralbyrå, Oslo, 16. mars. 
 
Anita Leirfall var medarrangør av og kommentator ved faglig seminar i regi 
av Norsk Forening for Rettsfilosofi, 10. mars, 2010, om: "Verdi- og 
argument-transparens som forskningsideal i rettsvitenskapen", v/ dr. juris Jens 
Petter Berg. 
 
Publisering: 
 
Barton, D.N.; S. Navrud

 
Bakengesa, S., P.K.T. Munishi, Y. Ngaga and S

; H. Bjørkeslett and I. Lilleby. 2010: Economic 
benefits of large-scale remediation of contaminated marine sediments — a 
literature review and an application to the Grenland fjords in Norway, Journal 
of Soils and Sediments, 10; 186-201. 

. Navrud

 

 2010: Insights into 
wetlands related income, investments, biodiversity and other values in relation 
to settlement patterns in selected villages in the Kilombero Ramsar site in 
Tanzania. Proceedings from the TAWIRI (Tanzania Wildlife Research 
Institute) 7th Scientific Conference, December 2-4 2009, Arusha, Tanzania. 

Deininger, K., D. Ayalew Ali, S. Holden

 

, J. Zevenbergen (2010). Certification 
foncière en Éthiopie : processus et impact initial. In Jean-Philippe Colin, 
Pierre-Yves Le Meur & Eric Léonard (eds), Les politiques d’enregistrement 
des droits fonciers Du cadre légal aux pratiques locales. Karthala, France. 

 
 
 

 



 

         
 

                                                                                                                                                                           
 
 
 

 

Returadresse: 
Institutt for økonomi og ressursforvaltning 
Postboks 5003 
1432 ÅS 
Telefon: 64 96 57 00 
Telefaks: 64 96 57 01 
 

Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 6. utg. 
 
Forelesningsvideoer er nå tilgjengelige på bokens internettsider: 
http://www.universitetsforlaget.no/hoff 
 
Nytt om våre studenter: 
 
* IØRs kandidater går inn i en lang rekke ulike og spennende jobber. Flere 
sikter seg inn mot energisektoren. Anna Karolina Orleanski, som er i ferd med 
å skrive ferdig sin masteravhandling nå i vårsemesteret, har fått stilling som 
trainee i Statkraft, enhet for Trading & Continental. Karolina fikk jobben i 
konkurranse med over 2,200 andre søkere! 
 
* "Kapital" har kåret landets beste analytikere. Ikke så veldig overraskende at 
mange av toppanalytikerne er utdannet ved NHH. Men kanskje mer 
overraskende: IØR er representert med to av sine kandidater på årets liste. 
Martin Melbye, ABG Sundal Collier, gikk ut fra IØR for vel 10 år siden. Han 
rangeres av Kapital som landets beste analytiker innen sektoren industri og 
materialer, og han kommer på en 13. plass uansett sektor. Den litt yngre IØR-
kandidaten Ole Einar Stokstad (DnB Nor Markets) kommer på 2. plass blant 
landets fremste kredittanalytikere. IØR gratulerer og ser frem til å finne enda 
flere av sine skarpeste kandidater på listen neste år. Professor Ole Gjølberg

 

 
var veileder for både Melbye og Stokstad. 

 
 
* Forsvar av masteroppgave i mars ved IØR: 
 
Navn: Aage Martin Walberg 
Tittel på oppgaven: "Fri programvare i offentlig sektor. Drøm eller 
virkelighet?" 
Studieprogram: M-ØA 
 
Startup seminar 
  
PRESENTER: Daniela Rayen Orge Fuentes, PhD student, IØR, UMB 
TITLE: “Joint Titling in Peru and Intra-household Bargaining” 
TIME: Thursday, april 8, 12:15 PM. 
PLACE: IØR's lunch room, 4th floor, Tårnbygningen. 
 
Birkebeinerrennet 
 
Ole Gjølberg representerte IØR i Birkebeinerrennet 20. mars.

INTERVJU MED REKTORKANDIDAT OLE GJØLBERG 

 

Ole Gjølberg er professor i foretaksøkonomi 
ved IØR. 

 

Du stiller til valg på bl.a. det å rette opp UMBs økonomi. Er dette noe annet enn billig valgflesk? 
 
- Fra min side er dette blodig alvor. UMB kan ikke fortsette med slike underskudd som vi hadde i 2009. 
Selv om noe av underskuddet på 26 mill. kr. skyldtes midlertidige forhold, er underskuddet for stort og den 
økonomiske handlefriheten for liten. På lang sikt må vi øke inntektene. På kort sikt er det bare mulig å 
bedre økonomien gjennom kostnadsreduksjoner. Hver eneste stein må snus. Er det administrative oppgaver 
som kan gjøres enklere eller som kan fjernes, så skal vi gjøre det. Og det finnes svært ofte andre måter å 
organisere undervisningen slik at ressurser frigjøres for bl.a. forskning og formidling. Vi bør ha som 
ambisjon å redusere de administrative kostnadene med 10 % i løpet av 2011. Vi innfører ikke stillingsstopp, 
men når for eksempel noen slutter eller går av med pensjon, så må vi vurdere meget kritisk om 
vedkommendes arbeidsoppgaver kan overtas av andre før vi eventuelt lyser ut stillingen. Og vi må utvikle 
et mye mer bevisst forhold til nytilsettinger. 

Ditt ønske om å profilere UMB bedre og øke studentsøkningen: Er ikke dette noe vi har forsøkt i 
årevis? 
 
- Jo, men jeg mener vi har valgt en feil strategi. Selv om studentsøkningen til UMB har tatt seg litt opp, så 
er den fortsatt altfor dårlig sammenlignet med de lærestedene som vi bør sammenligne oss med. En viktig 
årsak til den svake søkningen, er at vi ikke har klart å få fram mangfoldet ved UMB. Fortsatt er det 
dessverre mange som ikke vet at ved UMB utdanner vi fremragende sivilingeniører, kreative 
landskapsarkitekter, geniale bioteknologer og skarpe økonomer. Markedsføringen av UMB har etter mitt 
syn presentert UMB altfor smalt og ensidig og forutsigbart. Vi må få fram mangfoldet ved UMB og vi må 
få fram det som folk ikke vet om UMB. 

Du ønsker også å øke forskningsinnsatsen - ikke akkurat enkelt når du samtidig skal redusere 
kostnader? 
 
- Nei, det er ikke lett å være fattig, spesielt ikke når mye av vår forskning krever dyrt utstyr og mye 
arbeidskraft. Men selv om vi har trange økonomiske rammer, er det fullt mulig å få fram ny og god 
forskning. Fremragende forskning dreier seg også om å skape gode miljøer, bruke insentiver - og bruke 
insentivene rett, finne den riktige balansen mellom undervisning, administrasjon og forskning. Her ser jeg 
et betydelig potensial ved UMB, selv om kassa er slunken. 

 

http://www.universitetsforlaget.no/hoff�
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