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Handelshøgskolen ved UMB – 
UMB School of Economics and Business 
 
Instituttstyret har vedtatt å be om at UMBs styre  døper om 
Institutt for Økonomi og ressursforvaltning til 
"Handelshøgskolen ved UMB" fra 1.8.10. Vi er overbevist om 
at et slikt navneskifte vil være positivt for å synliggjøre UMBs 
økonomiutdanninger og vise den faglige bredden ved UMB. 
Dette er også blant konklusjonene til arbeidsgruppa som har 
vurdert etableringen av en handelshøgskole. De finner at 
enheten er stor nok både i stab, forskning og undervisning til å 
ta et slikt navn og bli Norges fjerde handelshøgskole – den 
andre ved et universitet. Ingen av de andre er like hverandre – 
og det vil heller ikke UMBs handelshøgskole være. 

Studieprogrammene vil være de samme som nå - 
siviløkonom, samfunnsøkonom, entreprenørskap og 
innovasjon, utviklings- og miljøøkonomi. Studier som 
tilfredsstiller de nasjonale kravene til økonomiutdanning. Men 
arbeidsgruppa foreslår også styrking av tilbudene som trekker 
på kompetansen ved de andre fagmiljøene ved UMB. Slik 
kompetanse kan gi nyttig bredde i utdanningen til studentene 
ved handelshøgskolen og være et viktig konkurransefortrinn 
for skolen. Tenk på kombinasjoner av økonomi og teknologi, 
økologi, arealplanlegging, bioteknologi, agronomi, osv. 

Ikke noe nytt vil mange si. Men det er da også 
poenget. Omdøping betyr ikke endring til en annen type 
økonomi, men en omdøping av det som allerede foregår. 
Handelshøgskolenenavnet  gir nye muligheter til å markere 
fagområdet både nasjonalt og internasjonalt overfor 
studiesøkende, overfor universitet i utlandet og 
akkrediteringsorganisasjoner. UMB har en for liten andel av 
studiesøkende i økonomi. Navneendringen vil kunne gi et løft. 
Den må gjennomføres. 
 
Ragnar Øygard, instituttleder 
 
* Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning (NRØA) 
avholder rådsmøte på Høgskolen i Østfold, 10.-11. mai. NRØA har 
ca. 25 medlemsorganisasjoner, dvs. alle lærestedene som tilbyr 
utdanning i økonomi og ledelse. Dette er ett av de mest søkte 
studiene i landet. Ca. 8,000 har slike studier som sin førsteprioritet 
når de søker seg til universiteter og høgskoler. Disse konkurrerer om 
ca 4,000 studieplasser. Undervisningsleder Kolbjørn Christoffersen 
representerer IØR på NRØA-møtet. 

 
Disputas 
 
Rodney Witman Lunduka disputerte 5. mai over avhandlingen: 
”Land rental markets, investment and producitivity under customary 
land tenure systems in Malawi”. Ragnar Øygard var veileder.  
http://www.umb.no/doktorgrader/artikkel/disputas-rodney-witman-
lunduka 

 
 
 
Forskningssamarbeid 
 
Eirik Romstad og Yasuo Ohe (Chiba University i Japan) har mottatt 
reiseforskningsstipend fra Sasagawa-stiftelsen for å drive 
forskningssamarbeid mellom UMB og Chiba-universitetet.  
 
I media 
 
Gro Ladegård og Aksel Holt Ladegård hadde en kronikk i Dagens 
Næringsliv, 15. april, under overskriften "Ta fildelerne med", der de 
drøfter hvorfor kulturdepartementet heller bør konsultere fildelerne 
enn de store distribusjonsselskapene når de skal lage en lovgivning 
som ivaretar opphavsrett og kunstneres inntekter. 
 
Atle Guttormsen holdt foredrag under Eksportutvalget for fisk sitt 
miniseminar om laks på Clarion Hotel Royal Christiania, 22. april.  
I foredraget presenterte Guttormsen scenarioer for utviklingen av 
lakseprisen fremover. Innholdet var tydeligvis interessant, for det 
førte til betydelig medieinteresse i etterkant: 
 
23. april ble Guttormsen intervjuet i Dagens Næringsliv under 
tittelen "Lakserekord i vente". 
 
24. april presenterte StockLink iMarkedet et intervju med 
Guttormsen under tittelen "De soper inn penger". 
 
26. april ble Guttormsen intervjuet i Kyst.no, med overskriften "Alt 
tyder på høge prisar i lang tid", mens Intrafish.no fulgte opp med 
"Lakseprisekspert: - Prisen skal godt opp på 40-tallet". 
 
Normann Aanesland hadde et  debattinnlegg i Dagens Næringsliv, 
29. april: Bøndenes inntektsproblem. Hovedpoenget i innlegget er at 
bøndene er selvstendig næringsdrivende og bestemmer selv den 
minimumsinntekten de krever  for å være i jordbruket. Økte subsidier 
øker ressursbruken i næringen. 
 
Normann Aanesland ble intervjuet  om importvernet for 
jordbruksprodukter: Fellesinteresse med bøndene, magasinet Baker 
og konditor nr 3. 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Morgennytt NRK 1  om 
jordbruksavtalens virkning for bøndene, 4. mai. 
 
Normann Aanesland holdt forelesning om "Omlegging av 
jordbrukspolitikken" for Høyres landbruksråd i Stortinget, 5. mai. 
 
På nedlastingstoppen 
 
Elstad, Beate og Gro Ladegårds working paper "Women and 
Tokenism on Corporate Boards: The Case of Norway", ble listet på 
SSRNs ”top ten download list” fire ganger fra 14.4 til 20.4, den siste 
gangen i hovedgruppen ’General management’. Det ble lastet ned 33 
ganger på to uker: “Your paper, "Women and Tokenism on 
Corporate Boards: The Case of Norway", was recently listed on 
SSRN's Top Ten download list for CGN: General Management 
(Topic). As of 04/20/2010, your paper has been downloaded 33 
times. You may view the abstract and download statistics at 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1582368.” 
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Diverse aktiviteter 
 
Olvar Bergland holdt foredraget ’Rekordhøye kraftpriser i det 
nordiske kraftmarkedet: Kraftmangel, kapasitetsbegrensninger eller 
“dumme nett”’ i internasjonalt energiforum: ‘Svært høye priser i det 
nordiske kraftmarkedet vinteren 2009/2010: Hva er situasjonen og 
hvordan kan dette unngås i fremtiden?’, arrangert av BI og Nord 
Pool, Oslo, 6. mai. 
 
Frode Alfnes deltok på og hadde presentasjon om 
"Forbrukereksperimenter med oppdrettstorsk i Frankrike" på 
Havbrukskonferansen i Trondheim, 19.-21. april. 
 
Geir W. Gustavsen og Kyrre Rickertsen presenterte paperet: "Effects 
of a Tax Reform Designed to Encourage a Healthier Diet" på seminar 
ved State University New York (SUNY), Binghamton, 16. april. 
 
Geir W. Gustavsen og Kyrre Rickertsen presenterte paperet: 
"Consumer Cohorts and Demand Systems" på seminar ved Economic 
Research Service (ERS), USDA, Washington DC, 27. april. 
 
Eirik Romstad er oppnevnt til å sitte i en referansegruppe for et 
prosjekt om bærekraft og genmodifiserte organismer under 
Bioteknologinemda og Direktoratet for Naturforvaltning. 
 
Eirik Romstad deltok i møte i redaksjonsrådet for EuroChoices, 
Brussel, 6. mai. 
 
Stein Holden besøkte Mekelle University i Etiopia for å forberede 
feltarbeidet med NOMA Masterprogrammet i Development and 
Natural Resource Economics i perioden 12.-19. april. 
 
Stein Holden presenterte paperet "Impact of land registration and 
certification on land border conflicts in Ethiopia" på World Bank 
Annual Conference on Land Policy and Administration, Washington 
DC, 26.-27. april. 
 
Anne M. Jervell deltok på Nettverksseminar om naturbasert reiseliv 
(samarbeid mellom NINA, Bygdeforskning, Høyskolen i 
Lillehammer og UMB) på Hembre gård, Stjørdal 15.-16. mars, med 
presentasjonen “Transitions in nature- and agritourism family 
businesses.” 
 
Anne M. Jervell presenterer to paper på 16th Nordic Conference on 
Small Business Research, Kolding, 20.-21. mai: 
 
Jervell, A.M. & B.G. Hansen: “Managing large changes in a small 
business: From small tie-stalls to cooperative loose housing robotic 
milking on Norwegian dairy farms.” 
 
Jervell, A.M. & A. Veidal:  “Changing the marketing strategies of 
small family farms as an entrepreneurial process.” 
 
Ståle Navrud holdt foredraget: "Valuing Ecosystem Services in 
Hydropower Projects" på konferansen: ‘Economic Evaluations of 
Water/Energy Interactions for Policy’, School of Sustainability and 
W.P.Carey School of Business, Arizona State University, Phoenix, 
USA, 19.-20. april. 
 
Ståle Navrud er med på to søknader om COST Actions (European 
Science Foundation og European Commission DG Research) på 

temaene "Externalities of Environmental Pressures" og "Multiple 
Roles for Built Heritage in Planning for Creative Development". 
  
Frode Kjosavik presenterer akseptert paper: ”A Synthesis into a 
Whole which is not a Synthesis out of Parts – On the Original 
Transcendental Figurative Synthesis of Imagination” på den 11. 
internasjonale Kant-kongressen (som arrangeres hvert femte år), 
Pisa, 22.-26. mai. 

*** 
 
Flere i staben ved IØR deltar på minnesymposiet oppkalt etter den 
kjente professor Leif Johansen på Universitetet i Oslo, 20.-21. mai. 
 
http://www.oekonomi.uio.no/aktuelt/leif-johansen/symposium-
program/ 
 
Publisering: 
 
Holden, S. T., Deininger, K. and Ghebru, H. (2009). "Gender, Low-
cost Land Certification and Land Rental Market Participation in 
Ethiopia." In K. Deininger, C. Augustinus, S. Enemark, and P. 
Munro-Faure (eds.), Innovations in Land Rights Recognition, 
Administration, and Governance. The World Bank, 2010. 
 
Holden, S. T. and Lunduka, R. (2010). Too Poor to be Efficient? 
Impacts of the Targeted Fertilizer Subsidy Program in Malawi on 
Farm Plot Level Input Use, Crop Choice and Land Productivity. 
Report to NORAD. Department of Economics and Resource 
Management, Norwegian University of Life Sciences. 
 
Holden, S. T. and Lunduka, R. (2010). Impacts of the fertilizer 
subsidy program in Malawi: Targeting, household perceptions and 
preferences. Report to NORAD. Department of Economics and 
Resource Management, Norwegian University of Life Sciences. 
 
Ledige stillinger 
 
Det er tre utlyste vitenskapelige stillinger ved IØR med søknadsfrist 
25. mai, 2010: 
 
Professor/Førsteamanuensis i Foretaksstrategi  
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66663 
 
Professor/Førsteamanuensis i Finans 
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66675 
 
Førsteamanuensis eller lektor/førstelektor/dosent i Økonomistyring  
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66668 
 
Mer informasjon her: 
http://www.umb.no/ior/artikkel/ledige-stillinger-ved-ior 
 


