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Studer ved Handelshøgskolen ved UMB! 
 

Det kan bli vår nye appell etter at Universitetsstyret nettopp (17.6.) 
bestemte at økonomistudiene ved IØR kan markedsføres under 
overskriften ”Handelshøgskolen ved UMB”, men uten at instituttet 
døpes om.  Vi har bedt om en slik navneendring ut fra ønsket om å 
kunne synliggjøre universitetets økonomikompetanse – at vi på 
mange måter har vært en handelshøgskole, om ikke i navnet. 

Saken har skapt engasjement. Vi har skjønt at betegnelsen 
”handelshøgskole” gir ulike assosiasjoner hos ulike folk. Fra de 
positive, til de som assosierer begrepet med ”blåruss”, ”spekulanter” 
og ”pengeflyttere”. Og da er ikke blåruss positivt ment! En del 
innlegg i debatten tyder på at økonomene fortsatt har en vei å gå i å 
forklare verdien av det vi arbeider med. Miljø- og ressursøkonomi er 
det tilsynelatende ingen som har noe imot, men finans? Nei, det er 
tydeligvis ikke like bra.  Da kan det være nyttig å tenke på at det i 
stor grad er dette fagområdet  forvalterne av Norges finansformue 
(Statens pensjonsfond utland) bygger på når de skal prøve å sikre at 
verdien og avkastningen av denne formuen for kommende 
generasjoner av nordmenn – i evighetens perspektiv.  Svaret på 
”finanskrisen” er neppe at  vi bør slutte å studere og arbeide med 
finans. Den viser vel heller at den globalt sammenvevde økonomien, 
som vi alle er avhengige av for vår velstand, er et særdeles komplekst 
system.  Både de som skal lage lover og regler som regulerer 
markedene og de som skal lede organisasjoner og bedrifter i denne 
økonomien, trenger avansert kunnskap om hvordan økonomien 
fungerer.  Da er det ikke nok å være blåruss. Man må ha en mer 
avansert økonomiutdanning.  Det er det vi vil gi våre studenter. 

Ragnar Øygard, instituttleder 
 
Studenter om ”Handelshøgskolen ved UMB” 
 
Instituttet har gjennomført en ”votering” via Questback blant sine 
studenter, og stilt dem spørsmålet: "Er du enig i at instituttet bør 
skifte navn til Handelshøgskolen ved UMB (engelsk: UMB School of 
Economics and Business)?" Resultat: 75,9% av studentene støtter 
forslaget. 
 
Økning i søkertall - masterprogrammer 
 
Det er 20 flere førsteprioritetssøkere til programmet for økonomi og 
administrasjon og 12-15 flere førsteprioritetssøkere til programmet 
for entreprenørskap og innovasjon. 
 
Kurs i “Electricity Economics” 
 
IØR arrangerer PhD-kurs i "electricity economics" med professor 
Richard Green, University of Birmingham. Kurset, som finansieres 
av Den nasjonale forskerskolen i bedriftsøkonomi (hvor IØR er et 
aktivt medlem), holdes på UMB mandag 30. august-fredag 3. 
september. Kurset er primært siktet inn mot PhD-studenter, men det 
er også åpent for forskere og folk fra kraftbransjen. For mer 
informasjon: Kontakt Olvar Bergland: olvar.bergland@umb.no og 
http://mora.rente.nhh.no/projects/forskerskolen/CoursesWorkshops/t
abid/54/ctl/FullView/mid/599/ItemID/84/Default.aspx

 
 
 
 
IØR BIDRAR TIL FNs KLIMAPANELs NYE 
HOVEDRAPPORT 
 
Ståle Navrud er utnevnt av FNs Klimapanel (Intergovernmental 
Panel on Climate Change; IPCC) som medlem av teamet som skal 
utforme IPCCs  femte  hovedrapport (Fifth Assessment Report) som 
skal foreligge i 2014. Navrud skal være kvalitetssikrer (Review 
Editor) for kapittel 17 "Economics of Adapation" i Delrapport 2 om 
Virkninger av klimaendringene, tilpasning og sårbarhet  ("Impacts, 
Adaptations and Vulnerability").  Han ble valgt ut blant mer enn 
1200 fageksperter nominert til denne delrapporten av regjeringer 
verden over. 
 
I media 
 
Ole Gjølberg har vært mye i media i debatter om behovet for større 
kornlager i Norge i tilfelle Katla eller andre vulkaner skulle skape 
store problemer for kornproduksjonen i Europa eller andre steder.  
 
Se f.eks. Aftenposten 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3653172.ece 
eller Stavanger Aftenblad med bloggdebatt på 
http://www.aftenbladet.no/innenriks/1205713/Norge_har_ikke_kornl
agre.html 
Nationen har lederartikkel om saken, og mener at Gjølberg er kynisk 
og korttenkt: 
http://www.nationen.no/meninger/leder/article5128800.ece 
Gjølberg debatterte også saken med stortingsrepresentant Per O. 
Lundteigen på Dagsnytt 18, 18. mai. Debatten kan gjenoppleves på 
http://www.facebook.com/l/bc5ed;www1.nrk.no/nett-
tv/indeks/213785 
 
Normann Aanesland hadde debattinnlegg i Østlands-Posten, 15.6: 
’Boplikt virker ikke’. 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Dagens Næringsliv: ’Vil 
avskaffe jordbruksoppgjøret’, 22.5. 
 
Normann Aanesland ble intervjuet i Nationen: ’Råd fra sentrale 
aktører’, 27.5. Et utvalg  av personer ble bedt  om å svare på:  "Hva 
er det viktigste grepet regjeringen kan ta for å sikre landbrukets 
framtid?” 
 
Lederen i Dagens Næringsliv, ’Vårofferet’, 19.5, omtaler 
jordbruksoppgjøret og refererer til  det Normann Aanesland tidligere 
har hevdet om at bøndene er selvstendig næringsdrivende og selv 
bestemmer den minimumsinntekten de får. Økte subsidier i 
jordbruksavtalen fører til økt ressursbruk og høyere kostnader i 
jordbruket uten at det fører til vedvarende inntektsløft for bøndene. 
 
 
Diverse aktiviteter 
 
Ole Gjølberg presenterte paperet "The Biased Futures Price at Nord 
Pool: Can it Really be a Risk Premium?" på en konferanse på NTNU, 
18. juni. 
 
Gro Ladegård holdt foredraget ’Forskning på coaching: hva vet vi, 
hva er interessante forskningstemaer, og hvilke metoder skal vi 
bruke?’ på seminar, BI, 8. juni. 
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Returadresse: 
Institutt for økonomi og ressursforvaltning 
Postboks 5003 
1432 ÅS 
Telefon: 64 96 57 00 
Telefaks: 64 96 57 01 
 

Ståle Navrud er medforfatter på  paperet: "Using Meta-Analysis and 
GIS for Value Transfer: A Case Study of European Wetland Values 
under Climate Change" (Luke Brander et al.), som er akseptert for 
presentasjon på Fourth World Congress of Environmental and 
Resource Economists (WCERE) i Montreal, Canada, 28. juni – 2. 
juli. 
 
Ståle Navrud presenterte sluttrapporten "Best Practice Benefit 
Transfer Guidelines" på 7th Conference of COST Action  E45 
"European Forest Externalties" (EUROFOREX), Technical 
University of Berlin, 10.- 12. mai. 
 
Eirik Romstad deltar på årsmøtet til Seamless Association 
(www.seamlessassociation.org/) i Nederland, 8.-9. juni.  Seamless 
Association  er oppfølgeren til EU-prosjektet Seamless, der IØR var 
en sentral partner.  UMB er medlem i Seamless Association, som 
integrerer modeller, modellverktøy og data til å bli en av de mest 
sentrale modelleringsplattformene for landbruk i årene fremover. 
 
Eirik Romstad presenterer paperet "Valuation under uncertainty" på 
Ulvön conference in Environmental economics, 22.-24. juni. Det 
samme paperet presenteres som invitert foredrag på EAAEs PhD 
workshop "Decisions and choices under uncertainty in Agro-food 
and Natural Resources Economics” i Barcelona, 1.-2. juli. 
 
Eirik Romstad: IØR er med på to NFR-prosjektskisser innen 
landbruk som har fått melding om å utvikle søknader: (1) 
Sykdomsfremkallende bakteriers dynamikk i verdikjeden - aspekter i 
forhold til bransjeretningslinjene, folkehelse og nytte-
kostnadsanalyse, som koordineres av Animalia; (2) Korndyrking 
under endrede klimaforhold - dyrkingspotensial, drenering, 
jordarbeiding og økonomi, som koordineres av Bioforsk. 
 
Kenneth Løvold Rødseth holdt foredraget "Estimating Shadow Prices 
of Bad Outputs under Heterogeneous Input Quality" på North 
America Productivity Workshop 2010, 5. juni. Artikkelen er skrevet 
sammen med Daniel Atsbeha. 
 
Anita Leirfall holdt invitert gjesteforelesning ved Filosofisk institutt, 
Universitetet i Bergen. Tittel på foredraget: "Kant om tid, rom og 
orientering", 29. april. 
 
Anita Leirfall holdt invitert foredrag på Den nasjonale 
filosofifestivalen i Kragerø. Tittel på foredraget: "Kant om tro og 
viten", 4.-6. juni. 
 
Anita Leirfall deltok på den internasjonale workshopen "Cognition 
and Perception", Universitetet i Bergen, 10.-12. mai. 
 
Anita Leirfall deltok på heldags boksymposium over Svein Engs bok 
Rettsfilosofi, 19. mai. 
 
Anita Leirfall deltok på "Workshop on Critical Realism", Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 28.-30. mai. 
 
Anita Leirfall er medarrangør av Sommermøtet i regi av Norsk 
Forening for Rettsfilosofi. Foredragsholder er Helge Høibraaten og 
foredragets tittel er: "Carl Schmitt om unntakstilstand, terror og 
geriljakrig", Universitetet i Oslo, 7. juni. 
 
Anita Leirfall er invitert samarbeidspartner i forskernettverket "Wine 
between Science and Aesthetics", Universitetet i Bergen. 

Anita Leirfall er invitert samarbeidpartner i forskningsprosjektet: 
"Causation in Science. An interdisciplinary study of causal 
processes", Universitetet for miljø- og biovitenskap. 
http://sites.google.com/site/ranilillanjum/research/causation-project 
 
Anita Leirfall er invitert medlem av programkomiteen i tilknytning til 
den internasjonale konferansen "The Philosophy of Computer 
Games", som arrangeres i Athen, Hellas, mars 2011. 
 
Blogg 
 
Stein Terje Holden er tilbake til Addis Ababa fra Tigray hvor han har 
organisert feltarbeid for våre NOMA-studenter på programmet 
Development and Natural Resource Economics. Han har laget en 
blogg for feltarbeidet på sin hjemmeside: www.steinholden.com 
Klikk på ”My blogg”. Der er det også lenke til bilder Holden har tatt 
fra feltarbeidet (lenke inne på bloggen). Bloggen bør leses nedenfra 
og opp (kronologisk rekkefølge). 
 
Publisering 
 
W.E. Huffman, S.K. Huffman, K. Rickertsen

 

 og A. Tegene. "Over-
Nutrition and Changing Health Status in High Income Countries," 
Forum for Health Economics & Policy, forthcoming 

F. Alfnes og K. Rickertsen

 

 "Forbrukerholdninger til oppdrettsfisk i 
Frankrike," Norsk fiskeoppdrett 2010 (5): 53-55. 

Stig-Erik Jakobsen and Bernt Aarset

 

, Institutions as facilities for 
change? A study of the coherence between political regulations and 
innovations within the pelagic fisheries sector in Norway. Marine 
Policy, 34 (2010), 928–934. 

Nielsen, H.M., I. Olesen, S. Navrud, K. Kolstad and P. Amer: How 
to consider the value of animal welfare in breeding goals – A review 
of current status and future challenges.  Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics. Online first, juni 2010: 
http://www.springerlink.com/content/0m53l6p725323103/?p=ec386
2b10da240d18365df101ed35b7d&pi=0  
 
Bokutgivelse 
 
Kjell Gunnar Hoff (med bidrag fra Trond Bjørnenak): Driftsregnskap 
og budsjettering, 5. utgave, Universitetsforlaget. 
 
Boken er skrevet for det økonomisk-administrative studiet, og 
inneholder grundige drøftinger av ulike budsjetterings- og 
styringsmodeller, og metoder for lønnsomhetsanalyse, og legger også 
vekt på å integrere dem. Med sine mange aktuelle eksempler skulle 
den være meget godt egnet for ledere og økonomimedarbeidere. 
 
Redaksjonen ønsker sine lesere en god sommer! 
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