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Follo fotballklubb  
 
Follo FKs seier over Rosenborg BK i semifinalen i cupen var en 
fantastisk inspirasjon for de som tror at David fortsatt kan hamle opp 
med Goliat! Kampen viste at det ikke er nok å ha de best betalte 
spillerne og det største apparatet og mest rutine. Man må også ville 
vinne, og man må bruke sine ressurser smart. I diskusjonen om 
Handelshøgskole ved UMB var det skeptikere som sa at dette ikke 
var noen vits i – at vi uansett er for små til å konkurrere med de store 
handelshøgskolene i Norge – og internasjonalt. Da er det kanskje 
lærdom å hente fra Follo FK sin seier over RBK. Og det er ikke bare 
i fotballen at de små kan hamle opp med de store. En gang var 
Microsoft myggen og IBM den uovervinnelige kjempen.  Follos 
prestasjoner i cupen er inspirerende, men det er kanskje også lærdom 
å hente fra lagets prestasjoner i serien. Skal man bli best er det ikke 
nok å vinne noen kamper i cupen, man må prestere hver uke gjennom 
hele sesongen, hele tiden.  
 
Ragnar Øygard, instituttleder 
 
* Handelshøgskolen ved UMB var arrangør av et meget vellykket 
PhD-kurs i elektrisitetsøkonomi, 30. august - 3. september. Foreleser 
på kurset var professor Richard Green, University of Birmingham 
Business School. Kurset hadde 32 deltakere, heriblant PhD-studenter 
ved Handelshögskolen i Stockholm, Copenhagen Business School, 
NHH, NTNU. I tillegg var det flere deltakere fra kraftbransjen, bl.a. 
Vattenfall og NVE. 
 
* Yasuo Ohe, Chiba University, besøkte IØR 22.-23. september som 
del av et forskningssamarbeid om landbruks- og naturbasert reiseliv, 
finansiert gjennom Sasagawa Foundation. 
 
* Ole Gjølberg leder et konsortium bestående av Handelshøgskolen 
BI, Universitetet i Stavanger, internasjonale partnere og UMB (INA, 
ILP og Noragric) på en søknad til FME-samfunn (Center of 
excellence i renewable and environmentally friendly energy). 
 
Forelesning 
 
Åpen ”prøveforelesning” for professorat i finans: 
fredag 8. oktober, 1215-1300, TF102, fløy III, IMT: 
Espen Gaarder Haug:”Gull, grådighet og penger”. 
http://www.umb.no/ior/artikkel/gull-gradighet-og-penger-espen-
gaarder-haug-proveforeleser 
 
I media 
 
Den kraftige prisøkningen på hvete i de internasjonale korn-
markedene har vakt mye debatt. HH/UMBs Ole Gjølberg har vært 
mye i media, bl.a på Dagsrevyen den 10. august 
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/224646/ 
og på Dagsnytt 18 den 13. august. 
 
Aftenposten hadde saken som førstesideoppslag den 9. august, se 
http://www.aftenposten.no/okonomi/utland/article3759959.ece 
 
Ole Gjølbergs synspunkter på kornlager i forbindelse med 
vulkanutbrudd interesserer Frankrike, se 
http://www.ambafrance-
no.org/spip.php?article1472&var_recherche=gjolberg

 
 
 
Dagens Næringsliv og regjeringens pressesenter melder at Olvar 
Bergland er oppnevnt som medlem av et av 
sjøkabelutvalgene/”monsterutvalgene”: 
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1966110.ece 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/
2010/ny-gjennomgang-av-sjokabelalternativet-i.html?id=613168 
 
Normann Aanesland og Bjørn Inge Østby hadde med bakgrunn i 
Østbys masteroppgave en kronikk i Nationen 24. august: ”Konsesjon 
stopper nyskaping.” 
 
Ståle Navrud uttalte seg om rapporten der arbeidet til FNs klimapanel 
har blitt evaluert, Aftenposten, 31. august 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3790973.ece 
 
Diverse aktiviteter 
 
Ole Gjølberg er gjenoppnevnt som leder av Universitets- og 
Høgskolerådets publiseringsutvalg ("Tellekantutvalget") for 
ytterligere to år. 
 
Ole Gjølberg representerte HH-UMB på styremøte i Bodø i den 
Nasjonale Forskerskolen i Bedriftsøkonomi, 1. september. Styret la 
bl.a. planer for nye nasjonale doktorgradskurs innen de økonomisk-
administrative fagene. 
 
Ole Gjølberg holdt foredrag om rekruttering til høyere utdanning i 
Norge på Det nasjonale studieveilederseminaret på NTNU, 27. 
september. 
 
Kolbjørn Christophersen representerer HH-UMB på rådsmøte i 
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning, 11.-12. 
oktober. Aktuelle saker, se 
http://www.uhr.no/organisering/nasjonale_rad/nroa/aktuelt 
 
Kyrre Rickertsen holdt det inviterte foredraget: "Effects of a Tax 
Reform Designed to Encourage a Healthier Diet" på 1st Joint 
EAAE/AAEA Seminar: "The Economics of Food, Food Choice and 
Health" i Freising, Tyskland, 15.-17. september. Foredraget er basert 
på felles arbeid med Geir Wæhler Gustavsen. 
 
Ståle Navrud holdt invitert forelesning: "Environmental valuation 
and policy use" i PhD-kurs i Cost-Benefit Analyses, Høgskolen i 
Molde, 3. september. 
 
Ståle Navrud holdt invitert foredrag: "Samfunnsøkonomiske 
kostnader av utslipp fra transportsektoren" på seminaret "Transport 
og Helse; Reis smart - lev bedre", 16. september,  i anledning den 
Europeiske Mobilitetsuken, Oslo kommune v/Samferdselsetaten.  
 
Ståle Navrud holder invitert foredrag: "Economic Valuation of 
Transportation Noise in Europe"  at the  European Acoustics 
Association (EEA) Symposium: “Urban Noise Exposure: Health and 
Economic Effects” på 8th International Scientific Conference of the 
International Occupational Hygiene Association (IOHA), Roma, 28. 
september. 
 
Ståle Navrud er av Universitetsstyret oppnevnt som medlem av styret 
ved Institutt for naturforvaltning (INA), UMB for perioden 1. august 
2010 - 31. august 2013. 
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Anita Leirfall deltok på symposiet "Kant and Mill Reading Party"  
i regi av University of St Andrews. The Burn, Skottland, 2.-5.  
august. 
 
Anita Leirfall var medarrangør av møte i regi av Norsk Kant-selskap: 
Jonas Jervell Indregard: "Making it Clear: Attention and Self-
Affection in the Critique of Pure Reason", Universitetet i Oslo, 15. 
september. 
 
 
Nytilsatte 
 
* Helga Sigurdardóttir, vikar i ekspedisjonen. 
 
* Jonas Gaudernack, førsteamanuensis II, Corporate Governance 
http://80.239.2.191/kunder/pwc/karriere.nsf/$all/D3D35D07118EFB
A9C1257487003B7BA7  
http://www.nhh.no/Default.aspx?ID=2258  
 
* Simone Carolina Bauch, postdoc-stipendiat 
http://www.umb.no/ior/ansatte/simone_caroline.bauch  
 
* Yohei Mitani, postdoc-stipendiat 
(Y.M. was a post-doctoral research associate (funded by the Japan 
Society for the Promotion of Science) at the Institute of Behavioral 
Science at the University of Colorado, Boulder. Yohei earned his 
PhD in Economics from Waseda University (Tokyo, Japan) in March 
2008.  He has worked with Professor Nicholas Flores (Chair of 
Economics, University of Colorado, Boulder) since September 2006. 
Yohei's research interests include environmental economics, 
experimental economics, and applied econometrics. He has worked 
on discrete choice modeling applied for choice experimental data set 
which attempts to evaluate ecosystem restoration activities.  Also, 
Yoehi has worked intensively on experimental economics techniques 
to understand subjects’ behavior in non-market valuation and public 
goods game situations.) 
 
* Rani Anjum, dr.art., og timelærer i filosofi 
http://www.umb.no/ior/ansatte/rani.anjum 
http://sites.google.com/site/ranilillanjum/home 
 
 
Publisering 
 
Ole Gjølberg er bidragsyter med artikkelen "Time Regularities in the 
Nordic Power market" i boka Energy, Natural Resources and 
Environmental Economics, redigert av Bjørndal, Bjørndal, Pardalos 
og Rönnqvist, utgitt på Springer Verlag, se 
http://www.springer.com/economics/book/978-3-642-12066-4 
 
Ladegård, G. & E. Romstad (2010): Understanding the demand side 
and coordinating the supply side for connected goods and services. 
Abstract: Applied Studies in Agribusiness and Commerce 4(1-2):17-
23.(http://econpapers.repec.org/article/agsapstra/91107.htm 
 

Bokutgivelse 
 
Ladegård, Gro og Signy Vabo (2010):  
Ledelse og styring. Bergen: Fagbokforlaget 
 

I denne boken går forfatterne til kjernen av 
begrepene ledelse og styring for å løsrive 
disse fra den sektortenkningen som har vært 
dominerende i faglitteraturen. Utgangspunktet 
er at ledelse og styring er to begreper for ulike 
sider ved et felles problem: Hvordan 
koordinere organisert virksomhet og gi denne 
retning og momentum mot de mål som til 
enhver tid gjelder?  

Ledelse og styring blir definert i en 
typologi – som idealtyper – som kan være 

anvendelig innenfor både offentlig, privat og frivillig virksomhet, 
som kan studeres fra ulike perspektiver, og ikke minst brukes som en 
modell for praksis. I boken settes virkemidlene inn i en praktisk og 
teoretisk sammenheng for å danne et grunnlag for videre fler- eller 
tverrfaglig forskning på feltet, for bruk av disse virkemidlene i 
praksis, og ikke minst for en mer praksisnær undervisning der 
teoriene og begrepene bedre reflekterer moderne 
organisasjonsvirkelighet.  

De ulike kapitlene er bidrag fra flere forskere som 
presenterer ny empirisk forskning på ledelse og styring på ulike felt i 
samfunnet, og belyser i tillegg utviklingstrekk. Bidragene knyttes 
sammen til en helhetlig analyse av dagens praksis når det gjelder 
bruk av ledelse og styring som virkemidler. 
 
Ny nettside 
 
IØRs EU-Interreg-IVA-prosjekt har fått egen nettside:  
KASK:VIE - Vitensamarbeid, innovasjon og entreprenørskap 
http://www.kaskvie.eu  
 
Formålet med hjemmesiden er å skape gjennomsiktighet i prosjektet, 
være et felles sted hvor informasjon om det er tilgjengelig og 
oppbevares for eksterne besøkende og prosjektdeltakerne og å skape 
oppmerksomhet rundt det. Via hjemmesidens ”public area” får 
samtlige besøkende adgang til generell informasjon og nyheter 
omkring prosjektet samt adgang til offentlige prosjektdokumenter. 
Adgang til hjemmesidens ”private area” er forbeholdt deltakerne i 
prosjektet.  
 
2 x Gründercamp 
 
Det ble arrangert gründercamp på Handelshøyskolen BI, der 
masterstudenter i økonomi fra UMB deltok 
http://www.kaskvie.eu/vellykket-gruendercamp.aspx 
 
Det ble arrangert gründercamp for elever ved Frogn videregående 
skole, med masterstudenter fra Handelshøgskolen ved UMB som 
foredragsholdere: 
http://www.kaskvie.eu/gruendercamp-i-frogn.aspx  
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