
  
 
 
 

                                                                                                                       
                     
       

 
 

 
F. Kjosavik og S. Navrud (red.) 

 

IØR-bulletinen Institutt for økonomi og ressursforvaltning 
Handelhøgskolen UMB 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 

November/desember 2010 
163. utgave, 15. årgang 

 
Norge trenger flere økonomer 
  
Kunnskapsdepartementet  har nettopp gitt ut rapporten ”Tilbud og 
etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Rapporten 
slår fast at  Norge trenger flere med høyere utdanning. Men, mer spesifikt sier 
den (s. 83) at: ”det er betydelig ubalanse på nasjonalt nivå innen noen få 
utdanninger av en viss størrelse: 
 

 Lærere 
 Teknologisk og naturvitenskapelig utdanning, herunder ingeniører 
 Høyere økonomisk-administrativ utdanning 

 
Kunnskapsdepartementet vil på denne bakgrunn arbeide for at 
utdanningstilbudet innen disse utdanningene utvides.” Handelshøgskolen ved 
UMB vil gjerne bidra til styrkingen av høyere økonomisk-administrativ 
utdanning i Norge – både kvantitativt og kvalitativt.   

Ragnar Øygard, instituttleder 
To ny doktorer 
 
Marie Steen disputerte for PhD-graden på en avhandling om prisdannelsen i 
blomstermarkedeene, 26. november. Hennes prøveforelesning var om 
“Comodity Price Volatility and Price Risk Management”. Ole Gjøberg var 
veileder.. 
Valborg Kvakkestad

Harald Giæver  

 disputerte for Ph.D-graden  17. desember på 
avhandlingen: Institutions and Genetically Modified Organisms (GMOs): The 
Formation of Perspectives and Organisms. Hennes prøveforelesning var 
“Comparing Economic approaches in GMO Assessments” . Arild Vatn var 
veileder. 

Harald Giæver var bygutten som ble professor i jordbrukets foretaksøkonomi 
ved Norges landbrukshøgskole (NLH). Han vokste opp i Oslo i en familie 
med solide Nordnorske røtter. Etter artium valgte han Vinterlandbruksskolen, 
og deretter plantekulturstudiet ved NLH. Hans første virke som ferdig 
sivilagronom i 1954, var som økonomiveileder for bønder i Vestfold. Senere 
ble han forsker ved Norges landbruksøkonomiske institutt, hvor han fikk 
anledning til å ta en Mastergrad i North Carolina og en PhD-grad ved UC 
Berkeley. Fra 1965 til han gikk av med pensjon i 1997 var han professor ved 
NLH, Institutt for landbruksøkonomi. Harald var meget flittig, systematisk og 
grundig i sitt arbeid, både som lærer, forsker og administrator. Hans 
avhandling fra Berkeley var på høyt internasjonalt nivå, men han mente at det 
var viktig å prioritere en praktisk tilnæring til bedre økonomistyring for 
norske bønder. Harald var meget solidarisk både med den næring han jobbet 
for, og de bøndene han veiledet og studerte. Han prioriterte undervisningen 
og arbeidet med sine studenter. Han påtok seg mange administrative plikter 
og tillitsverv ved instituttet og NLH. Som NLHs prorektor hadde han en 
viktig rolle i den store moderniseringen av NLHs utdanninger midt på 70-
tallet. I alt sitt arbeid la han stor vekt på å være saklig og objektiv og mislikte 
juks med argumenter og tall. Arbeidet hans var preget av en systematisk og 
teoretisk fundert tilnærming. Han utviklet gode systemer for praktisk 
økonomistyring for norske bønder, og formidlet kunnskap om disse til en hel 
generasjon av herredsagronomer og bønder. Harald Giæver vil bli husket for 
sin store innsats i landbrukets tjeneste.  Per Halvor Vale og Ragnar Øygard 
 
I media 
 
Atle G. Guttormsen

 

 og Frank Asche hadde innlegg i Dagens næringsliv om 
”Genetisk modifisert laks – hva så?”,  november 2010. 

Normann Aanesland

 

 ble intervjuet om dumping priser på juleribbe  av 
Tønsbergs Blad 30.11: Dagligvarekjedene tenker bare på seg selv. 

Nationen hadde et stort oppslått intervju med Ole Gjølberg den 11. november 
der han avviser at det vil oppstå varemangel i Norge i fredstid. 
http://www.nationen.no/2010/11/11/naring/mat/matmangel/eksportforbud/sel
vforsyning/6264904/ 
 
 
 
 

 
 
Gro Ladegård

grad fokuserer på sin lederrolle under coaching, ikke sin egen personlighet, 
som mange ser ut til  å tro. 

 hadde avisinnlegg i Ukeavisen Ledelse, fredag 29. oktober, 
med tittelen ”AFF, coaching og forskning”. I innlegget drøftet hun sine 
forskningsresultater på ledercoaching, der resultatene viser at ledere i stor  

 
Dagens Næringslivs gasellebilag, oktober 2010, omtalte masterprogrammet 
for entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøgskolen UMB under 
tittelen:  “Med en gründer i magen.” 
 
Dagens Næringslivs gasellebilag, oktober 2010, om Casper Claudi 
Rasmussens

 

 og Knut Øvind Reinertsens masteroppgave om 
innovasjonsprosesser i næringslivet. Oppgaven ble skrevet ved 
Handelshøgskolen UMB. 

Østlandets Blad omtalte Bernt Aarset

 

, som lot studenter i kvalitativ metode 
gjennomføre intervjuer med elleve næringslivsledere i Follo. 
Næringslivskontoret ønsker at UMB skal forbedre samarbeidet med det lokale 
næringslivet. 

Fagdag 
Instituttet arrangerte Fagdag  for økonomilærere fra videregående skoler 25. 
november  
 
Diverse aktiviteter 
Rapporten fra Normann Aanesland

 

  om potesialet  for småkraftverk i landet, 
som tidligere  er utgitt  fra IØS, ble nyttet  i  interpellasjonsmøte i Stortinget 
12.11.  I interpellasjonen til Landbruks- og matministeren om utbygging av 
småkraftverk og grønne sertifikater,  ble det  vist   til   det potesialet i landet 
som er beregnet i rapporten om  småkraftverk. 

Normann Aanesland og Inger-Lise Labugt 

 

var på seminar med studentene i 
landbrukspolitikk (ECN 260 0g ECN 360) på Quality Hotell i Larvik, 17. og 
18. november, Kurset ble arrangert av Bondelaget og Norsk 
Landbrukssamvirke. Det deltok i alt 44 studenter. 

Ole Gjølber

 

g holdt foredrag på North Bridge Investor Breakfast i Oslo 9. 
november om prisutvikling for landbruksarealer i Europa i årene som 
kommer. 

Ole Gjølberg

  

 leder Universitets- og Høgskolerådets publiseringsutvalg. 
Revisjonen av den såkalte nivå-2 listen (de høyest rangerte tidesskriftene) var 
hovedtema på møtet 15. november. 

Ole Gjølberg

 

 er én av UMBs representanter i arbeidsgruppa for  utvikling  
faglige organisasjonsmodell for det fusjonerte unhiversitetet UMB+NVH 
Ståle Navrud 

  

holdt invitert forelesning "Economic valuation of impacts from 
natural diasters"  på konferansen "Disaster Impacts and Research", 
Uiniversity of Indonesia, Jakarta, Indonesia 3.-4. november 

Ståle Navrud

  

 gjesteforeleste om "Economic valuation of cultural heritage 
buildings" og "Cost-benefit analysis of environmental regulations within the 
European Union" ved Faculty of Economics, Matej Bel University, Banska 
Bystrica, Slovakia,  9. november. 

Ståle Navrud

  

 holdt invitert foredrag "Hvordan beregne samfunnsøkonomisk 
nytteverdi av å rydde opp i forurenset grunn?" på Miljøringens temamøte 
"Forurenset grunn. Nye regler. Bedre tider?", Oslo, 16. november. 

Ståle Navrud

 

 holdt foredraget " Economic valuation of public health impacts 
of natural diasters"  på symposiet "Health and Health System Impacts of 
Natural Disasters" ved Institute of Public Health, University of Heidelberg, 
Tyskland, 18. november. 

Ståle Navrud

 

 holdt foredraget “Economic impacts from natural disasters - 
Lessons learned for cultural heritage" på “International conference on 
Disaster Management and Cultural Heritage: Living in Harmony with the 
Four Elements",  Ministry of Home and Cultural Affairs, Thimphu Bhutan, 
12. - .14. desember  

 

http://www.nationen.no/2010/11/11/naring/mat/matmangel/eksportforbud/selvforsyning/6264904/�
http://www.nationen.no/2010/11/11/naring/mat/matmangel/eksportforbud/selvforsyning/6264904/�
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Eirik Romstad

 

 var i Japan 10.-16. november for å se på landbruks- og 
naturbasert reiseliv.  Prosjektet er et samarbeid med Professor Yasuo Ohe, 
Chiba Universtity, og er finansiert av Sasagawa stiftelsen. 

Eirik Romstad
 

 deltok på  møtei EU- prosjektet Prima i Newcastle, 18.-19.11  

Kjell Gunnar Hoff

 

 var på besøk på College of Business and Dept. of 
Economics, Washington State University, Pullman, Wa., 25. og 26. oktober 
og på Carlson School of Business, University of Minnesota 1. november, for 
å drøfte et nærmere direkte samarbeid mellom vår handelshøyskole og nevnte 
institusjoner. Samarbeidet vil kunne omfatte både utvekslingsprogrammer for 
studenter og faglige, samt et nærmere samarbeid mellom Carlson og oss på 
miljøregnskapssiden.  Washington State University er dessuten interessert i 
en avtale mellom institusjonene. 

Kjell Gunnar Hoff

 

 holdt det musikalske foredraget Structure- flexibility-
creativity i Riga, Latvia, 26. november, for en gruppe unge entreprenører som 
var samlet til workshop i regi av Hansa Riga Rotary Club og Kongsberg 
Rotary. Foredraget ble delvis gjennomført ved hjelp av en power point–
presentasjon som gikk på en storskjerm, mens Hoff spilte (tenorsaxofon) 
sammen med en latvisk jazz trio, ledet av pianisten Madars Kalnins, som 
Hoff har spilte med tidligere (jazzfestivalene i Oslo og Kongsberg 2008). I 
pausene mellom låtene, ble budskapet, som hadde kommet frem på skjermen 
under det musikalske innslaget,  forsterket med eksempler. Jazz og næringsliv 
har blitt et interessant tema, initiert opprinnelig av den norske 
jazztrommeslageren Carl Størmer gjennom sin Jazzcode, som han  reiser 
verden rundt med, engasjert av store internasjonale selskaper. Den måten en 
jazzgruppe er organisert på og hvordan jazz utøves kan gi mange impulser til 
et næringsliv som trenger fornyelse og en mer kreativ organisasjon. 

Anita Leirfall

 

 holdt foredraget "Et kritisk blikk på den gylne regel" 
(30/10) på regionalt humanistseminar i regi av Human-Etisk Forbund,  
Scandic Hamar, 29.-30. oktober. 

 
Publikasjoner 
 
Assem Abu Hatab og Eirik Romstad

 

 har fått akseptert paperet "Determinants 
of Egyptian Agricultural Exports: A Gravity Model Approach" i  Modern 
Economy.  Hatab var Yggrdasil stipendiat ved UMB våren 2010, og avslutter 
for  tiden doktorgraden ved  Northwest A & F University i Folkerepublikken 
Kina. 

Holden, S. T.

 

 and Lunduka, R. (2010). The Political Economy of Input 
Subsidies in Malawi: Targeting efficiency and household perceptions. Paper 
presented at the NFU-conference, Oslo, 25.-26. november. 

Elstad, Beate og Gro Ladegård

 

 (2010). Er kvinneandel viktig for kvinners 
medvirkning og innflytelse i styrer? Magma – Tidsskrift for Økonomi og 
Ledelse, 13 (7). 

Jonas Gaudernack

 

 har en artikkel om revisors kommunikasjon av 
kontrollsvakheter i Revisjon & Regnskap 8/2010. 

Jonas Gaudernack

 

 har en artikkel om internrevisor og uavhengighet i 
Internrevisoren 2/2010. 

Barton, D., A. Bugge Mils, S. Navrud

 

  N. Lande 2010: Verdsetting av nytten 
av å oppnå god vannkvalitet i innsjøer. (Resultater fra norsk eksempelstudie i 
EU-prosjektet AQUAMONEY). Rapport L.Nr 5966-2010. Norsk Institutt for 
Vannforskning (NIVA), Oslo. ISBN-978-82-577-5701-4. 

Atle Guttormsen i  “Science” igjen ! 
 
Smith, M. D., F. Asche, A. G. Guttormsen

 

, and J. B. Wiener: Genetically 
Modified Salmon and Full Impact Assessment. Science 330/2010:1052-3.

MÅNEDENS PORTRETT: ESPEN GAARDER HAUG –  NY PROFESSOR I FINANS 

 
Dine viktigste meritter? 
 
Jeg håper da de ligger foran meg og ikke bak meg. Hva har jeg gjort faglig 
på veien hit mener du? Jo da, har klart å skrive et par bøker om matematisk 
finans. Har ellers studert til diplomøkonom på BI og tatt en doktorgrad ved 
NTNU. Har fått prøvd ut en del økonomisk teori på Wall Street, noe funket, 
endel funket veldig dårlig. Er også utdannet gartner fra Grimstad. Når man 
skal drive med økonomi og finans, tror jeg det til tider kan være viktig å ha et 
bein i jorda. Hadde det blitt obligatorisk at all økonomer også tok 
gartnerutdannelse, hadde vi ikke da unngått endel økonomiske bobler og 
kriser? 
 
Hva er du mest opptatt av nå? 
 
Akkurat nå jobber jeg med å skrive ferdig nok en bok. Ellers er jeg opptatt av 
den nye jobben som professor i finans på UMB – blir nok en del nytt å sette 
seg inn i, og det er jo bra! Håper på mye spennende forskning og  ivrige 
studenter. 
 
Hva gjør du når du ikke er på jobb? 
 
Jobb er fritid og fritid er jobben, for hvor går skille når en del av jobben er 
forskning, kreativitet? Man kan like godt komme opp med en god idé i 
skiløypa som på kontoret. For meg har jobben alltid vært mer en livstil. Alt 
henger også sammen på en eller annen måte. Dagens kultur, der  man skiller 
så kraftig mellom de ulike fagområdene, er heller ikke alltid optimal tror jeg. 
Man fokuserer på skisporet og ser ikke skogen rundt seg. Man kan gå glipp 
av en del da. Jeg satser på noen bra skiturer i vinter, noen med fokus på 
sporet, og andre med fokus på skogen. 
 
Hva har du på nattbordet? 
 
Det er sjelden jeg leser på senga. Men i stua er det store stabler med bøker 
både under og over stuebordet. Jeg parallell-leser typisk et stort antall bøker 
samtidig. Det går derfor veldig sakte, og jeg blir nesten heller aldri ferdig med 
å lese en bok. Et av prosjektene mine for året er å få ryddet litt opp i bøkene, 
det ser jo ut som en bokbombe har gått av i huset! 
 
  
 

Hvor kommer du fra? 

Etter 8 år på Wall Street, og 
et par år i London så er jeg 
nå tilbake på Ås. Jeg vokste 
opp på Gaarders Planteskole 
i Ås, hvor jeg spadde busker 
og trær i nesten alle 
skoleferier. Så jeg har 
vandret i en stor sirkel, og er 
nå endelig tilbake i verdens 
sentrum: Ås. Trivelig plass 
det, utrolig fine sol-
nedganger, og, ja, mye flotte 
busker og trær, spesielt da i 
den flotte parken på UMB, 
noe det er lettere å fryde seg 
over etter opphold i diverse 
metropoler. 


