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Handelshøgskolen ved UMB vokser 
 
Vi har nå gjennomført rekruttering av tre nye medarbeidere 
innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet: professor Espen 
Gaarder Haug i finans, førsteamauensis Jens Bengtsson i 
økonomistyring og førsteamanuensis Silja Korhonen-Sande i 
foretaksstrategi.  Dette er et solid tilskudd til vår fagstab. 
Handelshøgskolen ved UMB framstår dermed som  det største 
og sterkeste bedriftsøkonomiske fagmiljøet på Østlandet ved 
siden av BI. Og det kommer godt med, for det  er stor 
tilstrømming av studenter til våre økonomisk-administrative 
studier. Ikke minst er det stor interesse for 
masterspesialiseringene i finans og økonomistyring. Med 
denne styrkingen av vårt fagmiljø vil vi kunne styrke tilbudet  
på disse områdene. 
Med dette teller Handelshøgskolens vitenskapelige stab: 9 
professorer, 1 dosent, 14 førstemamuenser, 1 førstelektor og 6 
professor II. I tillegg kommer en rekke timelærere, 5 forskere, 
4 emeritus, og ca 30 PhD studenter. Til sammen blir det et 
spennende fagmiljø!           

Ragnar Øygard, Instituttleder 
 
UMB-økonomer  sentrale i Sjøkabelutredningen  
 
Førsteamanuensis Olvar Bergland har energiøkonomi som 
fagfelt og var medlem  utvalget Konsekvensene av at man 
trenger lenger tid på en ny overføringsforbindelse til 
Bergensområdet (BKK-området) (utvalg III). Ståle Navrud og 
Torstein Bye ga bidrag til de samfunnsøkonomiske 
vurderinger frautvalg IV. Rapportene fra de fire utvalgene ble 
overlevert regjeringen 1. februar. 
 
I media 
 
Gro Ladegård ble intervjuet bredt i ukeavisen ”Ledelse” 13. 
januar  om "Effektiv ledelse: Ledelse kontra styring". Det 
handler om forskningen som ligger bak boka ”Ledelse og 
Styring” som hun har ført i pennen sammen med Signy Vabo.  
 
Atle G. Guttormsen utga tre kronikker: “You can’t be both 
researcher and activist. Positive aquaculture awareness 
24.12.2010; ”Forsker og aktivist - en håpløs kombinasjon”.  
www.intrafish.no 17.12.10, og ”Fire fisker”. www.intrafish.no  
2.12.10. 
 
33. forskermøte for Økonomer ved NHH, 5.- 7. januar 
 
Mange på  instituttet deltok på det kombinerte forskermøtet 
for bedrifts- og samfunnsøkonomer. Følgende ga  
presentasjoner: Kyrre Rickertsen og Geir W. Gustavsen 
presenterte paperet: ”Effects of a Tax Reform Designed to 
Encourage a Healthier Diet”;  Eirik Romstad presenterte 
paperet ”Truthful revelation in nonmarket valuation”, Stein 
Holden presenterte paperet  Holden, S. T. and Lunduka, 
R.(2011).” Cash Constraints and Sticky Input Expenditures: -
Experimental Evidence from Malawi”, og Kenneth L. Rødseth 
holdt foredraget “True Abatement Costs”. 
 
 

 
 
Studér til økonom – etterspørselen er stor! 
 
Kunnskapsdepartetmentet har nylig lagt fram en analyse av 
behovet for kompetanse i næringslivet og forvaltningen. 
Analysene viser at det er tre grupper der etterspørselen etter 
høyt utdannede folk er større enn nåværende 
utdanningskapasitet: Økonomi og administrasjon; teknologi 
og realfag, samt lærere. Departementet sier i utredningen at 
man ønsker å prioritere slike utdanninger i årene som 
kommer.   
 
Jfr oppslag i GEMINI-NTNU, nr 4, 2010: En undersøkelse 
blant Norges 500 største bedrifter viser at seks av ti toppledere 
har utdannelse innenfor økonomi og ledelse. Tre av ti 
toppledere har ingeniør- eller teknologiutdanning. 
 
  
Diverse aktiviteter 
 
Anita Leirfall var medarrangør av Norsk Forening for 
Rettsfilosofi sitt tradisjonelle Julemøte fredag den 3. desember 
2010. Foredrag ved docent Joel Samuelsson, Uppsala  
Universitet: ”Om den juridiske tolkningslære, med vekt på 
tolkning av kontrakter”. Professor Alf Petter Høgberg, UiO 
holdt forberedt kommentar.  
 
Anita Leirfall holdt invitert foredrag med tittelen ”Shaking 
Hands Across the Universe. A Priori Space and A Priori 
Directionality” på den internasjonale konferansen Third 
International Conference on Lie-Admissible Treatment of 
Irreversible Processes (ICLATIP-3), Kathmandu University, 
Nepal, 3-7. Januar. 
 
Kyrre Rickertsen og Geir W. Gustavsen presenterte paperet: 
”Effects of a Tax Reform Designed to Encourage a Healthier 
Diet” ved seminar til Handelns Utredningsinstitut, 
Mälargården, Sverige 13. - 14. januar. 
 
Daniel M. Atsbeha, Dadi M. Kristofersson og Kyrre 
Rickertsen presenterte paperet: ”Productivity growth and 
Genetic-Based Technical Change in Dairy Farms” ved det 33. 
forskermøte for økonomer ved NHH, Bergen, 5. til 7. januar. 
 
Kjell Gunnar Hoff deltok på konferansen ”New Directions in 
Management Accounting” i regi av EIASM i Brüssel, 15-17. 
desember, 2010. 
 
Ståe Navrud evaluerte EU-søknader i Brüssel 8.-10. januar. 
 
Ståle Navrud holdt invitert foredrag ”Environmental costs of 
reneable energy” på konferansen ”Innovation for  
Sustainability” ved University of Algarve, Faro, Portugal,  
20.-21. januar. 
 
Ståle Navrud holdt fordraget ”Best Prwctise Benefit Transfer 
Guidelines for Forest Externalities”. COST E45 conference, 
Brüssel  25. januar.  
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Hvor kommer du fra? 
Jeg er født på Drammen sykehus, men har vel aldri vært i 
Drammen siden. Mesteparten av min utdanning har jeg fra 
Tromsø, så jeg anser nok det for å være min hjemby. De siste 
tre årene har jeg bodd i Nottingham, i forbindelse med et 

postdoktor-prosjekt. Før jeg flyttet til Tromsø i 1991, vokste 
jeg stort sett opp på Østlandet, inkludert steder som Langhus, 
Askim og Oslo. Ås kjente jeg bare til som et sted der mange 
fra Langhus endte opp på videregående, så jeg visste faktisk 
ingenting om hvor vakkert det er her før etter at jeg hadde søkt 
prosjektet mitt hit. Snakker om flaks og overraskelse da jeg 
var her for første gang på en workshop i juni i fjor! 
 
Dine viktigste meritter? 
Jeg er veldig stolt av boka Getting Causes From Powers som 
kommer ut på Oxford University Press. Boka har jeg skrevet 
sammen med Stephen Mumford, som nå er gjesteprofessor 
ved UMB. Vi har utviklet en original filosofisk teori om 
kausalitet som jeg har stor tro på.  Jeg er også stolt av at jeg 
har fått penger fra Forskningsrådet tre ganger, alle gangene fra 
FRIHUM, der det er hard konkurranse om midlene. 
’Causation in Science’ er selvsagt det største og viktigste av 
disse, og jeg håper at jeg vil klare å gjøre dette prosjektet til å 
bli minst så bra som det ser ut til på papiret. Men jeg vil gjerne 
understreke at alt jeg har oppnådd faglig, har jeg fått til fordi 
jeg har vært så heldig å jobbe sammen med dyktige og godt 
tenkende folk. 
 
Hva er du mest opptatt av nå? 
Nå tenker jeg selvsagt bare på prosjektet og hvor gøy det skal 
bli å jobbe her. Jeg ser virkelig på UMB og Handelshøgskolen 
som en drømmearbeidsplass og for prosjektet er det midt i 
blinken. Vi har faktisk med Terje og Frode mer en dobbelt så 
mange vitenskapsfilosofer som filosofi har i Oslo, og med 
dette prosjektet blir vi jo enda flere. En av de institusjonelle 
partnerne på prosjektet er Senter for Vitenskapsteori i Bergen 
og selveste sjefen der, Roger Strand, sitter i kjernegruppa for 
prosjektet. De sitter på verdifull kompetanse og har vært 
utrolig støttende i prosessen med søknaden til NFR. Drømmen 
og målet er at UMB skal kunne bli et permanent Senter for 
Vitenskapsfilosofi, med flere faste ansatte og egne master- og 
PhD-studenter. Det tror jeg vi kan få til også! 
 
Hva gjør du når du ikke er på jobb? 
Det har vært mye jobbing og reising i forbindelse med jobb de 
siste årene, og jeg regner ikke med at det blir noe særlig 
mindre framover. Men jeg er egentlig veldig hjemmekjær, og 
elsker å ligge på sofaen og lese tegneserier. Både jeg og 
mannen min er også veldig glade i å lage mat, og nå har vi for 
første gang på flere år et kjøkken der det er plass til oss begge. 
På kvelden ser vi gjerne på DVD. TV blir jeg bare provosert 
av, men det er mange gode filmer og serier som jeg gjerne vil 
se uten reklamepauser. 
 
Hva har du på nattbordet? 
Du hadde kanskje håpet at jeg skulle si Aristoteles, Hume og 
Popper, men der er det nok bare tegneserier. Jeg liker Billy, 
Tommy & Tigern, Betty, Zits og Hårek. Jeg har lest 
tegneserier siden jeg var 9 år. Billy ligger i familien, så det var 
vel sånn det begynte. Ingenting er så koselig og avslappende 
som å lese tegneserier jeg har lest hundre ganger før. Og man 
vet aldri når det dukker opp et godt filosofisk poeng heller! 


