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Global oppvarming: Viktig nok for nest-best politikk? 
Pensum i miljøøkonomi har en enkel og god oppskrift på optimal politikk for å redusere 

skadelige utslipp: Sett en pris på utslippene – enten gjennom utslippsavgifter eller 

omsettbare utslippskvoter. Andre tiltak, som subsidier til rensetiltak, eller pålegg om å bruke 

bestemte teknologier, er suboptimale, nest-best, tredje best (eller enda verre) løsninger på 

utslippsproblemet. Dessverre er det slik at for noen miljøproblemer, for eksempel globale 

utslipp av klimagasser, er den optimale løsningen ikke politisk mulig.  

Det ser ikke ut til at det vil være mulig å få til noen global avtale om utslippskvoter for 

drivhusgasser med det første. Dette må ikke forhindre oss fra å fortsette å si at et slikt 

system er noe vi må jobbe for å få en gang i framtida. Men vi kan ikke stoppe der og bare 

argumentere mot alle tiltak som ikke er optimale. Problemet med global oppvarming er for 

stort og for viktig til at vi kan si at vi ikke vil gjøre noe med det dersom vi ikke kan få 

gjennomført den optimale politikken. Når noe er viktig nok, bør vi akseptere at vi må prøve å 

finne fram til den nest beste løsningen dersom den optimale løsningen ikke lar seg realisere.  

Den optimale politikken kjenner vi (den står i læreboka), men å finne fram til den nest beste 

(i motsetning til femte beste) er en krevende utfordring som krever mye kløkt, 

oppfinnsomhet, innsikt og samarbeid på tvers av fagområder. Dét er en spennende 

forskningsutfordring!   

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

Kommende arrangementer ved HH UMB 

 

Åge Korsvold, konsernsjef i Orkla, holder innlegget ”Orkla – 

konsernets utfordringer” (foreløpig tittel) i Tårnbygningen, TU101, 

under Frokostmøte ved HH UMB 22. november. Frokost 

serveres fra klokken 07.45 og møtestart er klokken 08.15. Les mer 

her.  

http://www.umb.no/ior/artikkel/frokostmoter-pa-umb-hosten-2012
http://www.umb.no/ior/artikkel/frokostmoter-pa-umb-hosten-2012
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HH UMBs Senter for analyser av råvaremarkeder arrangerer en internasjonal 

konferanse i Oslo 23. november med tittelen “International Food prices: A bubble or a Long 

Lasting Super Cycle?“. Konferansen vil belyse utviklingen i de internasjonale 

råvaremarkedene med vekt på matvarer, investeringer i råvarer, land og innsatsfaktorer. 

Blant foredragsholderne finner vi redaktøren for råvaresidene i Financial Times, Javier Blas, 

samt internasjonale eksperter på råvaremarkeder og matproduksjon. Les mer her. 

Centre for Land Tenure Studies, som HH UMB deltar i, arrangerer i samarbeid med 

Norfund og Statens Kartverk workshop i Oslo 28. november: ”Storskala landbruk i sør: 

Kommersialisering for fattigdomsreduksjon eller marginalisering av de fattige?" Les mer her. 

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finansnæringens 

Fellesorganisasjon (FNO) holder gjesteforelesning 29. november kl. 

8.30 i TU101 i Tårnbygningen. Foreløpig tittel er: ”Fremtidsutsikter 

og utfordringer for forsikring i Norge”.  Gjesteforelesningen inngår i 

BUS280 Private- og næringsforsikringer, men er åpen for alle. 

 

Nytt om navn

 
 
Frode Alfnes er gitt opprykk til professor i økonomi, med 

spesialisering i forbrukeradferd og mat. Bedømmelseskomitéen finner 

at "Frode Alfnes sitt arbeid innen økonomi med fokus på 

forbrukeradferd og mat er av meget høy kvalitet, at hans bidrag er 

godt diversifisert når det gjelder tilnærming og tema studert, og 

volumet er klart utover kravene til et fullt professorat". Det er med 

stolthet vi gratulerer den nyutnevnte professoren! 

Du kan lese mer om professoropprykket på nettsidene til HH UMB 

Ole Gjølberg er gjenoppnevnt som medlem av Riksskattenemnda for en ny 3-års periode. 

Frode Kjosavik vil ha permisjon fra sin stilling ved HH-UMB i 2013 for å inneha stilling som 

professor i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO. 

Ledige stillinger

 

Handelshøyskolen ved UMB har lyst ut to ledige stillinger med søknadsfrist i november: 

Instituttleder. Søknadsfrist: 19.11.12. Se stillingsutlysning. 

Økonomistyring - Førsteamanuensis/professor eller førstelektor/dosent.  

Søknadsfrist: 25.11.12. Se stillingsutlysning. 

http://www.umb.no/ior/artikkel/konferanse-om-internasjonale-ravaremarkeder
http://www.umb.no/clts-no/artikkel/workshop-om-storskala-landbruk-i-sor
http://www.umb.no/ior/artikkel/professoropprykk-i-okonomi/
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=86961
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=87008
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Publisering 

 

Noriko Hosonuma, Arild Angelsen et al.  (2012): An assessment of deforestation and forest 
degradation drivers in developing countries. Environmental Research Letters (2012). 
Available online 

Rani Anjum: O que há de errado com a Lógica? (What's wrong with logic?), Argumentos 

4(8), 2012 

Lie, Helene, Jervell, Anne Moxnes et al. (2012): Improving Smallholder Livelihoods 

Through Local Value Chain Development: A Case Study of Goat Milk Yogurt in Tanzania. 

International Food and Agribusiness Management Review 2012 ;Volum 5.(3) s. 55-85. 

Available online  

Riera, P.; S. Navrud et al. (2012: Non-market valuation of forest goods and services: Good 

practice guidelines; Journal of Forest Economics, Available online  

 

HH UMB i media 

 
 

Rani Anjum og Stephen Mumford er intervjuet i oktobernummeret av tidsskriftet The 

Reasoner om boka Getting Causes from Powers. 

Stein Holden er intervjuet i en artikkel i Forskning.no, 3. oktober, om prosjektet 

“Economics of maize based farming systems for faster technology adoption and sustainable 

intensification pathways in Eastern and Southern Africa”. Se omtale. 

Normann Aanesland er intervjuet i saken om at ”Transportkostnadene må gå foran 

jordvernet”, som er gjengitt på nettsidene til Norges Eiendomsmeglerforbund 5. oktober. 

Kyrre Rickertsen ble 9. oktober intervjuet i VG om økningen i kyllingkonsumet i Norge. 

Atle Guttormsen deltok 11. oktober i diskusjonen om Norturas import av kjøtt fra Namibia i 

Dagsnytt 18 på NRK 

Handelshøyskolen ved UMB hadde besøk av finansminister Sigbjørn Johnsen 26. oktober. 

Besøket er omtalt i Ås avis: Ministeren kom med statsbudsjettet 

Nils Sanne var veileder, Ann Christin Slettvold var jurymedlem og masterstudenter fra 

Entreprenørskap og innovasjon ved HH UMB deltok i Innovation camp for masterstudenter, 

som er omtalt på nettsiden til Legemiddelindustrien og Ungt Entreprenørskap Oslo.  

 

http://stacks.iop.org/1748-9326/7/044009
https://www.ifama.org/publications/journal/vol15/cmsdocs/15%203/20110124.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1104689912000372
http://uk.sitestat.com/kent/kent-int/s?secl.philosophy.jw.TheReasoner.vol6.TheReasoner-6(10)-pdf&ns_type=pdf&ns_url=http://www.kent.ac.uk/secl/philosophy/jw/TheReasoner/vol6/TheReasoner-6(10).pdf
http://uk.sitestat.com/kent/kent-int/s?secl.philosophy.jw.TheReasoner.vol6.TheReasoner-6(10)-pdf&ns_type=pdf&ns_url=http://www.kent.ac.uk/secl/philosophy/jw/TheReasoner/vol6/TheReasoner-6(10).pdf
http://www.forskning.no/artikler/2012/september/335253
http://www.nef.no/xp/pub/topp/aktuelt/nef_nyheter/609692
http://www.nef.no/xp/pub/topp/aktuelt/nef_nyheter/609692
http://paper.opoint.com/?id_site=11293&id_article=279192&code=367
http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56101112/11-10-2012#t=11m35s
http://redir.opoint.com/?key=ABvLWEXUU2JvQoreJBPK
http://www.lmi.no/aktuelt-fra-lmi/2012/10/aapnet-doerene-for-innovasjonsstudenter
http://oslo.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1003:1969227896894848:::1003:P1003_HID_ID,P1016_HID_INSTITUTION_ID:15116,4
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Foredrag og presentasjoner

 

Arild Angelsen holdt innlegget "Kan norske oljemilliarder redde tropisk regnskog?", på 

Samfunnsøkonomenes høstkonferanse i Oslo, 23. oktober. 

Arild Angelsen innledet til debatt i Norad’s Climate and Environment Seminar Series, 30. 

oktober Utgangspunktet var boka "Analyzing REDD+: challenges and choices" som Angelsen 

har vært hovedredaktør for og som ble lansert i juni i år. 

Rani Anjum holdt ett innlegg på konferansen ”What is interdisciplinary success?” ved Lund 

Universitet, 4.-5. oktober. 

Jens Bengtsson holdt foredraget "Robust Optimization and Uncertain Prices in an Oil 

Refinery Supply Chain", på konferansen INFORMS Annual Meeting 2012, Phoenix, AZ, USA. 

14.-17. oktober. 

Olvar Bergland holdt 15. oktober foredrag på NRØAs fagmøte om økonomiske 

problemstillinger knyttet til elektrisitetsnettet. 

Susann Gjerde underviste for studenter på bachelorprogrammet i coaching og positiv 

psykologi ved BI Drammen 25. oktober. 

Susann Gjerde holdt gjesteforelesning på Norges Idrettshøyskole 22. oktober, der hun 

underviste bachelorstudenter på trenerutdanningen i verdier og styrker som grunnlag for 

videreutvikling av utøvere. 

Ole Gjølberg innledet til debatt om det såkalte ”Tellekantsystemet” i Forskningsutvalget 

ved NHH 29. oktober. Han presenterte i den forbindelse diverse statistikk over 

publiseringsmønster og publiseringsaktivitet i de norske økonomimiljøene. Se omtale her. 

Kjell Gunnar Hoff holdt gjesteforelesningen "Bør bedriftene brenne sine budsjetter eller er 

det fremdeles håp for budsjettet og budsjetteringsprosessen?" for masterstudenter og 

inviterte ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Tromsø, 26. oktober 

Stein Holden var innleder på dialogmøte om landbruksinvesteringer hos Norfund 31. 

oktober med temaet "Impact assessment av landbruksprosjekter". 

Stephen Mumford presenterte "Relations all the Way Down" 4. oktober på konferansen 

Metaphysics of Relations som ble arrangert ved Institute of Philosophy, London. 

Stephen Mumford besøkte St. Louis University, USA, 22.-26. oktober, der han hadde tre 

presentasjoner: "Academic Writing in the Arts the Mumford Way", "The Powers to Will" og 

"Relations All the Way Down". 

http://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2012/10/Arild-Angelsen.pdf
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2012/november/blank/
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Ståle Navrud holdt gjesteforelesningen: "Verdsetting av fellesgoder i samfunnsøkonomiske 

Analyser" i kurset "Samfunnsøkonomisk Prosjektvurdering" (SAM 476) ved Norges 

Handelshøyskole (NHH), Bergen 15. oktober. 

Diverse faglige aktiviteter

 

Anders Lunnan, Frode Alfnes, Mette Wik, Olvar Bergland, Shuling Chen og Casper 

Claudi Rasmussen deltok på sluttkonferansen til "Bioenergy Markets" på Thon Hotel Opera 

den 19. oktober. Prosjektdeltakerne presenterte sine resultater og diskuterte 

policyimplikasjoner. Videre deltok forskere fra Canada, Tyskland, Østerrike og Sverige. Fra 

brukersiden deltok representanter fra Forskningsrådet, Enova og Energigården. 

Arild Angelsen, Ronnie Babigumira og Therese Dokken deltok på Annual Meeting til 

Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor Indonesia, 1.-5. oktober.  

Rani Anjum sendte inn søknad om ERC Starting Grant for prosjektet New Philosophical 

Foundations of Causation and Complexity in Medicine. 

Torstein Bye deltok i paneldebatten "Økonomenes rolle i klimadebatten – konstruktive eller 

politisk naive? " på Samfunnsøkonomenes høstkonferanse i Oslo, 23. oktober. 

Terje Kvilhaug deltok på det konstituerende heldagsmøte i Forskningsetisk forum - et 

nystartet nasjonalt nettverk for forskningsetikk i regi av de nasjonale forskningsetiske 

komiteer - i Oslo 18. oktober. Blant temaene på møtet var konfidensialitet og personvern, 

uredelighet i forskning og veilederrollen. 

Inger-Lise Labugt deltok på Nasjonalt studieadministrativt seminar ved Universitetet i 

Nordland 4.-5. oktober. 

Inger-Lise Labugt var med i arrangementskomiteen for seminar for studieveiledere ved 

UMB og NVH med temaet "Studieveiledning etter ForVei-modellen". Hun deltok på dette 

seminaret sammen med Lise Thoen og Lars Mørk.  

Ståle Navrud deltok på FNs Klimapanel´s (IPCC) 3. Lead Author Meeting (LAM3) for 

Working Group II: "Impacts, Adaptatiom and Vulnerability" ved University of Buenos Aires 

(UBA), Argentina 22.-26. oktober. Han er Review Editor for WGII-rapporten´s Kapittel 17: 

"Economics of Adaptation". De tre delrapportene (WGI, II og III) som utgjør 5. hovedrapport 

fra IPCC vil foreligge i 2014.  

Bernt Aarset deltok på PangStart i uke 40 (1.-5. oktober) på Olavsgaard Hotell. 


