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Vindmøller og grønne sertifikater  

Professor Torstein Bye (HH UMB og SSB) og professor Michael Hoel (UiO) har fått møtt 
motvind for sin kritikk av ordningen med grønne sertifikater som nylig ble innført for å øke 
produksjonen av fornybar energi i Norge. Professorene kritiseres blant annet for å være for 
teoretiske, for ensidig opptatt av å redusere CO2 utslipp, og for ikke å skjønne det politiske 
spillet og langtidsvirkningene av dette virkemiddelet. Kritikken av at de er for ensidig opptatt 
av å redusere utslipp er jo litt merkelig når utslippene er det som skaper klimaendringene 
som vi ønsker å unngå. Ett av poengene til Bye og Hoel er at dersom man innfører flere 
virkemidler for å oppnå samme mål, kan samspillet av virkemidler føre til at det blir mer 
kostbart å oppnå målet – utslippsreduksjon – enn om man bare brukt ett effektivt 
virkemiddel – i dette tilfellet det europeiske systemet med omsettbare utslippskvoter. Når 
EU, og Norge, fastsetter et politisk mål om å øke produksjonen av fornybar energi, og 
innfører et virkemiddel for å oppnå dette – sertifikatene – blir det mer ressurskrevende å 
oppnå målet om å begrense utslippene, enn dersom man bare benytter kvotesystemet. I 
kvotesystemet er det opp til forbrukere og foretak å finne de minst ressurskrevende måtene 
å redusere sine utslipp for å redusere kostnader til kvotekjøp. Det er påfallende at systemet 
med utslippskvoter kritiseres for å være for enkelt. Man skulle tro at enkelhet var bra. Bye 
og Hoel påpeker at sertifikatene er et dyrt og dårlig virkemiddel – fordi de neppe vil virke til 
å redusere CO2 utslippene, men vil påføre samfunnet kostnader med bygging av 
vindmølleparker som endrer landskapet og produserer strøm til en høyere kostnad enn 
forbrukerne er villig til å betale (uten den omfordelingen som sertifikatene medfører). Det er 
bra at økonomer påpeker at de virkemidler som politikerne velger ikke er de beste for å 
oppnå målene for politikken. Det er også bra at de viser hvordan et avledet mål – økt 
produksjon av fornybar energi – kan gå på bekostning av det primære målet: å redusere 
menneskeskapte utslipp av drivhusgasser. 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 
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Nye medarbeidere ved HH UMB 

Fra januar 2013 suppleres HH UMBs vitenskapelige stab med tre nye medarbeidere: 

Knut Einar Rosendahl tiltrer som professor i økonomi. Han er Dr philos i 

samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo i 2002 og kommer fra en stilling som forsker i 
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forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Der arbeider han med miljø- og energiøkonomi 

– med tema som utforming av klimapolitikk, utslippskvoter og andre virkemidler i 

miljøpolitikken, inkludert deres virkninger på olje- og gassmarkedene. Ansettelsen av 

Rosendahl betyr en solid styrking av Handelshøyskolens satsing i miljø-, ressurs- og 

energiøkonomi. 

Elin Kubberød er ny førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon. Hun har 

doktorgrad fra Handelshøyskolen BI i 2005 og har arbeidet som forsker i Nofima. Hun har 

også arbeidet i oppstartfirmaet Denomega og i UMBs næringslivskontor. Kubberød vil ha en 

viktig oppgave i å bidra til å utvikle videre vårt masterprogram i entreprenørskap og 

innovasjon. 

Arild Wæraas er tilsatt som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse. Han har en 

doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (UIT) i 2003 og har siden vært bl.a. 

førsteamanuensis ved UiT, undervist ved Virginia Commonwealth University og College of 

William and Mary i USA og vært postdoktor ved Stanford University. Forskningen hans har 

bl.a. vært konsentrert om forholdet mellom organisasjoner og omgivelser, 

organisasjonsidentitet og samfunnsansvar.  

Sjur Westgaard er gitt opprykk til professor II. Han har sin hovedstilling ved NTNU. Ved 

UMB har han bl.a. ansvar for undervisningen i emnet BUS321 Empiriske analyser av finans- 

og varemarkeder (teoridel) og høster strålende vurderinger fra studentene som tar emnet. 

 

Ståle Navrud er som én av fire fra Norge nominert til vitenskapspanelet for FNs Naturpanel 

(IPBES) som legges opp etter mal av FNs Klimapanel (IPCC). IPBES står for 

Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. 

 
Publisering 

 

Susann Gjerde har skrevet et kapittel i boken ”Coaching og værdikortlægning. I: Den 

positive psykologis metoder. Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention”. 

Dansk Psykologisk Forlag 2012 ISBN 978-87-7706-729-7. s. 125-140 

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford er medforfattere på artikkelen "Causation and 

Evidence-Based Practice: An ontological review", sammen med Roger Kerry, Thor Eirik 

Eriksen og Svein Anders Noer Lie fra Causation in Medicine prosjektet. Artikkelen er publisert 

i Journal of Evaluation in Clinical Practice: Special Issue on the Philosophy of Medicine and 

Health Care 18(5), September 2012. 

Rani Lill Anjum har skrevet et kapittel om Paul Grice i en finsk introduksjonsbok i 

språkfilosofi, redigert av Järvenkylä og Kortelainen " Tavallisen Kielen Filosofia", Gaudeamus 

2012.  
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Kommende arrangementer ved HH UMB 

 
 
Høstmøtet til Nasjonalt Fagråd for økonomisk Administrativ Utdanning (NRØA) 
arrangeres ved HH UMB 15.-16. oktober. Olvar Bergland vil holde det faglige 
innledningsforedraget om HH-UMBs forskning på økonomiske 
problemstillinger knyttet til elektrisitetsnettet.  
  
Fungerende Administrerende Direktør i NHO Petter Haas 

Brubakk holder innlegget ”Hvordan kan kommuner bidra til å skape en 

robust og positiv næringsutvikling?” på Frokostmøte ved HH UMB 

18.oktober.  Les mer her. 

 

Finansminister Sigbjørn Johnsen holder gjesteforelesning ved HH 

UMB fredag 26. oktober klokken 13.00 i U218. Les mer her 

 

Fagdag for økonomilærere 1. november. Faglig påfyll for lærere i Videregående skole. 

Les mer her.  

Konsernsjef Åge Korsvold i Orkla holder innlegget ”Orkla – 

konsernets utfordringer ” (foreløpig tittel) under Frokostmøte 

ved HH UMB 22. november. Les mer her.  

HH-UMBs Senter for analyser av råvaremarkeder arrangerer en 

internasjonal konferanse i Oslo den 23. november. Temaet er de høye 

- og volatile - prisene på landbruksprodukter. Blant foredragsholderne 

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

samt internasjonale eksperter på råvaremarkeder og matproduksjon. 

Mer  

informasjon følger i neste bulletin og på www.umb.no/hh 

 

Foredrag og presentasjoner

 

Seminaret "Causation in Physics - Temporality, Modality and Reduction" ble arrangert av 

forskningsprosjektet CauSci ved HH UMB 3.-5. september. Foredragsholdere under 

konferansen var blant annet Anita Leirfall, Rani Lill Anjum, Elias Nùnez, Fredrik 

Andersen and Steven Mumford. For flere detaljer rundt programmet, se nettsidene til 

CauSci.  

http://www.umb.no/ior/artikkel/frokostmoter-pa-umb-hosten-2012
http://www.umb.no/ior/artikkel/finansministeren-til-handelshoyskolen-ved-umb
http://www.umb.no/ior/artikkel/fagdag-for-okonomilerere-2012
http://www.umb.no/ior/artikkel/frokostmoter-pa-umb-hosten-2012
http://www.umb.no/hh
http://www.umb.no/causci/article/causation-in-physics
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Frode Kjosavik deltok på to workshoper og holdt foredraget ”From immediacy to intimacy? 

Relational vs. non-relational accounts of perception”,  ved Center for Subjectivity Research, 

University of Copenhagen, 25.-27. september. 

Stein Holden deltok på oppstartsmøte på det nye "Adoption Pathways"-prosjektet i Addis 

Ababa den 13-15.september. 

Anita Leirfall presenterte paperet  "Kant’s Conception of Space – A Metaphysical 

Contribution to Physics" på konferansen "Causation in Physics – Temporality, Modality and 

Reduction", UMB, Ås, 3-5 September 2012. 

Espen Haug  holdt seminarene” Derivatives Market Practice in the Time before Quant 

Theory “ og “Advanced Greeks”, 7-City Certificate in Quantitative Finance, London, 13.-14. 

September 

Ann Christin Slettvold var jurymedlem under Innovation Camp 2012, BI, Oslo, 24.-

25.september der 68 studenter fra UMB, UiO og BI deltok.  

Nils Sanne deltok som veileder på det samme arrangementet.  

Silja Korhonen Sande presenterte paperet  "Understanding tactical-level integration in 

ambidextrous industrial companies" i KITE (Knowledge integration and innovation in 

transnational enterprise)-workshop i Linköping, 12.-13.9.2012.  

Eirik Romstad presenterte foredraget "Landbruksmeldinga -  en samfunnsøkonmisk 

kommentar" på samrådingsmøtet til NILF 13. september. 

Rani Lill Anjum holdt et innlegg om kausalitet og ansvar for nettverket for kvinnelige 

jurister i Tromsø 13. september 2012.  

Ole Gjølberg, Marie Steen og Sjur Westgaard representerte HH-UMB på FEA Morgan 

Stanley's "Quant Day" i London 20. september.  Sjur Westgaard holdt ikke mindre enn to 

foredrag i løpet av dagen.  
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HH UMB i media 

 
 

Atle Guttormsen ble intervjuet av TV2 Nyhetskanalen og TV2.no i forbindelse med 

økningen i tollsatser på kjøtt og ost; ”Diplomatisk krise etter Regjeringens heving av 

tollmuren: EU beskylder Norge for løftebrudd ” 20. september. 

Eirik Romstad hadde kronikken "Fotball på ville veier" i Dagens Næringsliv 25. september.  

Espen Haug ble intervjuet om den sterke kronen av Dagens Næringsliv 20. september ” Da 

må rentevåpenet være uttømt” 

Normann Aanesland ble intervjuet av Huseiernes Landsforbunds tidskrift, Hus & bolig, nr 

4. 2012. Under overskriften: Fakta om boplikt.  

Kjell Gunnar Hoff og Lise Thoen ble intervjuet av hhv. Moss Avis og Ås Avis om 

frokostmøtene ved HH UMB høsten 2012.  

 

http://www.tv2.no/nyheter/politisk/eu-beskylder-norge-for-loeftebrudd-3881153.html
http://www.tv2.no/nyheter/politisk/eu-beskylder-norge-for-loeftebrudd-3881153.html
http://www.umb.no/statisk/ior/Medieoppslag/dn_250912.pdf
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2472788.ece
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2472788.ece

