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Leder

 
Regnskapsfører – nytt tilbud ved Handelshøyskolen   

Handelshøyskolen vil fra kommende studieår ha fått på plass emner som gjør at våre 

bachelorstudenter i økonomi og administrasjon kan oppnå tittelen autorisert regnskapsfører 

– forutsatt at de velger de emnene som kreves.  

 Et slikt tilbud er noe mange studenter har etterlyst.  Det er også en kompetanse som er 

etterspurt i arbeidsmarkedet. Kravene til autorisasjon er regulert av en offentlig forskrift, og 

Handelshøyskolen har tidligere ikke tilbudt de nødvendige emnene, men fra kommende 

studieår vil vi ha de på plass. Nå i vårsemesteret har vi startet tre nye emner i skatterett og 

årsregnskap. Staben er utvidet med dosent II Jens Erik Huneide, som underviser i 

årsregnskap. Han har en svært solid bakgrunn, som statsautorisert revisor, partner i PWC, 

forfatter av boka «Årsregnskapet i teori og praksis» som har kommet i ny utgave hvert år, 

og lang erfaring med kursing av landets revisorer.  Nytt emne i skatterett er det David 

Eilertsen som gir - som timelærer. Han har solid praksis som revisor i Skatteetaten, og har i 

mange år gitt et svært populært grunnkurs i skatterett. Institutt for landskapsplanlegging har 

velvillig tilpasset innholdet i et par av sine emner i jus slik at de kan inngå i 

regnskapsførerutdanningen.  

Skal vi dømme etter oppslutningen om årets nye emner, er dette nye tilbudet et populært 

tilskudd til Handelshøyskolens utdanningstilbud. 

 Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

Ny medspiller innen entreprenørskap og innovasjon 

 

 Vår nye førsteamanuensis i entreprenørskap og innovasjon, Elin 
Kubberød, er en dame som fyller dagene sine med prosjekter, 
ideer, veiledning og inspirasjon, både på jobb og på 
hjemmebane. Nylig fikk hun Ungt Entreprenørskap sin 
hederspris for sin innsats med Gründercamp på UMB og for å 
sette sterkere fokus på innovasjon og entreprenørskap ved UMB.  
 
Elin ønsker å være en aktiv medspiller både innenfor forskning 
og undervisning på feltet entreprenørskap og innovasjon og 
hennes spesialområde er forbrukeratferd, markedsanalyse og 
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markedsstrategi.  Dette er områder Elin har mye og variert kompetanse på fra både 
næringsliv og forskning.  
- Den raske utviklingen vi ser i den kunnskapsbaserte økonomien endrer prosessen for 
verdiskapingen, og makten ligger i dag mer og mer hos brukerne. Dette forsterkes av nettet 
som kunnskaps- og salgskanal og sosiale mediers innflytelse på forbrukernes atferd.  
Næringslivet i dag opplever derfor at de ikke lenger bare kan basere seg på tradisjonelle 
metoder for å drive og lykkes med innovasjon, men man blir stadig nødt til å finne nye, 
kreative, og mer treffsikre metoder som bygger kunnskap om hvordan man leverer unike 
kundeopplevelser ut i markedet. 
 
Ved HH UMB vil hun bli sentral i undervisningen og videreutviklingen av masterprogrammet i 
entreprenørskap og innovasjon.  
- Jeg motiveres veldig av å hjelpe andre med å nå sine mål og dette får jeg gjennom å 
undervise og veilede studentene. 
  
Men det er ikke det faglige Elin legger vekt på når hun blir bedt om å gi tips til sine 
studenter:   
- Jeg har mange råd men skal faktisk gi et utenom faglig råd denne gang. Ta aktivt del i det 
som UMB og andre i regionen har å tilby av spennende entreprenørskapsaktiviteter og 
konkurranser. Det beriker livet å forlate komfortsonen og gjør teorien meningsfull. Ikke 
minst lærer man veldig mye om seg selv og sine styrker og man bygger viktig nettverk som 
man trenger for videre karriere.   
 
Les hele intervjuet med Elin på våre nettsider.  
 

Kommende arrangementer ved HH UMB 

 
 
Christian Søgaard og Eirik Langås fra Scandinavian Design Group vil holde en åpen 
gjesteforelesning mandag 15. april kl. 12.15-13.15 i TU101 i Tårnbygningen med temaet: 
"Rollen til design i strategi". Gjesteforelesningen skjer i regi av kurset AOS 237 
(Foretaksstrategi), men er åpen for alle interesserte. Les mer her. 
 
Frokostmøter våren 2013 
 
Tirsdag 23. april 2013: Torkil Bjørnson og Svein-Olav Torø 
(bildet) fra Kongsberg Innovasjon AS: ”Hvordan kan utvikling av 
kompetansefellesskap brukes til å bygge konkurransekraftige 
næringsklynger?”. Les mer og meld deg på her.  
 
CauSci workshop 16-18 april: ”The Metaphysics of Free 
Will”. Les mer her. For påmelding send e-post til 
rani.anjum@umb.no.  

 

 

 

http://www.umb.no/ior/artikkel/aktiv-og-innovativ-medspiller
http://www.umb.no/ior/artikkel/gjesteforelesning-om-design-i-strategi
http://www.umb.no/ior/artikkel/frokostmoter-varen-2013
http://www.umb.no/causci/article/workshop-the-metaphysics-of-free-will
mailto:rani.anjum@umb.no
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Publisering 

 
 
Snorre Kverndokk, Knut Einar Rosendahl (2013), The Effects of Transport Regulation on 
the Oil Market - Does Market Power Matter ?, The Scandinavian Journal of Economics.  
 

Shuling Chen Lillemo, Frone Alfnes, Bente Halvorsen, Mette Wik (2013), Households' 
heating investments: The effect of motives and attitudes on choice of equipment. Biomass 
and Bioenergy, 1-9 (Special issue of Bioenergy Market) 
 
Shuling Chen Lillemo, Bente Halvorsen (2013), The impact of lifestyle and attitudes on 
residual firewood demand in Norway. Biomass and Bioenergy, 1-9 (Special issue of 
Bioenergy Market) 
 
Arild Wæraas (2013), Beauty from within? What bureaucracies stand for. American Review 
of Public Administration. ISSN 0275-0740. 

 

Foredrag og presentasjoner

 

Anita Leirfall presenterte paperet ” Space, Directions and Real Oppositions in Kant's 

Gegenden/Directions (1768) - Some Comments in Light of the Negativen Größen/Negative 

Magnitudes (1763)” på Philosophisches Seminar, University of Göttingen, januar 29, 2013. 

Anita Leirfall holdt en presentasjon med tittelen ”Some Notes on Kant's Metaphysical 

Exposition of the Concept of Space in the Kritik der reinen Vernunft/Critique of Pure Reason” 

på Philosophisches Seminar, University of Göttingen, januar 24 og 31, 2013. 

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford holdt innlegget ”The Modality of Free Will” på 

konferansen Causation and Agency in our Indeterministic World, Utrecht, 2.mars. 

Rani Lill Anjum holdt innlegget ”#TwitterTotallyRocks - Nettverksbygging via Sosiale 

Medier” ved UMB i forbindelse med 8. mars og markeringen av Likestillingsprisen. 

Stephen Mumford holdt innlegget ”The Power to Will” ved Universitetet i Sheffield 8. mars. 
 
Stephen Mumford holdt innlegget ”Aristotelian Themes in Contemporary Metaphysics” ved 

Universitetet i Cambridge 9. mars. 

 

Ole Gjølberg og Eirik Romstad holdt presentasjoner på ”Skolebesøk til UMB”, 12. februar. 

Les mer her. 

Eirik Romstad presenterer paperet "The question is not what to conserve but how to 
conserve" på AES-konferansen i Warwick, England, 8-10. april. 
 

http://ac.els-cdn.com/S0961953413000421/1-s2.0-S0961953413000421-main.pdf?_tid=b05bee74-8d6a-11e2-9c40-00000aab0f01&acdnat=1363350194_dce9c2f6aff63a1c53b615fc5d29cdc1
http://ac.els-cdn.com/S0961953413000421/1-s2.0-S0961953413000421-main.pdf?_tid=b05bee74-8d6a-11e2-9c40-00000aab0f01&acdnat=1363350194_dce9c2f6aff63a1c53b615fc5d29cdc1
http://ac.els-cdn.com/S0961953413000391/1-s2.0-S0961953413000391-main.pdf?_tid=a5c0e892-8d6b-11e2-8936-00000aab0f6c&acdnat=1363350605_9f4b3f4e1f943e04bb5080a06781b0f8
http://ac.els-cdn.com/S0961953413000391/1-s2.0-S0961953413000391-main.pdf?_tid=a5c0e892-8d6b-11e2-8936-00000aab0f6c&acdnat=1363350605_9f4b3f4e1f943e04bb5080a06781b0f8
http://www.umb.no/statisk/ior/program_besk_fredrik_ii_vgs.pdf
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Stein Holden drar på møter under CIMMYT prosjektet "Adoption Pathway" i Chimoio, 
Mozambique, 18-24.mars. Han skal holde presentasjon om "Measuring and estimating risk 
preferences and time preferences". 
 
Arild Wærås holdt gjesteforelesning ved Företaksekonomiska institutionen i Uppsala 11. 
februar. Tittel: "Organizational reputation and brand management". 
 
Knut Einar Rosendahl holdt invitert innlegg: "Green Paradox and Technology Policy" på 
Ifo-PIK Workshop i München, 15. februar. 
 
Elin Kubberød og Knut Einar Rosendahl har bidratt med to faglige foredrag på Åpen dag 
14. mars. Foredragene finner du her: ”Oppskriften på suksess”, ”Jakten på lønnsomhet”. 
 

HH UMB i media 

 

Ståle Navrud ble intervjuet av Radio Nova om temaet ”Økonomien i økosystemet” 

2.februar. Les og hør intervjuet her. 

Anders Lunnan og Casper Claudi Rasmussen har skrevet innspill til debatten om 

Innovasjon Norge. Les mer her. 

Normann Aanesland deltok i debatten om landbrukspolitikk på P4. NRK [Radio], 5. 

februar. 

Normann Aanesland deltok i debatt med tittelen ”Reduksjon av sysselsettingen i 

landbruket” på NRK- Dagsnytt 18 [Radio], 6. februar. 

Normann Aanesland ble intervjuet av Finansavisen 6. februar i artikkelen: ”Bønder slår Ola 

Nordmann på lønn”. 

UMB arrangerte Åpen dag torsdag 14. mars. Åpen dag ble 
arrangert for elever i videregående skoler og for alle andre 
interesserte, les mer her. Åpen dag ved UMB fikk 
oppmerksomhet i mediene: "Peiler inn framtida" (Ås avis), "Flere 
hundre på åpen dag på UMB" (Østlandets Blad)  
 
Espen Gaarder Haug, uttalelse om estimat på verdi rundt 
opsjon gitt til styreleder. Dagens Næringsliv 7.februar i 
artikkelen: ”Styreleder fikk milliongave” og deler av dette ble 
referert også på Hegnar online. Les mer her. 
 
Atle Guttormsen ble intervjuet av Fiskeribladet Fiskaren 6.februar i artikkelen: ”Usikkert for 

nytt MTB-forslag”. 

http://www.umb.no/ior/artikkel/oppskriften-pa-suksess
http://www.umb.no/ior/artikkel/jakten-pa-lonnsomhet
http://radionova.no/artikkel/konomien-i-kosystemet
http://e24.no/naeringsliv/innovasjon-norge-stiller-vi-de-riktige-spoersmaalene/20349844
http://www.umb.no/aapendag/artikkel/apen-dag-14-mars-2013
http://www.aasavis.no/nyheter/article6551325.ece
http://www.oblad.no/nyheter/flere-hundre-pa-apen-dag-pa-umb-1.7809333
http://www.oblad.no/nyheter/flere-hundre-pa-apen-dag-pa-umb-1.7809333
http://paper.opoint.com/?id_site=21225&id_article=69626&code=227
http://www.hegnar.no/bors/article719120.ece
http://paper.opoint.com/?id_site=21229&id_article=19040&code=357
http://paper.opoint.com/?id_site=21229&id_article=19040&code=357
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Atle Guttormsen ble intervjuet av Fiskeribladet Fiskaren 6.februar i artikkelen: ”Miljø og 

dyrevelferd begrenser”. 

Diverse aktiviteter 

 

Ole Gjølberg deltok på seminar med prof. Elroy Dimson, London Business School den 
18.mars i regi av NBIM (oljefondet). Tema for seminaret var ”Investing in a low return 
world”.  
Eirik Romstad deltar på møte i redaksjonsrådet i EuroChoices 8. april i Warwick, England. 
Eirik Romstad, Knut Einar Rosendal, Olvar Bergland og Ståle Navrud deltar på 
oppstartsmøtet for UMBs nye senter for fremragende forskning, Cerad, på Oscarsborg 17-19. 
april.  Mer informasjon om Cerad på: http://www.umb.no/cerad. 
Elin Kubberød, Anders Lunnan og Nils Sanne deltok som medarrangører og 
jurymedlemmer på UMB mesterskapet i Studentbedrift den 8. februar. 
 
Elin Kubberød deltok som medarrangør og veileder under det årlige UMB Mesterskapet i 
Nyskaping, Gründercamp 2013, 6.-7. februar. 
 
Olvar Bergland som tidligere har vært nestleder, har nå blitt leder av Norsk forening for 
energiøkonomi. 
 
Undervisningssamarbeid med American University of Central Asia (AUCA): HH-UMB hadde 
besøk fra AUCU i Bishkek i Kirgisistan 4.-8. mars for å planlegge felles kurs ved AUCU innen 
miljøledelse og miljøregnskap, miljø- og ressursøkonomi, energiøkonomi, landbrukspolitikk 
og internasjonal handel, samt samfunnsøkonomiske analyser og verdsetting av miljøeffekter. 
Dette er en del av en avtale om undervisningssamarbeid mellom AUCU og UMB, som varer 
ut 2014. 
 
Ståle Navrud er medlem av evalueringskomitéen for den 20. årlige konferansen til 
European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) i Toulouse. 
 
Ståle Navrud er medlem av Ph.D. evalueringskomité ved Department of Economics and 
Management University of Helsinki, Finland. 
 
Normann Aanesland var fagvitne i Oslo Tingrett 14 mars vedrørende en sak om boplikt på 
Hurum. 
 

Nytt fra studentlivet ved HH UMB 

 

Studentene i kurset "Prosjektevaluering og verdsetting av miljøgoder "(ECN 271) fra HH ved  
UMB, sammen med Ståle Navrud besøkte Statens Vegvesen-Veidirektoratet (SVV) 7.mars  
for å se hvordan SVV gjør Samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter. Les mer her. 

 

http://www.umb.no/cerad
http://www.umb.no/ior/artikkel/teori-moter-praksis
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I regi av Elin Kubberød med deltagelse av Anders Lunnan og Inger Lise Labugt fra HH 
fagmiljøet, arrangerte faggruppen innen entreprenørskap og innovasjon et Mastertorg for 
studenter i masterprogrammet ”Entreprenørskap og innovasjon” på HH-UMB, 25.februar. 
Målet var å knytte en førstekontakt mellom næringsliv og studenter med tanke på 
masteroppgaver og samarbeid. Mastertorget var meget vellykket og skal arrangeres neste år 
også. Se programmet her. 
 
Camilla Johnsen og Anine Dannemark fra HH ved UMB sammen 
med Camilla Jacobsen fra INA vant prisen for best forslag til 
nyskapning Follo-regionen under Gründercampen ved UMB, 7. 
februar.  
 

 

http://www.umb.no/statisk/ior/ior_bulletinen/attachment.pdf

