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Nytt år – nye muligheter  

2012 har vært et godt år for Handelshøyskolen. Vi har fått formalisert vårt navn: 
Handelshøyskolen ved UMB. Søknaden til studiene var god. Studenttallet går oppover, både 
av studenter i våre egne program og av studenter fra andre deler av UMB som tar emner 
hos oss. Forskningen ser ut til å havne på omrent samme nivå – i alle fall kvantitativt – som i 
fjor. De nystartede sentrene: ”Norwegian Centre for Commodity Market Analysis” og ”Centre 
for Land Tenure Studies” har kommet godt i gang og fått mye positiv oppmerksomhet rundt 
sine konferanser.   
 
I desember hadde vi våre to siste doktordisputaser for året. Årets fem nye doktorer kommer 
fra Pakistan, Norge, Etiopia, Bangladesh og Uganda. De vender tilbake til forskerjobber i 
hjemlandets og internasjonal forskning. Gjennom forskerutdanningen har vi bidratt til 
kompetansebygging i utviklingsland, som er et viktig mål for norsk bistandspolitikk. 
 
I 2013 håper vi at vi skal gjøre det enda litt bedre: Mer og bedre forskning og undervisning. 
Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år! 
 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

 

Nytt om navn 

 

To nye doktorander fra HH UMB 
Vi har hatt to PhD disputaser på tampen av året og gratulerer våre ferske 

doktorgradskandidater!  

 

Dr. Akhtaruzzaman Khan har gjennom doktorgradsarbeidet sitt sett utfordringer knyttet 

til risiko, opplæring, bruksstørrelse og potensiell profitt innen fiskerisektoren i Bangladesh. 6. 

desember forsvarte han avhandlingen Effektivitet, risiko og forvaltning av fiskerisektoren i 

Bangladesh.  

Dr. John Herbert Ainembabazi har gjennom PhD-arbeidet sitt undersøkt hvordan ulik 

politikkutforming har påvirket økonomisk utvikling, fattigdomsreduksjon og forvaltning av 

http://www.umb.no/ior-en/article/phd-defence-efficiency-risk-and-management-of-fisheries-sector-in-bangladesh
http://www.umb.no/ior-en/article/phd-defence-efficiency-risk-and-management-of-fisheries-sector-in-bangladesh
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naturressurser i Uganda. Den 13. desember forsvarte han avhandlingen "Landeiendommer, 

bruk av skogressurser og fattigdom i Uganda".  

 

Nye medarbeidere ved HH UMB  
Jens Erik Huneide er ansatt for å undervise to nye emner ved HH UMB; BUS215, 

Årsregnskap og BUS216, Årsregnskap og spesielle regnskapsemner. HH UMB vil i løpet av 

kort tid tilby sine studenter muligheten til å bli autoriserte regnskapsførere. Kursene Jens 

Erik Huneide skal undervise er sentrale i denne satsningen. Huneide er partner i 

revisjonsselskapet PWC og utgir årlig boken "Årsregnskapet i teori og praksis". Han er 

utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor.  

Glenn Kristiansen er ansatt som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi i en midlertidig stilling 

våren 2013. Kristiansen har nylig levert inn sin doktoravhandling for vurdering ved Judge 

Business School, Cambridge University, England. Ved HH UMB skal Glenn undervise et kurs 

på masternivå om renteinstrumenter (obligasjoner, swapper og lignende, BUS 325). 

Dessuten skal han delta i veiledning av masterstudenter innen finans og være med på 

forskning som skjer ved norsk senter for råvaremarkedsanalyse. 

Nytt senter for fremragende forskning på UMB 

 

Handelshøyskolen ved Olvar Bergland, Eirik Romstad og Ståle Navrud deltar i det nye 

Senteret for fremragende forskning (SFF) " Centre for Environmental Radioactivity" (CERAD) 

som nylig ble tildelt UMB av Norges Forskningsråd. Handelshøyskolens bidrag vil være 

samfunnsøkonomisk analyse og verdsetting av økosystemtjenester som påvirkes av 

radioaktivitet, samt risikovurderinger. Senteret ledes av Isotoplaboratoriet (IPM) v/Brit Salbu. 

Se også her.   

Det nye senteret er omtalt i Østlandet blad 18.12.12 "Verdens eneste gamma-UV-anlegg" og 

i Norsk Landbruk ((13.11.12) "UMB blir ny forskningsstasjon". 

Publisering

 

Soltani, Arezoo, Arild Angelsen, et. al. 2012. Poverty, sustainability and household 

livelihood strategies in Zagros, Iran. Ecological Economics, 79: 60-70.  

Hosonuma, Noriko, Arild Angelsen et.al. 2012. An assessment of deforestation and forest 

degradation drivers in developing countries. Environmental Research Letters, 7 

 

Roger Kerry, Thor Eirik Eriksen, Svein Anders Noer Lie, Stephen Mumford, Rani Lill 

Anjum (2012) Causation and evidence-based practice: an ontological review, Journal of 

Evaluation In Clinical Practice, 18(5): 1006-12. 

http://intern.umb.no/ior/artikkel/phd-disputas-john-herbert-ainembabazi
http://intern.umb.no/ior/artikkel/phd-disputas-john-herbert-ainembabazi
http://www.umb.no/soek/emner/bus215
http://www.umb.no/soek/emner/bus215
http://www.umb.no/soek/emner/bus216
http://www.umb.no/cerad/article/umb-far-nytt-senter-for-fremragende-forskning
http://paper.opoint.com/?id_site=11198&id_article=112979&code=337
http://www.norsklandbruk.no/naeringsutvikling/2012/11/13/umb-blir-ny-forskningsstasjon.aspx
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Grimsrud, K.M.; H.M. Nielsen, S. Navrud and I. Olesen (2013), Households´s willingness-to-

pay for improved Fish welfare in breeding programs for farmed Atlantic salmon. Aquaculture 

372-375; 19-27. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.10.009 

 

Eirik Romstad, Mattias Bohman og Henrik Lindhjem (2012), Low cost approaches for 

managing biological diversity in Nordic forests: The applicability of procurement auctions.  

Expertgruppen för miljöstudier, Stockholm. 

 

Foredrag og presentasjoner 

 

Arild Angelsen deltok på klimatoppmøtet (UNFCCC, COP 18) i Doha, Qatar. Han holdt bl.a. 

innlegget "Uncertainties and REDD+ financial incentive benchmarks" på en workshop om 

"REDD+ Stepwise Progress in National Forest Monitoring, MRV, Reference Levels and 

Assessing Drivers", 28. november 2012. Se presentasjonen hans på youtube.  

Susann Gjerde holdt foredraget "Becoming a Leader - Identity Work & Identity Play" for 

ansatte i Kværner, Statoil, Aker Solutions, Conoco Phillips og Subsea, UMB 14.12.12.  

Susann Gjerde har også holdt foredragene "Coaching og Ledelse" på 

Lederutviklingsprogram for Hurum Kommune, 07.- 08.11.2012 og "En innføring i Selvledelse 

og et skråblikk på Emosjonell Intelligens". Bachelorkurs i Situasjonsbestemt Ledelse, 

16.11.2012. 

 

Stein Holden presenterte paperet  "Links between Tenure Security and Food Security: 

Evidence from Ethiopia" på workshopen "Evaluating the Impact of Tenure Security 

Interventions in Developing Countries", den 2. november 2012, arrangert av Inter-American 

Development Bank, Washington, DC.  

Frode Kjosavik holdt foredraget: "Husserl on Intersubjective Contributions to Objectivity - 

A Critical Discussion" på internasjonal workshop om Husserl’s Theory of Intersubjectivity, 

arrangert av Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), Universitetet i Oslo, 13.-14. 

desember. 

Ståle Navrud holdt invitert foredrag: "Verdsetting av risikoen for økosystemskader fra 

radioaktivitet"  ved Isotoplaboratoriets Jubileumsseminar (60 år) "Atomtrusler, 

Miljøkonsekvenser og Kunnskapsbehov", 19. desember, UMB. Seminaret markerer også 

reåpningen av Gammakilden - eneste Gamma-UV platform i verden, og det nye Senteret for 

fremragende forskning (SFF) " Centre for Environmental Radioactivity" (CERAD). 

Ståle Navrud deltok i paneldebatt og holdt også invitert foredrag: "Valuing external effects 

in Cost-Benefit Analyses" på "Forum för tillämpad samhällsekonomisk analys", 

Naturvårdsverket, Stockholm, 15. november. Videodokumentasjon finnes her. 

Ståle Navrud holdt invitert foredrag: "The willingness to pay for non-market values" på 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2012.10.009
http://www.youtube.com/watch?v=4GxeebfMQmE
http://www.miljömål.se/sv/samhallsekonomi/Pagaende-arbete/Evenemang/Forum-for-samhallsekonomisk-analys/Dokumentation/
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seminaret "Genetic resources - a treasure trove for the future" arrangeret av Norsk 

Genressurssenter, NorGen, Nordisk Ministerråd og Landbruks- og Matdepartementet, 

Ullensaker, 22. november.  Han har også holdt foredraget: "A Delphi Contingent Valuation 

Survey of European Environmental Valuation Experts", Joint Bank-Fund Seminar on 

Environment and Energy Topics, The World Bank, Washington D.C;. 28. November.  

Ståle Navrud holdt sitt siste foredrag: "Verdsetting av økosystemtjenester - Overføring av 

verdianslag i tid og rom" for Ekspertutvalget for verdsetting av økosystemtjenester, 

Miljøverndepartementet, Oslo, 10. desember. 

Kyrre Rickertsen holdt foredraget: "Effects of Taxes and Subsidies on Purchases of Food: 

A Censored Quantile Regression Approach" ved 2012 SSK International Conference 

"Balancing Food Security and Energy Security" i Seoul, Sør Korea, 2.-3.november 2012. 

Eirik Romstad presenterte paperet "Nonpoint Source Pollution Contracts - Emission Based 

Regulations Through Models" på MILEN-konferansen ved UiO 22. 11.12. 

 

Olvar Bergland, Ole Gjølberg, Marie Steen, Arild Angelen og Frode Alfnes holdt alle 

innlegg på Fagdag for økonomilærere på UMB, 1. november. Temaene for årets fagdag var 

kraftpriser, internasjonale råvaremarkeder, fotballøkonomi og økonomiske spill. Foredragene 

finner du i programmet for fagdagen.  

 

HH UMB i media 

 

Handelshøyskolen ved UMB og Norsk senter for råvaremarkedsanalyser arrangerte 

23. november årets råvaremarkedskonferanse, "International Food Prices: A Bubble or a 

Long Lasting Super Cycle? ". Les mer om konferansen og finn foredragene her.  

Konferansen fikk stor medieoppmerksomhet i etterkant, med blant annet disse oppslagene: 

"Kassava hindrer matkrise", Dagens Næringsliv (24.11.12) 

"Matvareprisene vil forbli høye", NRK (24.11.12) 

"Dårlig vær truer matvareprisene", Norsk Landbruk (29.11.2012) 

"Verden trenger perfekt vær", Bondebladet (05.12.12) 

"Folket vokser raskere enn landbruket", Bondebladet (13.12.12) 

Centre for Land Tenure Studies, Norfund and Statens Kartverk arrangerte en konferanse 

a workshop on "Large-scale Land Acquisitions in the South: Commercialization for Poverty 

Reduction or Marginalization of the Poor?" Les mer rom konferansen her. Konferansen ble 

dekket av Aftenposten og Bistandsaktuelt.  

"Satset 700 mill. på skog i Afrika", Aftenposten (03.12.12) 

"-En tikkende sosial bombe", Bistandsaktuelt (03.12.12) 

 

 

http://www.umb.no/ior/artikkel/fagdag-for-okonomilerere-2012
http://intern.umb.no/forsiden/artikkel/darlig-ver-truer-matvareprisene
http://www.umb.no/statisk/ior/Medieoppslag/DN%2024.11.12.pdf
http://www.nrk.no/okonomi/_-matvareprisene-vil-forbli-hoye-1.8407958
http://www.norsklandbruk.no/mat-og-marked/2012/11/29/daarlig-vaer-truer-matvareprisene.aspx
http://www.bondebladet.no/rammebetingelser/2012/12/05/verden-trenger-perfekt-vaer.aspx
http://paper.opoint.com/?id_site=23524&id_article=6524&code=0
http://www.umb.no/clts/article/workshop-on-large-scale-land-acquisitions-in-the-south
http://paper.opoint.com/?id_site=11292&id_article=305452&code=406
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/en-tikkende-sosial-bombe
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Rani Lill Anjum er blitt spaltist i Vårt Land, og hadde sin første tekst 'En moderne familie' 

på trykk 16. november. Hun ble også intervjuet i Vårt Land 15. november: "Ny spaltist i 

'Damenes'". 

 

Diverse aktiviteter 

 

Atle Guttormsen har ledet en arbeidsgruppe som har kommet med forslag om tilpasninger 

i systemet som regulerer produksjonskapasiteten i laksenæringen, såkalt maksimalt tillatt 

biomasse (MTB). Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Fiskeri- og kystministeren 4. 

desember 2012. Rapporten ble omtalt i Fiskeribladet Fiskaren og i pressemelding fra 

departementet.   

Silja Korhonen-Sande har blitt medlem i en styringsgruppe til et forskningsprosjekt som 

studerer konkurransekraften til den finske skogssektoren. Prosjektet er treårig, finansiert og 

koordinert av Universitet i Helsingfors og finansiert av Metsämiesten säätiö.  

Stephen Mumford og Rani Lill Anjum har signert bokkontrakt med Oxford University 

Press for Causation - A very short introduction. 

Eystein Ystad, Katja S Cappelen og Ann Christin Slettvold fra HH-UMB presenterte på 
KASK:VIE-prosjektets avslutningskonferanse i København.  
”Exploiting exploration: How do we ensure value-added for all agents in University- Industry 
collaborations?”, Katja Strøm Cappelen og Christian Nielsen 
”Bruk av camp-modeller i norsk og dansk entreprenørskapsutdanning”, Ann Christin 
Slettvold og Jacob Dronninglund Knudsen 
”Erfaringer med fasilitering av internasjonale klynger”, Eystein Ystad 

HH UMB har hatt besøk av en delegasjon fra the American University of Central Asia i 

Bishkek. De er her i anledning av samarbeidsavtale mellom HH UMB og AUCA. Roberto 

Garcia er prosjektleder. Les mer om besøket her.  

 

Spennende studentaktiviteter 

 

UR studentbedrift fra HH UMB vant fylkesmesterskapet for studentbedrifter i Oslo og 

Akershus som ble arrangert av Ungt Entreprenørskap Oslo 7. november 2012. Les mer her. 

Studenter fra masterprogrammet i Entreprenørskap og Innovasjon har hjulpet 

Drøbakselskapet Deep River med å utvikle en markedsplan. Dette gav dem publikumsprisen 

for beste presentasjon under Gründerdagen på Inspiria Science Centre. Les mer her 

http://paper.opoint.com/?id_site=21229&id_article=18166&code=335&offset=0
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/rapport-om-produksjonsreguleringen-av-la.html?id=709011
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/rapport-om-produksjonsreguleringen-av-la.html?id=709011
http://www.umb.no/ior/artikkel/visit-from-american-university-of-central-asia-2
http://akershus.ue.no/pls/apex32/f?p=16000:1003:1059627130641137::::P1003_HID_ID:15174
http://www.umb.no/forsiden/artikkel/til-topps-med-studenthjelp
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UMB studenter inspirerte Akershus Reiselivsråd med gode ideer for pilegrimsleden i Follo 

under høstens Gründercamp. Studenter fra HH UMB stakk av med prisen for beste 

totalløsning. Les mer her. 

Kari-Elisabeth V. Skogen og Ingvild Andersen studerer Master i Entreprenøskap og 

Innovasjon. De ble nylig tildelt Econas masterstipend på NOK 5000 per måned for å jobbe 

med masteroppgaven, Hvorfor er Norge så dårlig på innovasjon når det går så bra 

økonomisk? 

http://www.umb.no/forsiden/artikkel/inspirerte-akershus-reiselivsrad

