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Leder

 
Finansiering av høyere utdanning 

Det er nå ti år siden systemet med delvis resultatbasert finansiering av høyere utdanning ble 

innført. Og vi ser at det stemmer, det som økonomene sier: folk og organisasjoner reagerer 

på insentiver. Systemet har bidratt til kraftig økning i omfanget av internasjonal publisering 

og i antall studietilbud i høyere utdanning. 

Det har ikke manglet kritikk av systemet, blant annet for at det fremmer kvantitet og ikke 

kvalitet, at det ikke anerkjenner fagenes egenart, og at det fremmer utvikling av studietilbud 

som har mer preg av forbruk og underholdning enn investering i etterspurt kompetanse. 

Kunnskapsdepartementet har nettopp nedsatt et offentlig utvalg som skal evaluere 

finansieringsordningene og foreslå forbedringer. Det er vanskelig å se for seg hvor mye 

endring som er mulig når utvalget skal ta hensyn til alle de mål og hensyn som regjeringen 

nevner i mandatet: høy kvalitet i forskning og utdanning (gjerne slik at Norge får ett eller 

flere læresteder i den internasjonale eliten), likebehandling av høyskoler og universiteter, 

raskere gjennomføring og høyere gjennomføringsgrad for studentene, høyere utdanning 

tilgjengelig i hele landet, mye autonomi til institusjonene, og god balanse mellom 

konkurranse, samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonene – samtidig som et 

finansieringssystem skal være enkelt og forutsigbart - og ikke i seg selv føre til økte 

bevilgninger til sektoren.  

Å lage et godt finansieringssystem er vanskelig, men viktig, for de insentivene som systemet 

gir vil ha stor betydning for hvordan høyere utdanning og forskning utvikler seg – og for 

hvilken mulighet institusjonene vil ha til å leve opp til forventningene samfunnet har til dem. 

 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

Ledige stillinger

 
 
Handelshøyskolen ved UMB har lyst ut ledig stilling med søknadsfrist i september: 
Førsteamanuensis i foretaksøkonomi - Søknadsfrist: 09.09.13. Se stillingsutlysning. 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2013/utvalg-skal-se-pa-finansieringen-av-univ.html?id=733392
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=96207
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Kommende arrangementer ved HH UMB

 

Gjesteforelesning i klimaøkonomi: Audun Rosland fra Miljødirektoratet skal holde en 

åpen forelesning om de internasjonale klimaforhandlingene 16. september kl. 14.00 i 

TU101 i Tårnbygningen. Gjesteforelesningen skjer i regi av kurset ECN372 Klimaøkonomi, 

men er åpen for alle interesserte. Gjesteforelesningen skal være på engelsk. Les mer her.  

Filosofikafeen et nytt uformelt og populærvitenskapelig forum høsten 2013 som vil 
presentere og diskutere filosofiske tema med introduksjonsforedrag. Først ute er Vigdis 
Stokker Jensen, som skal snakke om ”Normalitet som beskrivelse og norm”, 4. september, 
5. etg. i Tårnbygningen. Hele programmet for Filosofikafeen høsten 2013 finner du her.  

Vitenskapsteoretisk forum (PhilSci Forum) har invitert Sorin Bangu til å holde et 

foredrag med tittel ”Scientific Explanation, Unification and (Local) Understanding”, 19. 

september. Sted: T130i i Tårnbygningen. Hele programmet for PhilSci Forum høsten 2013 

finner du her.  

Publisering

 

Carson, Richard.T; Michael B. Conaway & Ståle Navrud (2013). Preliminary valuation of a 

cultural heritage of global significance: a Delphi contingent valuation study. Chapter 31 (pp. 

586-612) in Rizzo, Ståle Navrud and A. Mignosa (eds.) 2013: Handbook on the Economics of 

Cultural Heritage. Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK and Northampton MA, USA. 

Geir W. Gustavsen and Kyrre Rickertsen (2013). Adjusting VAT rates to promote healthier 

diets in Norway: A censored quantile regression approach. Food Policy 42: 88-95. 

Sofie Skjeflo, Measuring household vulnerability to climate change – Why markets matter. 
Global Environmental Change. 
 
Assefa, K.; Tadesse, M.; Hundie, B. (2013). Sources of risk and impact of climate change 

adaptation strategy on crop production: the case of soil and water conservation in Wolaita, 

Suthern Highlands of Ethiopia. Proceedings of 11th International Conference of Ethiopian 

Economic Association, 18-20 July, 2013, Addis Ababa, Ethiopia. 

Byrkjeflot, H, H. H Salomonsen & A. Wæraas (2013): ”Offentlig omdømmeledelse”. I 

Salomonsen (red): Offentlig ledelse og strategisk kommunikation. København: DJØF 

Aggerholm, Helle Kryger; Andersen, Johannes; Andersen, Kim Normann; Byrkjeflot, Haldor; 

Frandsen, Finn; Johansen, Winni; Lund, Anker Brink; Salomonsen, Heidi Houlberg; Wæraas, 

Arild (2013): ”Utfordringer for fremtidig offentlig ledelse og kommunikation”. I Salomonsen 

(red): Offentlig ledelse og strategisk kommunikation. København: DJØF 

http://www.umb.no/soek/emner/ecn372
http://www.umb.no/ior/artikkel/gjesteforelesning-med-audun-rosland
http://www.umb.no/causci/article/filosofikafe
http://www.umb.no/causci/article/philsci-forum
http://www.umb.no/statisk/ior/1s2.0s0306919213000985main.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/1s2.0s0306919213000985main.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1373/1373571_waage-skjeflo.pdf
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Stein T. Holden, Keijiro Otsuka, and Klaus Deininger (2013). “Land Tenure Reform in Asia 

and Africa: Assessing Impacts on Poverty and Natural Resource Management”, Palgrave 

Macmillan, 432 s.  

Foredrag og presentasjoner

 

Masterstudent ved HH UMB Liv Tone Robertsen og Ståle Navrud 

(bildet) holdt presentasjonen “The Recreational Value of Whale 

Safari”, Andenes, 14. august. Les mer her.   

Ståle Navrud og Olvar Bergland holdt innlegget: “Benefit-cost 

models and damage-cost approaches” på CERAD (Center for 

Environmental Radioactivity) workshop “Radiation and Risk 

Assessment” hos Statens Strålevern, Østerås, 26. august. Knut 

Einar Rosendahl od Eirik Romstad var også til stede 

Rani Lill Anjum og Stephen Mumford holdt to innlegg ved konferansen “The Ontological 

Commitments of Dispositionalism” i Innsbruck, 31. juli - 2. august. Rani holdt innlegget 

“Causation, Powers and Probability” og Stephen holdt innlegget “Carnap and the Anglo-

Austrian Conspiracy Against Dispositions”. Begge innleggene var samforfattet.  

Torun Fretheim presenterte arbeidsnotat “Extreme Commodity Market Risk” på NFB 

Conference 2013, 22. - 23. august, Stavanger. Les mer om konferansen her.  

Anita Leirfall holdt innlegget “Kant on Space and Directions -- Some Comments in Light of 

the Negative Magnitudes” (refereed paper) på XXIII World Congress of Philosophy, 4.-10. 

august, School of Philosophy, University of Athens, Hellas. 

Anita Leirfall holdt innlegget “Kant on Directions, Feeling of Inner Difference and Real 

Oppositions” (refereed paper) på Kant in Progress workshop, 2. august, University of St 

Andrews, Skottland. 

Anita Leirfall holdt innlegget “Kant on Directions, Inner Feeling and Real Oppositions” på 

Australasian Association of Philosophy Annual Conference 2013, 7.-12. juli, University of 

Queensland, Australia. 

Sosina Bezu og Stein Holden har gitt presentasjoner på Workshop arrangert av Lands 

Directorate in Ministry of Agriculture, 26. august, Addis Ababa. Les mer her.   

Therese Dokken presenterte paper ”Land tenure in Tigray: how large is the gender bias?” 

på 2013 EEA-ESEM Congress. Konferansen ble holdt i Gøteborg 26.- 30. august. 

Knut Einar Rosendahl presenterte SSB-rapport, hvor han er medforfatter, om effekter av 

norsk olje- og gassproduksjon på klima og fattigdom i Litteraturhuset i Oslo, 20. august. 

SSB-rapporten finner du her.  

 

http://us.macmillan.com/landtenurereforminasiaandafrica/SteinHolden
http://us.macmillan.com/landtenurereforminasiaandafrica/SteinHolden
http://www.umb.no/ior/artikkel/undersoker-opplevelsesverdien-av-hvalsafari
http://www.umb.no/cerad/article/cerad-workshops-on-radiation-and-risk-assessment
http://www.umb.no/cerad/article/cerad-workshops-on-radiation-and-risk-assessment
http://www.umb.no/cerad/article/cerad-workshops-on-radiation-and-risk-assessment
http://www.uibk.ac.at/philtheol/powers/conferences/konferenz_commitments.html
http://www.uibk.ac.at/philtheol/powers/conferences/konferenz_commitments.html
http://nfb.nhh.no/Conferences/NFBConference2013.aspx
http://www.wcp2013.gr/en/universal/congress-filosofias.html
http://www.scotsphil.org.uk/kant-in-progress/
http://philevents.org/event/show/9129
http://philevents.org/event/show/9129
http://www.umb.no/clts/article/workshop-in-ethiopia-organized-by-lands-directorate-in-ministry-of-agriculture
http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/133792?_ts=140969bb2e8
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I media 

 
Espen Haug er blitt intervjuet av Smith Journal (Australia) i artikkelen “Trading with Aliens”, 

volume 7, Vinter (for øvrig i godt selskap med Paul Krugman i samme artikkel). 

Espen Haug er intervjuet i boken “Wilmott's Greatest Hits: Past, Present and New 

Directions in Risk and Quantitative Finance” Wiley publishing. 

Espen Haug skrev debattinnlegg i Nationen om matvareberedskap 6. august. 

Espen Haug er blitt intervjuet om matvarepriser i Nationen 2. august. 

Masterstudent ved HH UMB Liv Tone Robertsen og Ståle Navrud er blitt intervjuet av 

Andøyposten i artikkelen “Optimal Prissetting av Hvalsafari”, 17. august og har vært i 

videointervju i webavisen ”Vesterålen Online” med tittelen ”Regionen kan tjene mer på 

kvalsafari”, 17. august. 

Eirik Romstad skrev kronikken "Boliger arbeider ikke" i Dagens Næringsliv, 19. august. 

Ole Gjølberg er blitt intervjuet av Nationen Landbruk i artikkel “Norge er øko-sinke i 

Europa”, 4. juli. 

Ole Gjølberg er nevnt i Dagens Næringsliv i artikkelen "Økomarkedet", 12.juli.  

Arild Angelsen er nevnt i Adresseavisens artikkel "Forskere tviler på effekten av norsk 

regnskogstøtte", 8. august. 

Eirik Romstad hadde blogginnlegg i Sas Institute As med tittel "Excellence eller Excel?", 12. 

august.  

Atle Guttormsen er blitt intervjuet av Fiskeribladet Fiskaren i artikkel "Uenighet om mulig 

økning", 16. august. 

Normann Aanesland er blitt intervjuet av Finansavisen i artikkelen "Lett å unngå 

boplikten", 22. august. Dagbladet henviser til Finansavisen i artikkelen "For en tåpelig 

situasjon å havne i" og F-b.no i artikkelen "Lett å unngå boplikten", 27. august. 

Knut Einar Rosendahl deltok i debatt om effekter av norsk olje- og gassproduksjon på 

klima og fattigdom (SSB-rapport) på Dagsnytt 18 på NRK, 21. august. Innslaget finner du 

her (starter etter 49 minutter). 

Knut Einar Rosendahl er blitt intervjuet av Teknisk ukeblad om opprinnelsesgarantier i 

kraftmarkedet, 27. august. 

 

 

 

http://www.umb.no/statisk/ior/andoyposten.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hchnk2W9aT4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hchnk2W9aT4&feature=player_embedded
http://www.umb.no/statisk/ior/dn20130819formuebolig.pdf
http://www.nationen.no/2013/07/04/landbruk/oko/okologisk/matjord/dyrka_mark/8160720/
http://www.nationen.no/2013/07/04/landbruk/oko/okologisk/matjord/dyrka_mark/8160720/
http://www.umb.no/statisk/ior/dagens_nringsliv__papirutgaven_12._juli._13side_2.pdf
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article8055811.ece
http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article8055811.ece
http://www.mynewsdesk.com/no/sas-institute-as/blog_posts/excellence-eller-excel-19458
http://www.umb.no/statisk/ior/mulig_kning.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/mulig_kning.pdf
http://www.dagbladet.no/2013/08/22/nyheter/okonomi/hegnarno/boplikten/boplikt/28838080/
http://www.dagbladet.no/2013/08/22/nyheter/okonomi/hegnarno/boplikten/boplikt/28838080/
http://www.f-b.no/nyheter/lett-a-unnga-boplikt-1.8038187
http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56082113/21-08-2013


 
Handelshøyskolen ved UMB, www.umb.no/hh 

189. utgave, 18. årgang. Red: Lars Mørk og Kateryna Krutskykh 

Diverse aktiviteter 

 

Espen Haug er nevnt på listen over “The top 20 most influential thinkers in quantitative 

finance today”. Utgitt av Terrapin Ltd, et seminarselskap som blant annet årlig arrangerer 

Quant Invest og CTA World Congress. 

Marie Steen deltok som opponent på “PhD research network conference 2013” arrangert 

av Den nasjonale forskerskolen i Økonomi og administrasjon (NFB) i Stavanger 22. -23. 

august. 

Anita Leirfall deltok på Kant and Adam Smith Reading Party, 29.juli-1.august, Burn House, 

Angus, Scotland. Les mer her.  

Aldo Filomeno fra Universitat Autònoma de Barcelona besøker HH-UMB i høst. Han har fått 

4 måneder stipend fra forskningsrådet i Catalunya, AGAUR, for å samarbeide med CauSci. 

Ståle Navrud har bidratt med innspill til ekspertutvalget for verdier av økosystemtjenester 

som 28. august overrakte en utredning (NOU) til miljøvernministeren på et arrangement i 

Vitenparken. Les mer om dette her. 

Nytt fra studentlivet 

 

Torsdag 15. august fikk masterstudenter i faget 

“Entreprenørskap og innovasjon” og deltakere i kurset 

“Nyskaping” en kickstart på semesteret gjennom deltagelse 

på Solution Camp 2013. Les mer her.  

 

 

 

 

http://www.st-andrews.ac.uk/philosophy/events/?eventid=438
http://www.umb.no/forsiden/artikkel/ekspertutvalg-a-sette-prislapp-pa-naturens-goder-kan-styrke-naturvern
http://www.umb.no/ior/artikkel/uhemmet-vitenanvendelse

