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Økonomistyring 

God økonomistyring er viktig – i alle private og offentlige foretak og organisasjoner. Det har i 

alle fall masterstudentene ved Handelshøyskolen innsett, for det er svært stor interesse for 

spesialiseringen i økonomistyring i siviløkonomstudiet vårt. Det kan også ha sammenheng 

med at vi med dosent Kjell Gunnar Hoff har hatt en svært god og inspirerende lærer på 

fagområdet. Han har blant annet vist stor evne til å koble fagets teori og metoder med 

eksempler og innsikt fra næringslivet og har hvert år veiledet et stort antall masteroppgaver.   

Etter syv år med stor og god innsats som dosent ved Handelshøyskolen takker han nå av 

med (vel fortjent) pensjon, og vi står overfor et problem som mange av økonomiskolene i 

Norge sliter med: Det er svært vanskelig å rekruttere kompetent undervisnings- og 

forskningspersonale på området økonomistyring. Her skjer det nå nasjonalt et 

generasjonsskifte, hvor den eldre garde går av med pensjon – uten at det står en yngre 

garde klar til å ta over. 

Bekymring over rekrutteringen av lærerkrefter til økonomistyring er en gjenganger i møtene 

til Nasjonalt råd for økonomisk administrative studier. Rådet har tatt til orde for et nasjonalt 

program for forskning innen økonomisk administrative fag, bl.a. for å styrke rekruttering og 

kompetanseoppbygging på fagområdet – uten å ha blitt hørt så langt. Vi håper fortsatt at det 

kan bli noe av. Og vi håper og tror at vi skal klare å opprettholde og utvikle tilbudet i 

økonomistyring ved Handelshøyskolen ved UMB. 

Ragnar Øygard 
Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

 
Publisering

 
 
Therese Dokken. Land Tenure in Tigray: How Large Is the Gender Bias?. CLTS Working 

Paper 05/13. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences. 

Anne M. Larson, Maria Brockhaus, William D. Sunderlin, Amy Duchelle, Andrea Babon, 

Therese Dokken, Thu Thuy Pham, I. A. P. Resosudarmo, Galia Selaya, Abdon Awono and 

Thu-Ba Huynh (2013). Land Tenure and REDD+: The Good, the Bad and the Ugly. Global 

Environmental Change, 23 (3): 678-689. 

http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp05_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp05_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/land_tenure_and_redd.pdf
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Frank Asche, Atle G. Guttormsen, Rasmus Nielsen (2013). Future challenges for the 

maturing Norwegian salmon aquaculture industry: An analysis of total factor productivity 

change from 1996 to 2008. Aquaculture, 396-399 (1): 43-50. 

Atle G. Guttormsen og Roll Kristin Helen (2013). Production Risk in a Subsistence 

Agriculture. The Journal of Agricultural Education and Extension: 1-13. 

Ole Torrissen, S. Jones, Frank Asche, Atle G. Guttormsen, Ove Tommy  Skilbrei, Frank 

Nilsen, Tor Einar Horsberg, D. Jackson (2013). Salmon lice - impact on wild salmonids and 

salmon aquaculture. Journal of Fish Diseases, 36 (3): 171-194. 

Dane  Klinger, Mary Turnipseed, James L. Anderson, Frank Asche, Larry B. Crowder, Atle G. 

Guttormsen, Benjamin S. Halpern, Mary I. O´Connor, Raphael Sagarin, Kimberly A. Selkoe, 

Geoffrey G. Shester, Martin D. Smith, Peter Tyedmers (2013). Moving beyond the fished or 

farmed dichotomy. Marine Policy, 38:369-374. 

Million Tadesse, Frode Alfnes, Stein T. Holden and Olaf Erenstein (2013). Demand for 

drought insurance in Ethiopia. Chapter 17 in Réne Gommes and Francois Kayitakire (eds.), 

The challenges of index-based insurance for food security in developing countries. European 

Union, Luxembourg Publications Office, Luxembourg. 

 

Foredrag og presentasjoner

 
 
Atle Guttormsen holdt foredraget "Effekter av et eventuelt nytt reguleringsregime" på 

Norsk sjømatråds kvartalsseminar i Shippingklubben i Oslo 11. april. 

Atle Guttormsen holdt foredraget "Svakheter med minstepriseregimet – kan det overleve 

på sikt?" på årsmøtet til Sunnmøre og Romsdal fiskesalgslag, SUROFI, i Ålesund 2. mai. 

Atle Guttormsen presenterte artiklene "Timing of harvest: A numerical bioeconoic model of 

multispecies fisheries" og "The economics of escaped farmed salmon" på North American 

Association of Fisheries economists 7th Forum. Konferansen ble holdt i St. Petersburg, 

Florida, 22.-25. mai. 

Knut Einar Rosendahl holdt invitert foredrag med tittelen "Short run effects of bleaker 

prospects for oligopolistic producers of a non-renewable resource" ved Universitetet i 

Oldenburg, 13. mai. 

Shuling Chen Lillemo presenterte paperet "Electricity, firewood, pellet or fuel oil--

modelling how perceptions and attitudes affect the share of biomass in household heating 

energy consumption" (skrevet sammen med Bente Halvorsen) på Bergen Economics of 

Energy and Environment Research (BEEER) 2013, 13.-14. mai. 

http://www.umb.no/statisk/ior/future_challenges_for_the_maturing_norwegian_salmon_aquaculture.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/future_challenges_for_the_maturing_norwegian_salmon_aquaculture.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/future_challenges_for_the_maturing_norwegian_salmon_aquaculture.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/production_risk_in_the_subsistence_agriculture.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/production_risk_in_the_subsistence_agriculture.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/salmon_lice.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/salmon_lice.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/moving_beyond_the_fished_or_farmed_dichotomy.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/moving_beyond_the_fished_or_farmed_dichotomy.pdf
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Eirik Romstad holdt foredraget "Effektiv klima- og miljøpolitikk: en studie i tilleggs 

gevinster og koordinerte reguleringer" på EffClim workshopen "Kostnadseffektiv og målrettet 

klima- og miljøpolitikk" i Oslo 28. mai. 

Eirik Romstad skal holde foredraget "Economic modeling of nonpoint source pollution" på 

avslutningskonferansen av NFR-prosjektet Eutropia i Oslo 30. mai 

Stein Holden ga forelesninger om felteksperimenter og bioøkonomisk modellering av risiko 

for partnerne på "Adoption Pathways" i samarbeid med CIMMYT i Awassa, Etiopia, den 20.-

21. mai 

Anne M. Jervell og Elin Kubberød skal presentere og holde en faglig sesjon med tittelen " 

Entrepreneurial classrooms" rundt paperet "Strategies for Including the Camp Model in 

University Entrepreneurship Education" på konferansen 3E Conference - Inaugural ECSB 

Entrepreneurship Education Conference Aarhus, Danmark, 29.–31. mai.  

Frode Alfnes skal holde invitert foredrag med tittelen "Adferdsøkonomi i et 

forbrukerperspektiv" for Forbrukerombudet, 30. mai. 

Sosina Bezu presenterer paperet "Generosity and social distance in dictator game field 
experiments with and without a face" på 47th Annual Conference of the Canadian Economics 
Association, 30. mai -2. juni, HEC Montréal, Quebec. 
 
Atle Guttormsen skal holde foredraget "Kan lønnsom fiskeoppdrett kombineres med 
miljøhensyn og dyrevelferd?" på vårkonferansen AKVA2013 ved UMB 30. mai. Program for 
konferansen finner du her.  
 
 

HH UMB i media 

 
 
Arild Angelsen ble intervjuet av Miljømagasinet Putsj i artikkelen ”Hvordan redde 
regnskogen”, som ble publisert 8. mai. 
 
Ole Gjølberg: "Så mye ekstra tjener korn-statsråden", innlegg i Nettavisen, 16. mai.  

Ole Gjølberg: ""Het" økonomi- krangel", innlegg i Moss avis, 13. mai 

Studenter ved HH UMB deltar i Aksje-NM og ett av lagene fra HH UMB er intervjuet i E24 15. 
mai "De studerer finans i et hav av skog og husdyr".  
 
Mina Mælum Norstrøm, som er student på masterprogrammet i Entreprenørskap og 
innovasjon ved HH UMB, er intervjuet av Østlandets Blad 23. mai i en artikkel om hennes 
oppstartbedrift "I am Norway " og "Ullskjerf for en varmere verden". 

 
  

http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp1_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp1_2013.pdf
http://www.umb.no/konferanser/artikkel/varkonferansen-akva2013-program
http://putsj.no/arild-angelsen/hvordan-redde-regnskogen-article5498-401.html
http://putsj.no/arild-angelsen/hvordan-redde-regnskogen-article5498-401.html
http://www.nettavisen.no/politikk/article3625686.ece
http://www.umb.no/statisk/ior/http___paper.opoint.pdf
http://e24.no/aksje-nm/de-studerer-finans-i-et-hav-av-skog-og-husdyr/20366394
http://www.oblad.no/historier/ullskjerf-for-en-var-me-re-ver-den-1.7900755


 

 
Handelshøyskolen ved UMB, www.umb.no/hh 

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

Diverse aktiviteter 

 
 
Anita Leirfall organiserte og ledet en workshop ved Filosofisk institutt, Universitetet i 

Bergen med prof. Andreas Brandt, Filosofisk institutt, Universitetet i Göttingen. Temaene for 

forelesningene var "Kant’s Account of “Natural Ends” in the Analytic of the Teleological 

Power of Judgment", "Kant’s "Antinomy of the Power of Judgment” and its Resolution"og 

"The “Propensity to Evil” as a Lack of Moral Belief". 

Anita Leirfall var ekstern sensor på masteroppgave i filosofi ved Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet, 29. mai (On possibilism, fiction and computer games). 

Sjur Westgaard arrangerte energiseminar i Reykjavik 24.-25. mai. Programmet for 

seminaret finner du her.  

Gro Ladegård deltok på workshopen: Understanding Leadership: A Multidisciplinary 

Workshop ved Cass business School i London, 9. mai.  

Ståle Navrud er oppnevnt av FN som medlem av deres "Pool of Experts" som skal bistå i 

arbeidet med "World Ocean Assessment" som skal foreligge i 2014. Rapporten skal angi 

status for det globale marine miljø, inkludert sosioøkonomiske aspekter, og Navruds bidrag 

vil være innen samfunnsøkonomisk verdi av marine økosystemtjenester.   

Stein Holden oppholdt seg i Etiopia den 11.-23. mai og implementerte risiko- og tidsprefer-

anse eksperimenter i Etiopia i samarbeid med CIMMYT under prosjektet "Adoption Pathways" 

som utforsker teknologiske muligheter for klimatilpasset landbruk i fem land i Øst-Afrika. 

Alte T. Guttormsen deltok på årsmøtet i Sunnmøre og Romsdal i Fiskesalslag, Surofi, 2.-3. 

mai. Sakslista finner du her.  

Handelshøyskolen ved UMB har utviklet et kurs som passer for de som vil styrke 

bedriftens evne til kontinuerlig utvikling og forbedring. Kurset er utviklet for ledere i 

produksjonsbedrifter i NHO Mat og Landbruk. Kurset vil ha fokus både på analyse av 

bedriftens strukturer og prosesser, og på å utvikle deg som leder. Kurset, som arrangeres av 

Senter for etter- og videreutdanning ved UMB (SEVU) starter 3. september og har 

påmeldingsfrist 1.juli. Les mer om kurset og påmelding her.  

Stein Holden og Sosina Bezu er invitert av United Nations University - World Institute for 

Development Economics Research (UNU-WIDER) til å skrive et paper med tittelen "Joint 

Land Certification and Intra-household Decision-making: Towards Empowerment of Wives?" i 

forbindelse med UNU-WIDER prosjektet "Aid and Gender Equality". 

Paperet "Reward systems and norms for customer knowledge transfer: the moderating role 

of previous work experience" av Silja Korhonen-Sande og Jon Bingen Sande er blant 

“Best Paper nominees” ved EURAM (European Academy of Management) 2013-konferanse. 

http://www.umb.no/statisk/ior/iceland_energy_seminar_24_and_25_may_2013.pdf
http://www.fiskebat.no/default.asp?page=9242&item=56305,1&lang=1
http://www.umb.no/sevu/artikkel/modul-1-bedrifts-og-ledelsesutvikling10-studiepoeng
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Kommende arrangementer ved HH UMB 
 

Investeringsdirektør ved Chicago Mercantile Exchange (CME), Kathryn 

M. Kaminski, vil holde en åpen gjesteforelesning torsdag 6. juni kl. 

13.00-15.00 i T330 i Tårnbygningen om "Futures trading at CME".  

Gjesteforelesningen skjer i regi av kurset BUS321 Empiriske analyser 

av finans- og varemarkeder - teoridel, men er åpen for alle 

interesserte. 

CLTS (Centre for Land Tenure Studies) ved UMB og UN-Habitat 

inviterer alle til workshop med temaet "Youth, Gender and Land 

Rights: Global Initiatives and Local Actions". Workshopen arrangeres 

torsdag 13. juni, kl. 08.30-15.30, på Litteraturhuset i Oslo. 

Programmet for workshopen finner du her.  

Påmelding kan sendes på e-post til kateryna.krutskykh0@umb.no 

innen 5. juni. Arrangementet er gratis. 

http://www.umb.no/soek/emner/bus321
http://www.umb.no/soek/emner/bus321
http://www.umb.no/statisk/clts/workshop/workshop_on_youth_gender_and_land_rights__global_initiatives_and_local_actions.pdf
mailto:kateryna.krutskykh0@umb.no

