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Leder

 
 

For mange økonomer? 

Statistisk sentralbyrå har sett inn i krystallkulen og prøvd å spå* om utviklingen i tilbud og 

etterspørsel av arbeidskraft i ulike utdanningskategorier fram mot 2030**. De finner at 

etterspørselen etter kandidater med utdanning i økonomi og administrasjon vil fortsette å øke 

sterkt, med 50000 til 2030. Men tilbudet av slik arbeidskraft vil øke enda mer, slik at 

prognosene tilsier at det blir overskudd av økonomer. Derimot tilsier prognosene at det blir 

underskudd av lærere, sykepleiere og personer med fagbrev i mange yrker. 

Nå er det, som kjent, vanskelig å spå – særlig om framtida. Det gjelder selv når man kan 

støtte seg på makroøkonomiske modeller som MODAG – og SSB tar alle mulige forbehold om 

sine konklusjoner. Én grunn til at en spådom om overskudd av økonomer ikke går i 

oppfyllelse, kan være at studiesøkende ungdom tar spådommen på alvor, og velger noe annet 

enn økonomi og administrasjon. 

Vårt råd vil likevel være at ungdom som er interessert i økonomi og administrasjon, ikke bør la 

seg skremme av SSBs prognoser fra å velge slike studier. Det blir et stort arbeidsmarked for 

folk med slik utdanning. Men det kan bli viktigere å være en «god» økonom og å gjøre en 

innsats i studiene for å få gode resultater – og gjerne velge en profil som åpner for å arbeide i 

sektorer hvor det er mangel på arbeidskraft, for eksempel i skolen eller helsevesenet. 

 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

 

 

*Rettere sagt: De har laget framskrivninger ved hjelp av økonomiske modeller.  

** «Forecasting demand and supply of labour by education» SSB Reports 2013/48 
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Nekrolog  

 

Jens-Erik Huneide, 26.7.1951 – 16.10.2013 

Dosent og statsautorisert revisor Jens-Erik Huneide døde 16. oktober 2013 etter fire måneders 

sykdom. Han ble ansatt ved Handelshøyskolen i en 25 % stilling som Dosent II i august 2012. 

Da hadde han nådd pensjonsalder i PwC, hvor han var revisjonspartner og arbeidet i 

selskapets fagavdeling, og var klar for nye oppgaver som lærer for nye generasjoner av 

regnskapsførere og revisorer. Men han beholdt også en redusert stilling i PwC. Vi regnet oss 

som svært heldige som hadde fått Jens-Erik i staben. Han hadde en høy anseelse innen 

revisjonsbransjen i Norge, bl.a. gjennom årlige utgaver av boka «Årsregnskapet i teori og 

praksis» og utstrakt kursvirksomhet for revisorer og regnskapsførere. For oss var han 

avgjørende viktig for å kunne realisere et tilbud om utdanning til autorisert regnskapsfører til 

våre studenter. Han underviste i to emner i årsregnskapet, til sammen 15 studiepoeng. Vi rakk 

dessverre ikke å bli så godt kjent med han, og ha glede av å ha han blant oss så lenge som vi 

hadde håpet. Han vil bli savnet. 

                                                                                                   Ragnar Øygard 

                                                                      Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

 

Kommende arrangementer ved HH-UMB

 
1. november: Handelshøyskolen ved UMB og Norwegian Centre for Commodity Market 

Analysis arrangerer dagsseminar med tittelen "Energimarkedene i 2030: Fortsatt lønnsomhet i 

norsk olje og gass? (Energy markets 2030: Still profitable for Norwegian oil and gas?)" i Felix 

Konferansesenter, Aker Brygge. 

15. november: Centre for Land Tenure Studies og Institutt for landskapsplanlegging 

arrangerer seminar med tittelen "The Land Registry as an object for research" i Gult rom, 

Økonomibygningen, UMB. 

Publisering

 

Mumford, S. og Anjum, R.L. (2013). Causation – A Very Short Introduction. Oxford 

University Press 

Sataøen, H. & A. Wæraas (2013). Branding without unique brands: Managing difference and 
similarity in a public sector context. Public Management Review 

Navrud, S. & J. Strand (2013). Valuing Global Public Goods. A European Delphi Stated 
Preference Survey of Population Willingness to Pay for Amazon Rainforest Preservation. Policy 
Research Working Paper 6637. The World Bank Development Research Group Environment 
and Energy Team 

http://www.umb.no/nccma
http://www.umb.no/nccma
http://www.umb.no/ior/artikkel/energimarkedene-i-2030-fortsatt-lonnsomhet-i-norsk-olje-og-gass
http://www.umb.no/ior/artikkel/energimarkedene-i-2030-fortsatt-lonnsomhet-i-norsk-olje-og-gass
http://www.umb.no/clts/article/the-norwegian-land-registry-as-an-object-for-research
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2013.841976?journalCode=rpxm20
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2013.841976?journalCode=rpxm20
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/04/000158349_20131004083106/Rendered/PDF/WPS6637.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/04/000158349_20131004083106/Rendered/PDF/WPS6637.pdf
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Holden, S.T. & S. Bezu (2013). Joint Land Certification and Intra-household Decision-
making: Towards Empowerment of Wives?. CLTS Working Paper No. 14/2013. Centre for Land 
Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. 
 

Gebru, B. & S.Bezu (2013). Environmental resource collection: implications for children's 

schooling in Tigray, northern Ethiopia. Environment and Development Economics, pp. 1-19 
 

Foredrag og presentasjoner

 

Ståle Navrud holdt gjesteforelesning med tittelen "Verdsetting av fellesgoder" i kurset 

SAM476 - Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering ved Norges Handelshøyskole (NHH) 

10.oktober. 

Ståle Navrud holdt invitert foredrag med tittelen "Tiltak mot krypsiv – Hvordan måle 

nytteverdien for samfunnet?" på Seminar om Tiltak mot Krypsiv, Fylkesmannen i Vest-Agder, 

Kristiansand, 22.oktober. 

Ståle Navrud holdt gjesteforelesning med tittelen "Økonomisk verdi av liv og helse" på UMBs 

masterprogram i Folkehelsevitenskap - natur og miljø, helse og livskvalitet 16. oktober. 

Jens Bengtsson holdt foredrag med tittelen "Robust Planning of Oil Refineries – Uncertainty 

Constraints and Hedging” INFORMS Annual Meeting 2013, Minneapolis, USA, 6. -9. oktober 

Rani Lill Anjum holdt innlegg på Bjørnholt Videregående Skole om moralske valg, 10. 

oktober. 

CauSci-teamet vil besøke Senter for Vitenskapsteori i Bergen 24. -27. oktober for å holde 

fire innlegg: Causation in Scientific Method (Rani Lill Anjum), Causation and Mechanistic 

Explanation in Biology (Andrea Raimondi), Causal Mechanism and Adaptive Plasticity (Flavia 

Fabris), How Far can Symmetries Ground Fundamental Laws of Nature (Aldo Filomeno). 

Anita Leirfall presenterte (refereed) paperet  "Computer Game Space as Directional Space.  

How to Orient Myself in a Computer Game Space?" på den internasjonale konferansen  

'Computer Game Space: Concept, Form and Experience', Universitetet i Bergen, 2. -4. oktober.  

Knut Einar Rosendahl holdt foredrag med tittelen "Trenger verdens fattige norsk olje?" på 

Klimaseminar i regi av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, Oslo, 26.oktober. Program 

for seminaret finner du her.  

Arild Angelsen var keynote speaker med foredraget "Will agricultural intensification save 

tropical forests? " på konferansen "Agricultural Research Towards Sustainable Development 

Goals", SLU, Uppsala, 25. -26. september  

 
Knut Einar Rosendahl skal holde foredrag med tittelen "Norsk oljeproduksjon, globale 
klimautslipp og energisituasjonen i fattige land" på Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 
31.oktober, Vitenparken, UMB. 
 

http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp14_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp14_2013.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=9051105&jid=EDE&volumeId=-1&issueId=-1&aid=9051103&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=9051105&jid=EDE&volumeId=-1&issueId=-1&aid=9051103&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
http://nu.no/forsiden/klimaseminaret-2013-article5795-6.html
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Ragnar Øygard skal holde foredrag med tittelen "Overlever Euroen?" på Fagdag for 
økonomilærere i VGS 2013, 31.oktober, Vitenparken, UMB. 
 
Casper C. Rasmussen skal holde foredrag med tittelen "Innovation and economic growth" 
på Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31.oktober, Vitenparken, UMB. 
 
Øyvind N. Handberg skal holde foredrag med tittelen "Felteksperimenter og institusjoners 
påvirkning på atferd" på Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31.oktober, Vitenparken, 
UMB. 
 
Erik Smith-Meyer skal holde foredrag med tittelen "Prising av finansielle derivater i 
elektrisitetsmarkedet" på Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31.oktober, Vitenparken, 
UMB. 
 
Eirik Romstad skal holde foredraget med tittel "Norsk økonomi når oljealderen nærmer seg 
slutten" på Fagdag for økonomilærere i VGS 2013, 31.oktober, Vitenparken, UMB 
 

I media 

 
 
Knut Einar Rosendahl skrev et innlegg med tittelen "Høyest utslipp fra oljefelt" i Dagens 

Næringsliv, 11. oktober. 

Atle Guttormsen ble intervjuet av E24 i artikkelen "Spår prishopp på «perler ved sjøen»", 9. 
oktober. 
 
Atle Guttormsen ble intervjuet av E24 i artikkelen "Nå kan det være smart å kjøpe 

småbruk", 10. oktober. 

 

Atle Guttormsen ble intervjuet av Fiskeribladetfiskaren i artikkelen "Vil ha MTB som gir 

laksevekst", 16. oktober. 

Ståle Navrud og Jon Strands rapport om verdien av å bevare regnskogen i Amazonas ble 

omtalt i Washington Post med tittel "What’s the Amazon jungle worth? $36 a year per family, 

“oracles” tell the World Bank", 16.oktober. 

Ståle Navrud ble intervjuet om miljøkostnadene av vindkraft i DNTs "Fjell og Vidde" i 

artikkelen "Turbinturbulens". 

Diverse aktiviteter 

 

Kunnskapsdepartementet har gjennom Norgesuniversitetet utlyst midler til kompetanseheving 

og utvikling av studietilbud innen entreprenørskap i norsk høyere utdanning. Elin Kubberød, 

leder av prosjektet "Mentorrollen som element i Entreprenøriell ekspertise - Utvikling av 

mentorrollen for utdanning i entreprenørskap", har fått tildelt midler til prosjektet sitt. Svar på 

søknaden finner du her.  

http://www.umb.no/statisk/ior/dagens.pdf
http://www.dinepenger.no/bruke/spaar-prishopp-paa-perler-ved-sjoeen/22573187
http://www.dinepenger.no/bruke/naa-kan-det-vaere-smart-aa-kjoepe-smaabruk/22572823
http://www.dinepenger.no/bruke/naa-kan-det-vaere-smart-aa-kjoepe-smaabruk/22572823
http://www.umb.no/statisk/ior/fiskeribladet_fiskaren_16.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/fiskeribladet_fiskaren_16.pdf
http://www.washingtonpost.com/business/economy/whats-the-amazon-jungle-worth-36-a-year-per-family-oracles-tell-the-world-bank/2013/10/16/faff4536-35a6-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?hpid=z4
http://www.washingtonpost.com/business/economy/whats-the-amazon-jungle-worth-36-a-year-per-family-oracles-tell-the-world-bank/2013/10/16/faff4536-35a6-11e3-80c6-7e6dd8d22d8f_story.html?hpid=z4
http://www.umb.no/statisk/ior/svar_pa_sknad_e19_2013__mentorrollen_som_element_i_entreprenriell_eksp___.pdf
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Ståle Navrud underviser i Cost-Benefit Analysis and Environmental Valuation ved American 

University of Central Asia (AUCA), Bisjkek, Kirgisistan, 24.oktober -1. november. 

Eirik Romstad var i Stockholm i forbindelse med evaluering av prosjektsøknader til Formas, 
det anvendte svenske forskningsrådet, 9. -10. oktober. 

Andrea Raimondi, PhD-student ved University of Nottingham, besøker Causation in Science  

fra 22.oktober til 22.november. Rani Lill Anjum er biveileder for Raimondi. 

Flavia Fabris, PhD-student ved Sapienza University Rome, besøker Causation in Science  fra 

24.oktober til 9.november. 

Anne Blanchard holdt innlegg med tittelen "How to make ‘good’ decisions in a complex and 

uncertain world? A Story of Oil Spills, Climate Change and Meteorites" ved UMB Philosophy 

of Science forum, 17. Oktober. 

Inger-Lise Labugt og Kateryna Krutskykh deltok i Nasjonalt studieadministrativt seminar 

med tittelen "Møte med generasjon Z – genZ i høyrere utdanning", Stavanger, 3. - 4.oktober. 

Hanne Marie Fischer deltok i Servicekonferansen med tittel "Tema Digitalisering – det 

handler om mennesker!", Bergen, 23.-24.oktober. 

Ragnar Fjelland (Senter for Vitenskapsteori, Bergen) holdt innlegget "Kan alt måles?" ved 

Filosofikafeen som nå arrangeres i samarbeid med Universitetsbiblioteket, 30. oktober. 

Arild Angelsen, Hambulu Ngoma og Amare Teklay Hailu deltar på den internasjonale 

konferansen "Oslo REDD Exchange" 29. -30. oktober. Angelsen leder en paneldebatt om 

betalingsmekanismer for vern av tropisk skog. 

Elin Kubberød deltok i paneldebatt på seminaret  "Hvordan utvikle kreative og produktive 

forskningsmiljøer? " i Vitenparken, 23.oktober. 

 

Samarbeid mellom HH-UMB og AUCA 

 

I 2011 tok Department of Economics ved American University of 

Central Asia (AUCA) i Kirgisistan kontakt med Handelshøyskolen 

ved UMB for å foreslå et samarbeid med AUCA om å utvikle nye 

læreplaner i miljøstudier og bærekraftig utvikling på bachelor- og 

masternivå, samt fremme forskning på disse områdene. 

Samarbeidet mellom Handelshøyskolen ved UMB og AUCA ble satt 

i gang i våren 2012. Prosjektet er rettet mot å utvikle ny læreplan og 

kurs som i dag ikke tilbys på AUCA, eller på andre Kirgisiske universiteter, men som vil dekke 

de kritiske behovene i landet, og i den bredere sentralasiatiske regionen.  

Målet med samarbeidet mellom Department of Economics, AUCA, og Handelshøyskolen ved 

UMB, er i fellesskap å utvikle nye tverrfaglige bachelor- og masterprogrammer i miljøstudier 

Utvekslingsstudent fra 
AUCA: Ibragimova Malika 

http://www.uis.no/samfunn-og-naeringsliv/konferanser/nasjonalt-studieadministrativt-seminar-2013/
http://www.offentligservice.no/digitalisering-det-handler-om-mennesker.5148639-97779.html
http://www.offentligservice.no/digitalisering-det-handler-om-mennesker.5148639-97779.html
http://intern.umb.no/statisk/forsiden/seminar/program_miniseminar.pdf
http://intern.umb.no/statisk/forsiden/seminar/program_miniseminar.pdf
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og bærekraftig utvikling ved AUCA. Prosjektet medfører både undervisning og forskning. 

Undervisningsdelen av prosjektet innebærer samarbeid om utvikling og felles instruksjon av ni 

nye kurs (6 på bachelornivå og tre på masternivå), hvor innholdet er tilpasset den lokale / 

regionale konteksten. Den felles forskningskomponenten inkluderer toveis forskningsutveksling 

workshops og veiledning/rådgivning av doktorgradsstudenter som forsker ved UMB.    

Studentutveksling for AUCA studenter ved Handelshøyskolen ved 

UMB på bachelor-, master og PhD-nivå er også en del av prosjektet. 

Fakultetsutvekslingsprogrammet er ment for å støtte en felles 

forskningsinnsats og utvikling av nye kurs og pensum. Utvekslings-

programmer for ansatte har som mål å sikre interaksjon, erfaringsdeling 

og muligheter til å diskutere universitetets administrative spørsmål blant 

ansatte med tilsvarende administrative porteføljer. 

I tillegg til studentutveksling ved UMB, fikk Handelshøyskolen ved 

UMB besøk av åtte av de ni AUCA-instruktørene som er ansvarlig for 

utvikling og instruksjon av nye kurs. Formålet med besøket var å holde 

samarbeidsdiskusjoner med UMB-ansatte som underviser i lignende 

emner, og som kan hjelpe til med utviklingen av pensum og gi råd om 

litteratur og kursøvelser. Det var også besøk av seks AUCA-

administratorer som møtte kollegaer ved UMB og diskuterte 

problemstillinger av relevans i forhold til sine posisjoner. 

 

Det vil også bli arrangert workshops og seminarer, som er utviklet i samarbeid med Senter for 

utvikling og miljø (SUM) ved UiO, ved AUCA i Bisjkek og i Oslo. Seminaret i Bisjkek, som skal 

arrangeres i desember 2013, har som formål å oppmuntre AUCAs forskere til å presentere sin 

nye forskning. To forskere ved AUCA vil besøke UMB og UiO våren 2014, der de skal delta på 

en konferanse som er skreddersydd i forhold til forskningsinteresser fra AUCA-besøkende. 

  

Nytt fra studentlivet 

 

Studenter i Master i Entreprenørskap og innovasjon og Elin Kubberød har vært på 

besøk hos FERD og fått en innføring i forretningsområdet FERD sosiale entreprenører. Klassen 

fikk møte eier og styreleder i FERD, Johan H. Andresen, og direktør, Katinka Greve Leiner, 

som holdt et innlegg for gruppen fra UMB 

Studenter i Master i Entreprenørskap og 

innovasjon og master i Naturbasert reiseliv deltok i 

Innovation Camp på Oscarsborg, 10. -11. oktober. 

Vinnergruppen fra Innovation Camp på Oscarsborg 

besto av fem studenter i M-EI og to studenter i 

Reiseliv. Les mer her. 

  

Utvekslingsstudent fra 
AUCA: Begimkulov Emil 

Utvekslingsstudent fra 
AUCA: Khomenko 
Valentina 

 

http://www.ferd.no/
http://www.ferd.no/sosiale_entreprenorer/
http://www.umb.no/forsiden/artikkel/innovative-umb-studenter-pa-oscarsborg
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Masteroppgaver 

 

I løpet av juni-august 2013 ble det innlevert 22 masteroppgaver ved Handelshøyskolen ved 

UMB. Under følger en oversikt over de oppgavene som ble levert i juni-august. Godkjente 

oppgaver, som ikke er konfidensielle, blir gjort tilgjengelig i Brage - UMBs Open Research 

Archive, når de er frigitt for publisering. 

Forfatter  Tittel Veileder 
Henrik Gjøen Støtter forskningen fire kjente påstander om positive effekter 

ved bruke av balansert målstyring i profittmaksimerende  
virksomheter? - En litteraturstudie av forskning foretatt etter 
2003 
 

Kjell Gunnar Hoff 

Lu Nguyen Nhung National Reforestation, regional deforestation? Cross-border 
trade and forest transition in Vietnam 
 

Arild Angelsen  

Lene Therese 
Kristoffersen 

Sykehusreformens effekt på kreftomsorgen. Overlegers og  
sykepleiers refleksjoner rundt organisasjonsendringer etter 
sykehusreformen 
 

Bernt Aarset 

Anita Sveum  KONFIDENSIELL: Balansert målstyring i eiendomsbransjen: 
En vurdering av Norwegian Property ASAs styringssystem. 
 

Kjell Gunnar Hoff 

Anders Søvde 
Henriksen og 
Ronny  
Vinnstad 

KONFIDENSIELL: Balansert målstyring - Utviklingen av et  
styringssystem for Coor Service Management 

Kjell Gunnar Hoff. 

 
Marco Antonio 
Gonzales 
Roderiguez 
 

 
Success below the surface - Explaining success in the 
management of petroleum resources in Norway and Brazil 
 

 
Carl Brønn  

Henrik S. Flack og 
Daniel S. 
Kristiansen  

Sky is no Longer the Limit - En casestudie av fordeler og  
ulemper ved skybaserte forretningssystemer generelt, 
og regnskapsbyråenes bransjespesifikke fordeler. 
 

Kjell Gunnar Hoff 

Kristin Alsvik Samfunnsøkonomisk verdi av landskapsinngrep ved  
veiprosjekter - en betinget verdsettingsstudie 
 

Ståle Navrud 

David Stupar Norwegian Consumers' Ability to Make Optimal Financial 
Decisions and Save for retirement - A Behavioral  
Economic Perspective 
 

Frode Alfnes 

Christopher Vik 
 

Dynamisk styring i Sparebank 1 gruppen. - En kvalitativ  
studie av endring i virksomhetsstyringssystem og  
effektene av dette 
 

Kjell Gunnar Hoff 

http://brage.bibsys.no/umb/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_11855/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Oppdater
http://brage.bibsys.no/umb/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_11855/browse?type=dateissued&sort_by=2&order=DESC&rpp=100&etal=0&submit_browse=Oppdater
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Andre Halse 
Klaffmo 

Dynamisk styring i Sparebank 1 gruppen. - En kvalitativ 
studie av endring i virksomhetsstyringssystem og effektene 
av dette 
 

Kjell Gunnar Hoff 

Terese Bærby Sammenhengen mellom fraktrater, olje- og råvarepriser 
i perioden 1999-2012 
 
 
 
 
 

Ole Gjølberg 

 

 

 
 
 
 
 
Forfatter  Tittel Veileder 
Siri Hoem 
Gunnheim 

Hvordan motivere individer til å overføre kunnskap gjennom 
web-baserte plattformer for åpen innovasjon? - En kvalitativ 
casestudie av et selskap som utvikler og leverer 
innovasjonsplattformer 
 

Silja Korhonen-
Sande 

Ida Martine 
Worum 

Hvordan motivere individer til å overføre kunnskap gjennom 
web-baserte plattformer for åpen innovasjon? - En kvalitativ 
casestudie av et selskap som utvikler og leverer 
innovasjonsplattformer 
 

Silja Korhonen-
Sande 

Miriam 
Tesfagiorghis 
og Anne Reidun 
Kjesbu  

KONFIDENSIELL: Risikostyring som en integrert del av  
virksomhetsstyringen - Faktorer som kan bidra til at  
risikostyringen integreres som en del av virksomhetsstyringen 
 
 

Kjell Gunnar Hoff 

Tore Aase Innovation in buyer-Supplier Relationships: An International 
Study of the Wood Industry 
 

Silja Korhonen-
Sande  

Lars Løvaas 
Haaland 

Sustainable Development in Higher Education Carl Brønn 

 
Anne Mette 
Guerrero 

 
Eiendomsaksjer, Direkter Eiendom og aksjemarkedet - Et  
norsk perspektiv 
 

 
Ole Gjølberg  

Elisabeth Berg 
Pedersen  

En studie av ulike faktorer som påvirker en entreprenørs  
suksess - med og uten tilfeller av utviklingshemming blant 
ecuadorianske husstander. 

Roberto J. Garcia 


