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Årsmelding 2010 Institutt for foretaksøkonomi – hovedpunkter 
 
Instituttleder: Frode Sættem 
Ansatte: 69,7 årsverk (herav: faglig stab 40,5; stipendiater 21,0; administrativ stab 5,4) 
Publikasjonspoeng: 52,5 (30,5 i 2009) 
 
Personer 
 Tore Leite ble tildelt opprykk til professor (finans) 
 Karin S. Thorburn ble utnevnt til DnB NOR professor i finansiell økonomi 
 Aksel Mjøs ble engasjert som postdoktor/assistant professor i finans. Sturla Kvamsdal ble 

engasjert som postdoktor i energiøkonomi. Michael Kisser ble engasjert som assistant 
professor i finans via det internasjonale arbeidsmarkedet i finans (AFA) 

 To nye doktorgradsstipendiater ble engasjert; Erik Hetland Tvedt i spesialiseringen Finance og 
Patric André Narbel i spesialiseringen Management Science 

 NHHs pris for fremragende lærerinnsats ble tildelt Jan Ubøe 
 Vigdis Sæterdal ble tildelt opprykk til førstekonsulent 
 
Forskning 
 Instituttet profiler sin forskning på fem tematiske områder: Financial Markets; Corporate 

Finance; Management Science; Energy, Natural Resources and the Environment; Mathematics 
and Statistics 

 Instituttet har to aktive stabsseminarserier, hvor seminarserien i finans har hatt nærmere 30 
fremtredende internasjonale forskere som gjester (inkl. jobbmarkedskandidater) og 
seminarserien i Management Science (felles med Institutt for regnskap, revisjon og 
rettsvitenskap) har hatt rundt 15 gjester 

 Instituttet har gjennom de senere år økt sitt engasjement i markedet for oppdragsforskning og 
er i dag en betydelig bidragsyter til denne virksomheten både på NHH og ved Samfunns- og 
næringslivsforskning (SNF) 

 Instituttets medarbeidere har publisert 55 artikler i vitenskapelige tidsskrifter/serier og 6 
arbeider som vitenskapelige antologier/monografier. Dette tilsvarer 52,5 publikasjonspoeng, 
hvorav 53,7% er klassifisert på nivå 2 i UHRs publikasjonsordning 

 
Publikasjoner som ga bonus fra NHH 
 Jarle Møen: Lean and hungry or fat and content? Entrepreneurs’ wealth and start-up 

performance, Management Science 
 Aksel Mjøs og Svein-Arne Persson: Level-dependent annuities: Defaults of multiple degrees, 

Journal of Financial and Quantitative Analysis 
 
Doktorgrader (disputas) 
 Lars Qvigstad Sørensen (mars): Essays on asset pricing 
 Lars Magne Nonås (mai): Optimization topics within power markets, inventory systems with 

transshipments and election systems 
 David McArthur (mai): Regional labour markets and spatial interaction mechanisms 
 
Faglige konferanser 
 Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXVII) ble som vanlig arrangert ved NHH i 

begynnelsen av januar, med Thore Johnsen i arrangementskomiteen. Årets tema var 
Finanskrisen – årsaker og lærdom 

 The European Winter Finance Summit (Jørgen Haug i organisasjonskomiteen) ble i mars 
arrangert i Glemmtalerhof, Østerrike. Dette er en årlig konferanse som har utviklet seg til å bli 
en sentral møteplass for finansforskning i Europa 

 Workshop on electricity market design: Congestion management and bidding formats in 
deregulated electricity markets ble i mars arrangert på Geilo, med Kurt Jörnsten, Mette 
Bjørndal, Linda Rud og Turid Gabrielsen i arrangementskomiteen 

 Nordic Finance Network (NFR) Research Workshop (Jørgen Haug i organisasjonskomiteen) ble i 
mai arrangert i Lund. Konferansen er rettet mot nordiske doktorgradsstudenter i finans 

 Den niende forelesningen til minne om professor Karl Borch (Karl Borch Lecture) ble avholdt i 
juni, med Knut Kr. Aase, Steinar Ekern og Svein-Arne Persson i arrangementskomiteen. Årets 
foreleser var professor Christian Gollier ved Université Toulouse 1 Capitole 

 Nordic Conference on Mathematical Statistics (Nordstat 2010), med Bård Støve og Jostein 
Lillestøl i arrangementskomiteen ble avholdt i juni på Voss i regi av Norsk Statistisk Forening 
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 The Argentum Private Equity Conference and Symposium ble arrangert i september i 
Stockholm, med Carsten Bienz i arrangementskomiteen (samarbeid mellom Argentum, SIFR, 
LSE og NHH) 

 Mange medarbeidere har deltatt, og presentert arbeider, på en rekke nasjonale og 
internasjonale vitenskapelige konferanser. Karin S. Thorburn er medlem i programkomiteen for 
hhv Utah Winter Finance og konferansen til Western Finance Association (USA) 

 
Redaksjoner i vitenskapelige tidsskrifter 
 Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Mikael Rönnqvist har vært redaktører for boken Energy, 

Natural Resources and Environmental Economics (Springer) 
 Mikael Rönnqvist er redaksjonsmedlem (editorial board) i International Transactions in 

Operational Research (Wiley) 
 Guttorm Schjelderup er medredaktør (associate editor) i International Tax and Public Finance 

(Springer) 
 Karin Thorburn er medredaktør (associate editor) i Journal of Corporate Finance (Elsevier) og i 

International Journal of Corporate Governance 
 Knut Kr. Aase er hovedredaktør for utgivelsen av Handbook in Insurance (World Scientific), 

medredaktør (associate editor) i Journal of Risk and Insurance (Wiley) og Asia-Pacific Financial 
Markets (Springer) og redaksjonsmedlem (editorial board) i International Quarterly Journal of 
Finance 

 
Undervisning 
 Stadig flere studenter søker til våre fag. Instituttet er sentral tilbyder av kurs i masterprofilene 

i Finansiell økonomi (FIE), Økonomisk styring (BUS) og Økonomisk analyse (ECO) 
 Den nye masterprofilen i Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) har vist seg å 

få stor studenttilstrømning. Profilen er åpen for og har et stort innslag av internasjonale 
studenter 

 Instituttet deltar i mange videreutdanningsprogrammer i regi av NHH Executive. Instituttet har 
et hovedansvar for det autoriserte finansanalytikerstudiet (AFA) med påbygningsstudier og 
deler ansvaret (sammen med Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap) for Executive 
masterstudiet i økonomisk styring og ledelse (Møst). Kraftanalytikerstudiet ble tilbudt igjen 

 
Formidling 
 På formidlingssiden er Petter Bjerksund, Gunnar Eskeland, Øystein Foros, Thore Johnsen, Terje 

Hansen, Jarle Møen og Guttorm Schjelderup spesielt aktive deltakere i den offentlige debatten 
 NHH arrangerer i løpet av et år en rekke konferanser hvor instituttansatte er viktige 

bidragsytere enten i form av programledelse eller ved å holde presentasjoner. I år gjelder dette 
bl.a. Vårkonferansen i juni (Iver Bragelien, Karin Thorburn), NHH Forum i september (Thore 
Johnsen, Aksel Mjøs), Lehmkuhlkonferansen i september (Thore Johnsen), Høstkonferansen i 
oktober (Guttorm Schjelderup, Karin Thorburn) og NHH Summit i november (Thore Johnsen)  

 I tillegg kommer en rekke arrangementer i regi av NHH Alumni, herunder Alumnitreff i 
desember (Tommy Stamland) 

 Instituttet – ved en prosjektgruppe bestående av Carsten Bienz, Aksel Mjøs og Guttorm 
Schjelderup – har holdt på å utvikle prosjektet Finans Bergen. Ideen er å utvikle en langsiktig 
relasjon mellom NHH og finansnæringen i Bergen 

 Guttorm Schjelderup, som ledet arbeidet med Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19), presenterte 
rapporten for EUs rådsarbeidsgruppe for utvikling i Brussel i februar 

 Frode Sættem er medredaktør i tidsskriftet Praktisk økonomi & finans (Universitetsforlaget) 
 
Allmenne/offentlige utvalg og institusjoner 
 Mette Bjørndal er medlem av styret i Finanstilsynet og medlem av ekspertutvalg som har sett 

på driften av det norske kraftsystemet 
 Iver Bragelien er leder av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 
 Gunnar S. Eskeland er medlem av Rådet i Norsk Klimastiftelse 
 Thore Johnsen er medlem av Finanskriseutvalget og styremedlem i Statens finansfond 
 Jøril Mæland er medlem av Børsklagenemnden og varamedlem i styret for Statens finansfond 
 Jarle Møen er utnevnt til medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd 
 Guttorm Schjelderup er ny leder av den amerikanske tenketanken Global Financial Integrity 
 Karin S. Thorburn er styremedlem i Finansmarkedsfondet (Norges forskningsråd) 
 


