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Årsmelding 2013 Institutt for foretaksøkonomi – hovedpunkter 
 
 
Instituttleder:   Frode Sættem  
Ansatte:  43,9 årsverk (herav: faglig stab 32,1; stipendiater 7,0; administrativ stab 4,8) 
Publikasjonspoeng:  30,1 (28,3 i 2012) 
 
Personer 
• Johannes Mauritzen ble engasjert som postdoktor i energiøkonomi (eksternfinansiert stilling), Arnt Ove 

Hopland ble engasjert som postdoktor i skatteøkonomi, Mario Guajardo ble engasjert som postdoktor i 
operasjonsanalyse, Yushu Li ble engasjert som postdoktor i økonometri/statistikk, Floris Zoutman ble 
engasjert som postdoktor i skatteøkonomi (eksternfinansiert skattesenteret) og Steffen Juranek ble 
engasjert som postdoktor i bedriftsøkonomisk analyse 

• Fire nye doktorgradsstipendiater ble engasjert; Rakesh Rana, Reza Azad Gholami, Seyed M. 
Mirhedayatian og Shiyu Yan 

• Olga Pushkash ble ansatt i fast stilling som førstekonsulent 
• Kristin Reichel Teigland fikk opprykk til stilling som administrasjonssjef 
 
• Per Manne ble tildelt Studentforeningens foreleserpris "Bronsesvampen" for høstsemestret 2013 
• Lisa Assmann ble vinner av "The Student Poster Session" ved The International Association for Energy 

Economics (IAEE) European Conference arrangert i Düsseldorf (august) 
  
Forskning 
• Instituttet profilerer sin forskning på tre tematiske hovedområder: Business Economics, Management 

Science og Energy, Natural Resources and the Environment 
• Instituttets medarbeidere har publisert 32 artikler i vitenskapelige tidsskrift/serier og 2 arbeider som 

vitenskapelige monografier/kapitler i vitenskapelige antologier. Dette tilsvarer 30,1 publikasjonspoeng, 
hvorav 56 % er klassifisert på nivå 2 i UHRs publikasjonsordning 

• Det har vært avholdt 15 stabsseminarer 
• Senter for skatteforskning ved NHH (Norwegian Center for Taxation) ledes av Guttorm Schjelderup 

(senterleder) og Jarle Møen (nestleder) 
• NHH/SNF er deltaker i Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES) (vertsinstitusjon NTNU). Mette 

Bjørndal og Gunnar Eskeland koordinerer virksomheten fra vårt miljø 
• NHH er deltaker i konsortiet Nord-Star – The Nordic Centre of Excellence on Nordic Strategic 

Adaptation Research. Forskningen fokuserer på klimaendringer, og Leif K. Sandal og Gunnar Eskeland 
er deltakere fra NHH 

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

 
Doktorgrader (disputas) 
• Mario Guajardo (august): Joint decision making and cost sharing: Theory and applications in natural 

resource supply chains 
 
Faglige konferanser 
• Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXX) ble som vanlig arrangert ved NHH i begynnelsen 

av januar, med Øystein Foros i arrangementskomiteen. Årets tema var Taking Stock – Moving Forward 
• Konferansen Contracts and Organizations ble arrangert i mai ved NHH, med Trond E. Olsen og Ola 

Kvaløy i arrangementskomiteen 
• The Bergen Economics of Energy and Environment Research Conference (BEEER) ble arrangert i mai 

ved NHH, med Gunnar Eskeland, Mette Bjørndal, Linda Rud, Patrick André Narbel og Olga Pushkash i 
arrangementskomiteen 

• The 12th Karl Borch Lecture ble arranger i mai ved NHH, med Knut K. Aase, Steinar Ekern og Olga 
Pushkash i arrangementskomiteen. Årets Karl Borch foreleser var professor David M. Kreps ved 
Stanford University 

• Konferansen Innovations in Stochastic Analysis and Mathematical Finance ble arrangert i september 
ved NHH, med Knut K. Aase, Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal, Jan Ubøe og Olga Pushkash i 
arrangementskomiteen 

• Konferansen Statistics for Business and Economics ble arrangert i september ved NHH i anledning at 
Jostein Lillestøl ble pensjonist, med Jonas Andersson, Jarle Møen, Jan Ubøe og Turid Gabrielsen i 
arrangementskomiteen 

• Konferansen Nettnøytralitet og streaming ble arrangert i november ved NHH, med Øystein Foros i 
arrangementskomiteen 
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• Mange medarbeidere har deltatt, og presentert arbeider, på en rekke nasjonale og internasjonale 
vitenskapelige konferanser 

• Mette Bjørndal, Leif K. Sandal og Stein W. Wallace var medlem i programkomiteen for PhD 
Winterschool in Stochastic Programming with Applications in Energy and Natural Resources, Tignes, 
Franrike (april) 

• Stein W. Wallace var medlem av International Scientific Committee, Tristan 8, Chile (juni) 
• Stein W. Wallace gav to semi-plenaries ved større internasjonale konferanser; hhv. Scenario 

generation, 13th International Conference on stochastic programming, Bergamo; Italia (juli) og 
Stochastic programming modeling, OR2013, Rotterdam (september) 

• Knut K. Aase gav plenumsforedrag ved 32. Samsa Conference, Stellenbusch, Sør Afrika (november) 
 

Redaksjoner i vitenskapelige tidsskrifter 
• Mikael Rönnqvist er Member of Editorial Board i International Transactions in Operational Research 
• Guttorm Schjelderup er Associate editor i International Tax and Public Finance 
• Stein W. Wallace er Associate Editor i INFORMS Journal on Computing, Associate editor i Stochastic 

Programming e-print series, Associate Editor i Optimization and Engineering, Member of International 
Editorial Board i Production Planning & Control, Member of Editorial Board i Energy Systems, Member of 
Editorial Board i EURO Journal on Transportation and Logistics og Member of Editorial Board i 
Computational Management Science 

• Knut K. Aase er Associate Editor i Journal of Risk and Insurance og Asia-Pacific Financial Markets og 
Member of Editorial Board i International Quarterly Journal of Finance 

 
Undervisning 
• Instituttet har hovedansvaret for metodefagene og (sammen med Institutt for regnskap, revisjon og 

rettsvitenskap) ansvaret for kurssekvensen i bedriftsøkonomisk analyse i bachelorprogrammet. 
Instituttet er sentral tilbyder av kurs i masterprofilene i Finansiell økonomi (FIE), Økonomisk styring 
(BUS), Økonomisk analyse (ECO) og Energy, Natural Resources and the Environment (ENE) i 
masterprogrammet. Instituttet har ansvaret for spesialiseringen Management Science i 
doktorgradsprogrammet. I løpet av året tilbydde instituttet 11 kurs i bachelorprogrammet, 28 
kurssekvenser i masterprogrammet og 8 kurs i doktorgradsprogrammet 

• Instituttet deltar i mange videreutdanningsprogrammer i regi av NHH Executive. Instituttet har 
hovedansvaret for Kraftanalytikerstudiet og deler ansvaret (sammen med Institutt for regnskap, 
revisjon og rettsvitenskap) for Executive masterstudiet i økonomisk styring og ledelse (Møst) 

 
Formidling 
• På formidlingssiden har Iver Bragelien, Trond Døskeland, Gunnar Eskeland, Øystein Foros, Terje 

Hansen, Jarle Møen og Guttorm Schjelderup vært 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 2013 gjelder dette bl.a. 
Vårkonferansen i mai (Iver Bragelien) og NHH Forum i september (Mette Bjørndal) 

• Frode Sættem er medredaktør i tidsskriftet Praktisk økonomi & finans 
 
Allmenne/offentlige utvalg og institusjoner 
• Mette Bjørndal er medlem av styret i Finanstilsynet, medlem i Petroleumsprisrådet og medlem av et 

sakkyndig råd som er tvisteløser for gasstransportsystemet 
• Trond Døskeland er medlem av styret i Finansmarkedsfondet og fast møtende varamedlem til styret i 

Folketrygdfondet 
• Gunnar Eskeland er medlem av rådet i Norsk klimastiftelse 
• Mario Guajardo er medlem av interimstyret for en ny norsk operasjonsanalyseforening 
• Jarle Møen er medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd 
• Patrick André Narbel er studentmedlem i rådet i International Association of Energy Economics (IAEE) 
• Trond E. Olsen er styremedlem i European Association for Research in Industrial Economics (EARIE) og 

medlem i fagkomité for humaniora og samfunnsvitenskap i FRIPRO (Fri prosjektstøtte) i Norges 
forskningsråd 

• Leif K. Sandal er leder av området Management Science i den nasjonale forskerskolen i 
bedriftsøkonomi, leder av NRØAs publiseringskomité og styremedlem i E.ON’s Scholarship Fund for 
Energy (hvor studenter og ansatte ved norske og tyske universiteter kan søke om støtte til 
prosjektsamarbeid, reise og opphold ved norsk eller tysk institusjon) 

• Guttorm Schjelderup er medlem i et offentlig utvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av 
den internasjonale utviklingen (Scheel-utvalget) 

• Stein W. Wallace er rådsmedlem i British OR Society, med i styret for INFORMS Transportation Science 
and Logistics Society og leder av interimstyret for en ny norsk operasjonsanalyseforening 

 
 


