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Årsmelding 2014 Institutt for foretaksøkonomi – hovedpunkter 
 
 

Ledelse    Instituttleder Frode Sættem, nestleder Leif K. Sandal, adm. sjef Kristin R. Teigland 

Ansatte 73 personer – 18 professorer, 5 førsteamanuenser, 10 postdoktorer/Assistant 
Professors, 17 doktorgradsstipendiater/-studenter, 1 vitenskapelig assistent, 9 
professor II, 4 førsteamanuensis II, 4 professor emeriti, 1 administrasjonssjef, 1 
seniorkonsulent, 2 førstekonsulenter, 1 førstesekretær 

Årsverk   52,7 årsverk – faglig stab 32,9; stipendiater 15,0; administrativ stab 4,8 
Publikasjonspoeng  38,0 (30,1 i 2013; 28,3 i 2012) 

 
Personer 
 Evelina Gavrilova ble engasjert som postdoktor i skatteøkonomi (finansiert av skattesenteret (75%) og 

instituttet (25%)) 
 Seks nye doktorgradsstipendiater ble engasjert; Yewen Gu, Evangelos Kyritsis, Yuanming Ni, Vit 

Prochazka (eksternfinansiert stilling), Somayeh Rahimi Alangi og Lars Hegnes Sendstad 
 

 Guttorm Schjelderup ble tildelt «Norges Handelshøyskoles pris for fremragende formidling» 
 Jan Ubøe har publisert vitenskapelig artikkel på nivå 4 (øverste 10 prosent) på ABS listen (Association 

of Business Schools) – Employment, transport infrastructure and rural depopulation: a new spatial 

equilibrium model, Environment and Planning A (med David McArthur og Inge Thorsen) 
 Stein W. Wallace har publisert vitenskapelig artikkel på nivå 4 (øverste 10 prosent) på ABS listen 

(Association of Business Schools) – Stochastic service network design with rerouting, Transportation 
Research Part B: Methodological (med Ruibin Bai, Jingpeng Li og Alain Yee-Loong Chong) 

 Øystein Foros ble tildelt «Samfunnsøkonomenes pris for beste artikkel i 2014» for artikkelen Fastpris 
på bøker (med Erling Hjelmeng og Hans Jarle Kind)  

 
Forskning 
 Instituttet profilerer sin forskning på tre tematiske hovedområder: Business Economics, Management 

Science og Energy, Natural Resources and the Environment 

 Instituttets medarbeidere har publisert 46 artikler i vitenskapelige tidsskrift/serier og 2 arbeider som 
vitenskapelige monografier/kapitler i vitenskapelige antologier. Dette tilsvarer 38,0 publikasjonspoeng, 
hvorav 58 % er klassifisert på nivå 2 i UHRs publikasjonsordning 

 Det ble utgitt 44 arbeidsnotater i instituttets Discussion Paper serie 
 Det har vært avholdt 21 stabsseminarer og 11 lunsjseminarer (brownbag) 
 Senter for skatteforskning ved NHH (Norwegian Center for Taxation – nasjonalt kompetansesenter) 

ledes av Guttorm Schjelderup (senterleder) og Jarle Møen (nestleder) 

 Energy, Natural Resources and Environment – ENE (forskningssenter, etablert som nasjonalt 
kompetansesenter i 2014) ledes av Leif K. Sandal 

 Shipping and Logistics (nytt forskningssenter, etablert som internasjonalt spissområde i 2014) ledes av 
Stein W. Wallace 

 Law and Economics of Market and Organizations (LEMO) (nytt forskningssenter, etablert som 
internasjonalt spissområde i 2014) ledes av Trond E. Olsen, sammen med Eirik G. Kristiansen ved 
Institutt for samfunnsøkonomi 

 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) 
 Patrick André Narbel (juni): Essays in Renewable Energy Economics 

 
Faglige konferanser 
 Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE XXXI) ble som vanlig arrangert ved NHH i 

begynnelsen av januar, med Øystein Foros i arrangementskomiteen. Årets tema var Etter den siste olje 
 The Bergen Economics of Energy and Environment Research Conference (BEEER) ble arrangert i mai 

ved NHH, med Gunnar S. Eskeland, Endre Bjørndal, Stein Ivar Steinshamn, Linda Rud, Shiyu Yan og 
Olga Pushkash i arrangementskomiteen 

 Konferansen Intermittent Renewables, Balancing Power and Electricity Market Design (workshop) ble 
arrangert i august på Hardingasete, med Mette Bjørndal, Endre Bjørndal og Turid Gabrielsen i 
arrangementskomiteen 

 Mange medarbeidere har deltatt, og presentert arbeider, på en rekke nasjonale og internasjonale 
vitenskapelige konferanser 
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 Stein W. Wallace var blant lederne av arrangementskomiteen for VeRoLog 2014 (3rd meeting of the 
EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization), Oslo (juni). 

 Stein W. Wallace var medlem av Scientific Committee, 3rd INFORMS Transportation Science and 

Logistics Society Workshop, Chicago (juni/juli) 
 Stein W. Wallace gav plenumsforedrag ved International Conference on Applied Mathematical 

Optimization and Modelling, APMOD 2014, Warwick (april) 
 
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 har (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 Business and Management Science i 
doktorgradsprogrammet. I løpet av året tilbydde instituttet 14 kurs i bachelorprogrammet, 32 
kurssekvenser i masterprogrammet og 8 kurs i doktorgradsprogrammet 

 Instituttet deltar i mange videreutdanningsprogrammer i regi av NHH Executive. Instituttet 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, Gunnar S. Eskeland, Øystein Foros, Terje Hansen, Jarle Møen, 

Guttorm Schjelderup og Jan Ubøe vært spesielt aktive deltakere i den offentlige debatten 
 Det ble publisert 46 kronikker og debattinnlegg i riksdekkende aviser, jf. instituttets skriftserie 

Bedriftsøkonomisk debatt 
 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 2014 gjelder dette bl.a. 

Vårkonferansen i mai (Iver Bragelien) 
 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 
 Per Manne er leder av UHRs karakteranalysegruppe 
 Jarle Møen er medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd 
 Patrick André Narbel var 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 medlem av Bergen Science City 
 Guttorm Schjelderup var medlem i et offentlig utvalg som vurderte selskapsbeskatningen i lys av den 

internasjonale utviklingen (Scheel-utvalget – NOU 2014:13) 
 Stein W. Wallace er leder av interimstyret for en ny norsk operasjonsanalyseforening 
 

 


