ÅRSMELDING 2007
Institutt for regnskap, revisjon og jus

INNLEDNING
Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap, revisjon, eiendomsmegling,
forretningsjus og skatt. Instituttet har hovedansvaret for all
undervisning innen disse områdene ved Handelshøyskolen
BI. Instituttets ansatte er forfattere til flere av de mest
sentrale fagbøkene i Norge innenfor sine områder, og
publiserer årlig en rekke artikler på sine felt.

De faglige stillingene fordelt etter stillingskategorier:

Stillingskategori

Forskningsaktiviteten er konsentrert om næringslivsrelatert
jus, revisjon, regnskapsregulering/-praksis og økonomisk
styring.
I 2007 hadde instituttet 39 faglig ansatte og 2 administrativt
ansatte. Totalt utgjorde dette 35,1 faglige årsverk, og 1,8
administrative årsverk. I tillegg hadde instituttet midlertidig
ansatt 2 vitenskapelige assistenter og 1 studentassistent.

Antall

Årsverk

Professor

7

6,5

Førsteamanuensis

5

5

Studierektor

5

5

Førstelektor

6

6

Høyskolelektor

7

6,8

Stipendiater

5

5 (inkl. 1 i perm)

20% / II-stillinger

4

0,80

39

35,1

Sum

2

PEDAGOGISKE AKTIVITETER
KURSPORTEFØLJE

BI Nettstudier blir veiledningen målt i kroner, og det ble
utført nettveiledning for i alt kr 261.860.

Instituttet har en stor kursportefølje på både Bachelor,
Master og Executive nivå. Instituttet har ansvaret for
Master i regnskap og revisjon, Bachelor i eiendomsmegling,
Bachelor i revisjon og Bachelor i økonomi og forretningsjus.
I tillegg er mesteparten av kursene innen BI Shipping tilknyttet instituttet. Rollen som associate dean/faglig leder
knyttet til hvert av disse studiene innehas av faglige ved
instituttet. I tillegg ligger rollen som associate dean for det
største bachelorstudiet, Bachelor i økonomi og administrasjon, hos en fagperson ved instituttet. En stor del av kursporteføljen ved BI Forsikring og Senter for finansutdanning
er også knyttet til instituttet.

Det reelle tallet for hvor mye veiledning instituttets ansatte
har gitt i 2007, er betydelig høyere enn det som tallene over
indikerer. Dette skyldes at hovedtyngden av veiledningen
skjer uten at det blir registrert i de administrative systemene.
Tallene som er gjengitt over, viser kun veiledning knyttet til
obligatoriske oppgaver som studentene må
innlevere i løpet av sine studier ved BI

STUDIEREKTOR SVERRE F. LANGFELDT
er nestor i de juridiske fag ved Institutt for
regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI.
Han tok juridisk embetseksamen i 1974. Etter to
år i rettsavdelingen i Utenriksdepartementet og to
år som konsulent og fungerende byråsjef i
Industridepartementet, begynte han som dommerfullmektig ved Lier, Røyken og Hurum herredsrett i 1978. Han
var den første juristen ved BI, da han i 1979 ble ansatt som
studierektor i juridiske fag. Bortsett fra en periode som sjef for
den norske avdelingen ved EF-domstolen i Luxemburg i 1994 og
som assisterende justissekretær ved EFTA–domstolen i 1995, har
han hatt sin hovedstilling på BI. Ved siden av å beherske den
juridiske disiplin er Sverre språkkyndig. Han har gjennomført det
militære språkkurset i russisk, og han snakker flytende fransk og
engelsk. Utenfor BI har Sverre hatt flere tillitsverv som
styremedlem og styreformann, og han har vært rådgiver for den
franske ambassade og praktisert som advokat.

Instituttet leverer fire management programmer: 1) Personalog arbeidsjus, 2) Intern revisjon, risikostyring og Corporate
Governance, 3) Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy og 4) Økonomi for beslutningstakere. Alle fire
programmene ble gjennomført i Nydalen, og sistnevnte
program ble også avholdt ved BI Bergen. I tillegg til disse
fire programmene har instituttet ansvar for management
programmet Det verdiskapende styret sammen med et annet
institutt. Ansatte ved instituttet leverer også bidrag til andre
management progammer.

UNDERVISNING
Ordinære undervisningstimer: Instituttets ansatte skulle i
henhold til sine stillinger levere 6.257 undervisningstimer.
Det ble levert 6.827 undervisningstimer, hvilket gir en
belastning utover de normerte undervisningstimene på 570
undervisningstimer.

Sverre har skrevet flere lærebøker og arbeidshefter, herunder
”Lov og rett for næringslivet” i samarbeid med professor dr. juris
Fridtjof Frank Gundersen og professor dr. juris Tore Bråthen.
Ved siden av sitt forfatterskap er Sverre kjent som en særs dyktig
pedagog. Dette har medført at han flere ganger har mottatt
prisen som beste foreleser ved BI, en pris som blant kollegaer
henger meget høyt. Sverre har vært fagansvarlig for faget
juridiske emner i over 20 år, og har årlig oppdatert BIs forelesere
ved de regionale høyskolene innenfor de sentrale deler av
forretningsjussen.

Rolletimer: I tillegg til undervisningstimene ble det levert
2.243 rolletimer. Rolletimer er konvertible mot ordinær
undervisning og oppstår som følge av fagansvar, retningsansvar, deansansvar m.m..
Når ordinær undervisning og rolletimer ses under ett,
kom instituttets ansatte ut med 2.813 undervisningstimer
utover normert plikt. Omregnet i faglige årsverk tilsvarer
dette normert undervisning og sensur for 17,5 årsverk for
professorer/førsteamanuenser, eller 9,7 årsverk for
førstelektorer/høyskolelektorer.

BEDRIFTSINTERN UNDERVISNING
Flere av instituttets faglig ansatte leverte bedriftsintern
undervisning i tillegg til plikten de har i kraft av sine
stillinger. Kurs og undervisning ble levert til bl.a. Bergen
Rederiforening, Bærum kommune, Confex, DnB Nor,
Forsvarsbygg, Nordea, Odfjell, Oslo Kommune, Private
Barnehagers Landsforbund (PBL), Rolls Royce, Senter for
statlig økonomistyring (SSØ), Skagerak Energi,
Sparebanken Hedmark, Sparebanken Vest og Ålesund
Sykehus. Leveransene av bedriftsintern undervisning
utgjorde i alt 965 undervisningstimer.

SENSUR
Instituttets ansatte hadde som følge av sine stillinger en
samlet sensurplikt på kr 578.690. Det ble i 2007 utført
sensur for i alt kr 1.590.414. Sensuren utover normal
sensurplikt utgjør 175 prosent av den normerte sensurplikten. Annen oppgaveretting for til sammen kr 343.454
kommer i tillegg.

BEDRIFTSINTERN BISITTING
VEILEDNING

Det ble utført 54 timer bedriftsintern bisitting.

Faglig stab utførte 357 timer veiledning på Bachelorkurs,
163 timer veiledning på Management Programmer og 280
timer veiledning på Sivil-/Master of Science retninger. Ved

BEDRIFTSINTERN VEILEDNING
Det ble utført 96 timer bedriftsintern veiledning.
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FORSKNING
Tematisk har forskningen i 2007 vært relatert til selskapsrettsutviklingen i Norge og i EU, børs- og verdipapirrett,
eiendomsmeglingsrett, forsikringsrett, immaterialrett, arbeidsrett og konfliktmegling, person-, bedrifts- og transaksjonsbeskatning, merverdiavgift, allmennyttige institusjoner, norsk og internasjonal regnskapsrett, intellektuell kapital og
kunnskapsledelse, corporate governance, lederlønninger og kjønnsforskjeller, revisors uavhengighet og ansvar samt flytting
av skattepliktig inntekt mellom land.

FORSKNINGSPROSJEKTER
Instituttet mottok i 2007 bevilgninger til følgende eksternfinansierte forskningsprosjekt (finansieringskilden angitt i parentes):

Langli, John Christian
Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske
selskaper (Norges Forskningsråd)
Taxable income differences between foreign and domestic controlled corporations in Norway before and after the
Norwegian Tax Reform of 1992 (Nordisk Skattevitenskapelig forskningsråd)
Auditor Independence in a Private Firm Setting (Centre for Corporate Governance Research, Handelshøyskolen BI)

Myrtveit, Ingunn
Information Access Disruptions (iAD): Economics of IA technologies (mars 2007-2015). Senter for innovasjonsdrevet
forskning ved FAST (Norges Forskningsråd, Fast, Accenture og Schibsted)

Doktorgradsprosjekter
BIRKELAND, KARI
Revisors og styrets ansvar
I henhold til revisorloven og aksjelovene har revisor og selskapets styre et tilsynelatende sammenfallende
ansvar for selskapets finansielle informasjon. Dette forskningsprosjektet tar utgangspunkt i revisors og
styrets erstatningsansvar for årsregnskapet og den formelle forvaltningen av selskapet med hovedvekten på
aktsomhetsnormen. Herunder belyser forskningsprosjektet hvilke oppgaver revisor og styret har i forhold
til sitt ansvar for den finansielle informasjonen.

ENGH, JONE
Regulering av finansnæringens struktur
Finansforetak, det vil si konsesjonsbelagte foretak innen finansnæringen, er underlagt et omfattende
rammeverk. Reglene har betydning for hvordan finansnæringen struktureres og organiseres. Det finnes for
eksempel regler om eierkontroll i finansinstitusjoner, strukturering av finanskonserner, valg av foretaksform, omdanning av finansinstitusjoner og begrensninger i hvilken virksomhet finansforetak kan drive.
Forskningsprosjektet tar sikte på å avklare innholdet i de mest sentrale reglene om organisering av finansvirksomhet. Arbeidet inkluderer en analyse av EØS-kravene og hvordan det norske regelverket oppfyller
disse. Også spørsmålet om hvilke mål og ønsker myndighetene har hatt i relasjon til finansnæringens
struktur, og i hvilken grad gjeldende regelverk er egnet til å oppfylle disse målene, vil bli behandlet.

HVEEM, DAG JØRGEN
Bankers rådgivningsansvar
Finansinstitusjoners rådgivnings- og salgsvirksomhet fører tidvis til tap for kunden, og i dette forskningsprosjektet er fokus satt på hvilke vilkår som må være oppfylt for at bankene skal komme i ansvar. Særlig
fokuseres det på ansvarsnormen, som tar utgangspunkt i et strengt, ulovfestet profesjonsansvar. Normens
strenghet varierer, bl.a. avhenger den av hvilket område banken gir råd på og forhold på skadelidtes side.
Bevismessige spørsmål står sentralt, særlig spørsmålet om når det er grunnlag for å pålegge banken
bevisbyrden (dvs. å snu den normale bevisbyrden). Kravene til årsakssammenheng og hvordan tapsberegningen skal foregå, vil også bli behandlet.
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PERLAND, OLAV FR.
Tilretteleggeransvar - verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner
Forskningsprosjektet tar sikte på å fremstille rettsreglene om erstatningsansvaret for verdipapirforetak ved
feil i aksjeemisjoner med den følge at noen lider et økonomisk tap. En typisk feil vil være at prospektet
eller annen emisjonsinformasjon er uriktig eller misvisende. Fremstillingen belyser særlig vilkårene for
ansvar, derunder hvilke plikter tilrettelegger har i henhold til kravene til god forretningsskikk i verdipapirhandelloven. Avhandlingen behandler også spørsmålet om hvem som kan kreve erstatning fra tilrettelegger,
og forholdet mellom tilrettelegger og andre deltakere i emisjonsprosessen. Spørsmål om gyldigheten og
rekkevidden av tilretteleggers ansvarsfraskrivelser, og kravet til årsakssammenheng mellom tilretteleggers
feil og det økonomiske tap behandles også.

RASMUSSEN, JANICKE
Board evaluation; a measure of effective corporate governance?
I avhandlingen rettes søkelyset mot internasjonale og nasjonale anbefalinger for hvordan styret bør
organisere sitt arbeid for at det på en mest mulig effektiv måte skal utføre de oppgaver det er satt til å
gjøre. En av anbefalingene gjelder styrets evaluering av eget arbeid. Formålet med egenevalueringen er å få
vurdert i hvilken grad de mål styret har satt for sitt arbeid nås gjennom de ressurser styret har tilgjengelig,
samt de strukturer og prosesser styret har etablert. Avhandlingen vil blant annet belyse i hvor stor grad
praksis i norske børsnoterte selskaper reflekterer intensjonen i anbefalingen og hvilken effekt
egenevalueringen har hatt.

UNNEBERG, INGE
Avtaler om fordeling av etterlatt formue
Temaet for avhandlingen er arvelaters og arvingenes adgang til gjennom avtaler å fastsette hvordan
arvelaters formue skal fordeles etter hans død. Fremstillingen omfatter både avtaler om arvens fordeling og
avtaler om den etterlatte formuens fordeling som faller utenfor den arverettslige regulering, eksempelvis
ektepakter mellom ektefeller og opprettelse av begunstiget til en livsforsikringssum. Det trekkes et skille
mellom arvingens krav på arv og en medkontrahents pengekrav i posisjonen som kreditor. Det redegjøres
for samspillet mellom alminnelige avtalerettslige og arverettslige regler.

VIKEN, MONICA
Markedsundersøkelser i varemerkerett og markedsføringsrett
Markedsundersøkelser blir i dag fremlagt som bevis i rettssaker som omhandler problemstillinger knyttet
til varemerkerett og markedsføringsrett. Et eksempel er markedsundersøkelser som understøtter juridiske
vurderinger knyttet til om et varemerke kan sies å være innarbeidet i et marked. Forskningsprosjektet vil
drøfte om slike bevismidler bør stå i en særstilling i forhold til andre bevismidler, idet dommeren i sine
vurderinger av om han skal legge vekt på noen markedsundersøkelser og forkaste andre, må trekke veksler
på de fagområdene som er benyttet for å fremskaffe markedsundersøkelsene for å gjøre en korrekt
bedømming av bevismaterialet. Dommerens prosessuelle grep kan i så fall påvirke fortolkningen av
materielle regler. Prosjektet vil søke å klarlegge hvilken betydning dommerens eventuelle anerkjennelse av
slike undersøkelser vil ha for forståelsen av den materielle rett.

Disputaser
ERIKSEN, BJØRN
Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed
Bjørn Eriksen forsvarte sin PhD-avhandling ved Handelshøyskolen i København 11. juni 2007.
Avhandlingen er en empirisk og juridisk studie av om reglene for oppsigelse og avskjed innenfor statlig og
privat sektor fungerer slik lovgiver har forutsatt. Et sentralt spørsmål i avhandlingen er om erfaringene
tilsier at forhåndsdrøfting eller gjennomførte forhandlinger bør gjøres til en prosessforutsetning.
Avhandlingen går også nærmere inn på forlikspotensialet ved arbeidsrettssaker, ILO konvensjon nr. 158 og
prosesskostnader. I konklusjonene fremkommer det konkrete forslag til lovendringer.
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PUBLIKASJONER 2007
BIRKELAND, KARI

Nonprofit organizations in Norway – legal framework, i
Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue,
Gyldendal Akademisk, Oslo 2007, s 716-728

Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i
forbindelse med stiftelse av selskap, Nordisk Tidsskrift for
Selskabsret (NTS) 2007:1 s 55-65

Who’s there. Shakespeare – meditative temaer. Dyade
2007:1, 80 sider

Erstatningsansvar for revisorer, Tidsskrift for Erstatningsrett
2007:1-2 s 4-32

Skattelovsamlingen 2007-08, Gyldendal Akademisk, Oslo
2007, 18. utgave

BRÅTHEN, TORE
Styreansvar og nedleggelse av arbeidsplasser, Magma
2007:1 s 17-19

GULDEN, BROR PETTER
Revisjon – teori og metode. Cappelen Akademisk Forlag,
Oslo 2007, 5. utg.

Fastsettelse av foretaksnavnet ved fusjon av aksje- og
allmennaksjeselskaper, Magma 2007:2 s 10-12

Oppgavesamling i revisjonsfag, med løsningsforslag.
Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2007, 6. utg.

Bør kravet om minste aksjekapital avskaffes for aksjeselskaper? Magma 2007:3 s 20-22

HVEEM, DAG JØRGEN

Etiske regler for forsikringsmegling, Nordisk
Forsikringstidsskrift 2007:2 s 117-125

Sterkere beskyttelse av forbrukerkausjonisten - opplysningsplikt og frarådingsplikt, i Kapitalmarked og kunderelationer
- hilsner til Lars Gorton, Center for kreditret og kapitalmarkedsret, Handelshøjskolen i København, Forlaget
Thompson 2007 s 54-66

Fastsettelse av lederlønninger, bonuser og syntetiske
opsjoner i allmennaksjeselskaper, Magma, 2007:4 s 10-17
Hovedseteteorien eller stiftelsesteorien? I Rett og toleranse,
Festskrift til Helge Johan Thue, Gyldendal Akademisk,
Oslo 2007, s 198-209

JOHNSEN, LENA
Norsk filial av Utenlandsk Foretak – NUF, Nordisk
Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2007:2 s 21-35

Nye regler om kapitalrelaterte disposisjoner i aksjeselskaper
og allmennaksjeselskaper, Magma 2007:5 s 13-16

KVAAL, ERLEND

Nytt om prinsipper for verdsettelse av aksjer ved innløsning
av aksjonær, Magma 2007:6 s 13-16

Discounting and the Treatment of Taxes in Impairment
Reviews, Journal of Business Finance & Accounting, 34
(5) & (6), 2007, Juli/August s 767-791

Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av
ledelsen, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) 2007:3
s 65-89

Kredittilsynets regnskapskontroll med de børsnoterte
foretakene, Revisjon og Regnskap 2007:8 s 28-39

Faafeng Langfeldt, Sverre og Tore Bråthen: Lov og rett for
næringslivet, Universitetsforlaget/Focus 14. utg., Oslo 2007,
742 sider

LANGFELDT, SVERRE FAAFENG

ERICSON, INGVILD SCHIØLL

Faafeng Langfeldt og Bråthen, Tore: Lov og rett for
næringslivet, Universitetsforlaget/Focus 14. utg., Oslo 2007,
742 sider

Bergsåker, Trygve, Ericson, Ingvild og Viken, Monica.
Rettspraksis om eiendomsmegling. Merkur Trykk AS 2007,
300 sider

Lovsamling til Lov og Rett for Næringslivet,
Universitetsforlaget/Focus 14. utg, Oslo 2007, 846 sider

FJELDHEIM, PAUL HENNING

LANGLI, JOHN CHRISTIAN

”… og skjøten sender vi til Hønefoss”, Eiendomsmegleren
2007:11 s 24-25

Konsekvenser av bevisst og ubevisst rot med bokføringen i
fortid og fremtid. Magma 2007:6 s 32-48

GJEMS-ONSTAD, OLE

MYRTVEIT, INGUNN

Norwegian Exemption for Cost-Sharing NPOs,
International VAT Monitor 2007:July/August s 277-280

Market Orientation and performance in the service industry: A data envelopment analysis. Sven A. Haugland,
6

SKALPE, OLE

Ingunn Myrtveit, Arne Nygaard, Journal of Business
Research, 2007:60 s 1191-1197

The CEO gender pay gap in the tourism industry –
Evidence from Norway, Tourism Mangement June
2007:28(3) s 845-853

ROBERTS, HANNO
The Principle of Connectivity: networked assets, strategic
capabilities, and bundled outcomes, i Intellectual Capital
Revisited: paradoxes in the knowledge organization, C.
Chaminade and B. Catasús (red.), Edgar Elgar 2007
(sammen med Erik Bjurström)

Randøy, Trond og Skalpe, Ole. Hva forklarer lederlønn i
norske børsselskap? Praktisk Økonomi og Finans 2007:1
s 103-110
Tourism Mangement in the 21st Century. The hidden
economy in tourism. Evidence from Norway. Nova Science
Publishers, NY 11788. 2007, kap. 13, s 337-351.

RUUD, FLEMMING
Dieter Pfaff, Franz J. Kessler, Manuela Möller, Felix
Reichert and Flemming Ruud: Schweizer Leitfaden zum
Internen Kontrollsystem (IKS), in veb.ch (Ed.),
Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2007

TANGENES, TOR
Når to finansielle måltall møter ressursbasert firmateori og
fremvokst strategi: Nødvendige korreksjoner av regnskapstall og et forslag til videreutvikling, Magma 2007:3
s 81-102

Dieter Pfaff, Felix Reichert and Flemming Ruud: Interne
Kontrolle in Jenny, H. (Ed.): Controller-Leitfaden, WEKA
Verlag Zürich, September 2007, del 7 kapittel 15 s 1-16

Gjønnes, Sending og Tangenes. Arbeidsbok til
Driftsbudsjett og budsjettering, økonomi- og virksomhetsstyring, Fagbokforlaget 2008, 5. utgave

Dieter Pfaff and Flemming Ruud: Internes Kontrollsystem
in Schweizer KMU – Herausforderungen und
Lösungsansätze“, in Die Unternehmung, 2007:6 s 445-462

TROSDAHL, KRISTIAN
Nicole Hess ans Flemming Ruud: Internationale
Entwicklungen in der Wirtschaftsprüfung – Konsequenzen
für die Schweiz, in IRZ, 2007:7 s 259-267

Sosialiseringsspøkelset – bare et knirk i trappen? Nordisk
Forsikringstidsskrift 2007:3 s 273-289

Jan Pfister and Flemming Ruud: Kostenerfassung der
Unternehmenskommunikation, in Piwinger,
Manfred/Zerfass, Ansgar (Ed.): Handbuch
Unternehmenskommunikation, Gabler Verlag, Wiesbaden,
2007 s 631-645

UNNEBERG, INGE
Bokanmeldelse av Peter Hambro: Arveplanlegging og avtalt
uskifte – Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn
(Universitetsforlaget, Oslo 2006), Tidsskrift for familierett,
arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB), august 2007,
s 258-262

SCHWENCKE, HANS ROBERT
VIKEN, MONICA

Goodwill eller konsesjon – en regnskapskommentar til en
skattedom, Skatterett 2007:1 s 14-21

Etterligningsbeskyttelse etter markedsføringsloven når
patenttiden er utløpt, Tidsskrift for Forretningsjus 2007:3
s 254-268

Regnskapsregulering for unoterte foretak innen EU/EØS –
Bør IFRS – SME legges til grunn? Praktisk økonomi og
Finans 2007:1 s 75-79

Bergsåker, Trygve, Ericson, Ingvild og Viken, Monica.
Rettspraksis om eiendomsmegling. Merkur Trykk AS 2007,
300 sider

Oppdatering av norsk regnskapsrett, Nordisk Tidsskrift for
Selskabsret (NTS) 2007:2 s 6-7
Haugen, Dag Olav, Huneide, Jens Erik, Pedersen,
Kirsten og Schwencke, Hans Robert, Årsregnskapet i
Teori og Praksis. Gyldendal Akademisk Forlag
17. utg., Oslo 2007
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PROFESSOR INGUNN MYRTVEIT
Brobygger mellom
økonomi og teknologi
Gjennom sin forskning har Ingunn Myrtveit bidratt til å
utvikle fagområdet Software Economics, som anvender
modeller og analyseverktøy fra økonomifagene til å fatte
bedre beslutninger knyttet til investeringer i
programvareutvikling. Høsten 2007 ble hun utnevnt til
BIs sjuende kvinnelige professor
Fra forskning til praksis
Ingunn tok sin doktorgrad i økonomi i 1995 ved Norges
Handelshøyskole (NHH) i Bergen med en avhandling om
økonomiske insentiver og effektivitet i det norske bensinstasjonsmarkedet. I avhandlingen kombinerte hun innsikt
fra økonomifaget med psykologi. I 1997 reiste hun til
Chicago og arbeidet i det internasjonale konsulentfirmaet
Andersen Consulting (i dag Accenture). Der fikk hun i
oppdrag å utvikle beslutningsverktøy som kunne bidra til
bedre estimering av kostnader for IT-prosjekter.
- Jeg tror det er sunt for en forsker å være ute i næringslivet. Når du er ute i en bedrift, oppdager du raskt at det
ikke mangler på problemstillinger du kan forske på. Det er
også inspirerende å jobbe med noe som får praktisk verdi.

Vendepunktet
Sammen med Erik Stensrud skrev Ingunn en vitenskapelig
artikkel om eksperimentet fra Andersen Consulting.
Artikkelen ble publisert i det internasjonale tidsskriftet
Transactions on Software Engineering. Dette er topptidsskriftet innenfor fagområdet. Det markerte et vendepunkt i
Ingunns akademiske løpebane.

KORT OM INGUNN MYRTVEIT
• Ingunn Myrtveit ble i 2007 utnevnt til professor i
bedriftsøkonomisk analyse ved Handelshøyskolen BI.

- Det var en stor opplevelse, og en overraskelse. Jeg trodde
det var helt uoppnåelig å passere nåløyet her, sier hun. Å
komme på trykk i fagets toppjournal, gjør at du når ut
internasjonalt. Senere har det blitt flere artikler i internasjonale topptidsskrifter der hun har konkurrert med de beste
forskerne i verden om å komme på trykk.

• Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI
i 1985.
• Hun har dr.oecon-grad fra Norges Handelshøyskole
(NHH) i Bergen.
• I 1990 var hun gjesteforsker ved Stanford University
i USA.

Business i nettets hastighet
Ingunn er nå klar til å kaste seg ut i en ny faglig utfordring i
skjæringsfeltet mellom økonomi og teknologi. Hun er en av
BIs forskere som skal gjennomføre et delprosjekt for et av
Forskningsrådets nyopprettede sentre for forskningsdrevet
innovasjon: ”Information Access Disruptions”, ledet av
søketeknologiselskapet Fast ASA. Dette er et prosjekt som
handler om innovasjon og utvikling av forretningsmodeller
knyttet til en søketeknologi som skal finne raskere frem til
mer verdifull informasjon.

• I perioden 1997-98 var hun Senior Manager for
Accenture i Chicago, USA.
• Har vært førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi fra 1995-2005, og var i perioden 1998-2003
instituttleder.
• Fra 2003 har hun vært ansatt som førsteamanuensis
ved Institutt for regnskap, revisjon og jus.
• Hun har sittet to perioder i Handelshøyskolen BIs
styre.

- Det er et spennende prosjekt med fokus på strategi, ledelse
og nytteverdi i bruk, sier Ingunn.

• Ingunn er vararepresentant i hovedstyret til
Norges Bank og styremedlem i Econ Analyse.

(Forkortet og redigert intervju fra BIs Nettsider. Opprinnelig tekst: Audun Farbrot)
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PRESENTASJONER PÅ INTERNASJONALE
FORSKNINGSKONFERANSER

Auditor Independence in a Private Firms Setting. EARNet,
Århus 26. og 27. oktober 2007

Leder Etisk Råd, Forsikringsmeglerne
Medlem valgkomiteen for nominasjon av eksterne
styremedlemmer til selskaper i Studentsamskipnaden i Oslo
(SiO)
Medlem i fagutvalget for selskapsrett i Juristenes
Utdanningssenter
Varamedlem Klagenemnda for eierskap i media

ROBERTS, HANNO

ERICSON, INGVILD SCHIØLL

It’s Just a Thought: acting out the ‘interpretative act’ in
action research, International Management Control
Research Conference, Paris, Frankrike, 12. – 14.
september 2007

Redaktør (i den juridiske nettdatabasen) rettspraksis.no
(domssamlingen for bank- og pengerett)

LANGLI, JOHN CHRISTIAN

ERIKSEN, BJØRN
Leder for Forskerforbundet Handelshøyskolen BI
Medlem i Landsrådet i Forskerforbundet
Medlem av Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI

Time Intensity and Connective Capacity: managing
knowledge-based capabilities, 3d Workshop on Visualising,
Measuring, and Managing Intangibles and Intellectual
Capital, Ferrara, Italia, 29. - 31. oktober 2007

DYRNES, SVERRE
Medlem redaksjonen i tidsskriftet Praktisk økonomi
og finans
Medlem av Farmandkomiteen

MEDIA/SAMFUNNSDEBATT
Flere faglig ansatte på instituttet er aktive deltagere i mediebildet; i TV og radio, i intervjuer, kronikker og innlegg i de
viktigste dagsavisene. Særlig kan nevnes Tore Bråthen, Bjørn
Eriksen, Ole Gjems-Onstad, Dag Jørgen Hveem, Tor S.
Kildal, Hans Robert Schwencke og Ole Skalpe

GJEMS-ONSTAD, OLE
Medlem Academic Commitee European Association of Tax
Law Professors
Varamedlem Nordisk Skattevitenskapelig forskningsråd
Redaktør Skattelovsamlingen
Redaktør Norsk Elektronisk Skattebibliotek
Redaktør Skattelover og Sentrale forskrifter
Leder Acem Norge
Nestleder Acem International
Medlem Redaksjonsråd Dyade
Medlem Editorial Board Voluntas
Reviewer Voluntas

INTERNMØTER / SOSIALE SAMMENKOMSTER
Instituttet gjennomførte månedlige lunsjinstituttmøter, hvor
aktuelle saker - interne BI-saker og interne instituttsaker –
er blitt informert om og drøftet.
I tillegg er det avholdt det to instituttmiddager; en ved
semesterslutt i juni og en ved semesterslutt i desember.

GULDEN, BROR PETTER
Medlem av Kredittilsynets komité for organisering og avvikling av praktisk prøve for revisorer
Medlem av fagkomité for revisjon i det frivillige samarbeidet mellom skoler med revisjonsutdannelse

DELTAKELSE I UTVALG OG RÅD,
BEDØMMELSER M.V.
BJUNE, CATHRINE

HVEEM, DAG JØRGEN

Medlem av utdanningskomiteen i Oslo Maritime Network
Medlem av Research and Development Committee (komité
bestående av representanter for det offisielle Singapore og
Norge, samt de store universitetene og bedrifter fra begge
land)

Medlem av Rådet for bank-, forsikrings- og finansstudier på
Handelshøyskolen BI
Medlem av DKG (Den kreditretlige gruppe),
Handelshøjskolen i København (jurister fra Danmark,
Sverige og Norge)
Medlem av Gældsgruppen, Handelshøjskolen i København
(jurister, økonomer og sosiologer fra Danmark og Norge
som forsker på ulike sider knyttet til gjeld)

BRÅTHEN, TORE
Redaktør Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS)
Redaktør for selskapsrett i Norsk Lovkommentar
Leder doktorgradskomite (dr.juris), Det juridiske fakultet,
Universitetet i Tromsø
Medlem doktorgradskomite (PhD), Handelshøjskolen i
København
Medlem av komiteen som vurderte Det juridiske fakultet,
Universitetet i Oslo, på vegne av NOKUT
Leder Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

KILDAL, TOR S.
Redaksjonsmedlem Skatterett

LANGLI, JOHN CHRISTIAN
Medlem av styret for Norsk RegnskapsStiftelse
Medlem av styret i Det Faglitterære Fond
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LØKEN, SVEIN A.

NÆRINGSLIVSKONTAKT

Medlem Professional Practice Committee, NIRF
(Internrevisorforeningen i Norge)
Medlem Bokføringsstandardstyret, Norsk Regnskapsstiftelse
Leder Prosjektgruppe for elektronisk lagring, Norsk
Regnskapsstiftelse

BERTHLING-HANSEN, PÅL
Konsulentarbeid for Fjord Seafood
Konsulentarbeid for Telenor, Norkring
Konsulentarbeid for Thor Dahl Eiendomsselskap

MYRTVEIT, INGUNN

BRÅTHEN, TORE

Styremedlem Econ
Varamedlem Hovedstyret i Norges Bank
Opponent doktorgradsdisputas, Blekinge Tekniske
Høyskole, Sverige
Reviewer for IEEE Trans. on Software Engineering,
Empirical Software Engineering, Journal of Information and
Software technology

Diverse juridiske betenkninger
Voldgiftsoppdrag

PERLAND, OLAV FR.

ERIKSEN, BJØRN

Medlem i fagutvalget for selskapsrett i Juristenes
Utdanningssenter

Engasjert som styremedlem i flere private virksomheter og
som prosessfullmektig i flere sivile tvister som er blitt brakt
inn for rettslig behandling

DYRNES, SVERRE
Engasjert av Ernst & Young som sakkyndig vitne i sak for
Borgarting lagmannsrett mot Nordea
Sakkyndig dommer i Borgarting lagmannsrett

ROBERTS, HANNO
Opponent doktorgradsdisputas, Universitetet i Uppsala,
Sverige
Medlem av vitenskapskomiteen for European Conference of
Accounting Information Systems.
Reviewer for the European Accounting Review og the
Special Issue on Qualitative Research Methods, utgitt av
Qualitative Research in Accounting and Management
(QRAM)
Medlem av redaksjonsrådet for Management Accounting
Research, Qualitative Research in Accounting and
Management, Revista Española de Financiación y
Contabilidad [Spanish Journal of Finance and Accounting]
og Journal of Applied Accounting Research

FJELDHEIM, PAUL H.

SCHWENCKE, HANS ROBERT

KRISTENSEN, ROY

Medlem av Overligningsnemnda i Sentralskattekontoret for
Storbedrifter.
Medlem doktorgradskomite ved International Business
School i Jønkøping, september 2007

Prosjektleder for NARFs Kvalitetsprosjekt (Norges
Autoriserte Regnskapsføreres Forening. i perioden
01.07.2006 - 31.12.2008. Samarbeidsavtale med NARF
om faglig bistand

UNNEBERG, INGE

KVAAL, ERLEND

Redaksjonsmedlem Tidsskrift for erstatningsrett
(Gyldendal Akademisk)
Redaksjonsmedlem Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål (Gyldendal Akademisk)
Medlem av Barnelovutvalget
Medlem av Markedsrådet

Konsulentarbeid for Ernst & Young

Kursvirksomhet Norges Eiendomsmeglerforbund og
Eiendomsmeglerforetakenes forening: God meglerskikk.
Grunnkurs for medarbeidere i eiendomsmeglingsforetak,
Visningskurs

GULDEN, BROR PETTER
Meddommer i erstatningssak i Borgarting Lagmannsrett,
desember 2007

KILDAL, TOR S.
Rådgiver for Finansdepartementet vedrørende nye regler i
merverdiavgiftsloven for fast eiendom.

MYRTVEIT, INGUNN
Konsulentoppdrag for Telenor

PERLAND, OLAV FR.
Advokat i Wiersholm, Mellbye & Bech

SCHWENCKE, HANS ROBERT
Spesialrådgiver i regnskapsspørsmål for Kredittilsynet

SKALDEHAUG, ESPEN
Konsulentoppdrag for Norkring (del av Telenor)

TANGENES, TOR
Styreformann i Senegnat Ltd
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EIENDOMSMEGLERSTUDIET
Professor dr. juris, instituttleder Tore Bråthen er faglig leder
for det 3-årige Bachelorstudiet i eiendomsmegling på BI.
Målet med studiet er å gi studentene det rette verktøyet for
å arbeide med formidling, salg og utleie av fast eiendom til
privat- og bedriftsmarkedet. Studiet gir grundig kjennskap
til de lover og regler som er viktige i eigendomsmeglerens
hverdag.

egnet og har hederlig vandel. Den nye eiendomsmeglingsloven innebærer økt behov for utdannede eiendomsmeglere.
Handelshøyskolen BI er en av få utdanningsinstitusjoner
som tilbyr eiendomsmeglerstudiet.
Første året av eiendomsmeglerstudiet kan tas ved alle BIs
studiesteder. De to siste årene har hittil vært tilbudt i Oslo
og BI Stavanger. Fra og med høsten 2008 vil hele studiet
også tilbys ved BI Bergen og BI Trondheim.

Våren 2007 vedtok Stortinget ny lov om eiendomsmegling.
Loven setter blant annet krav til hvem som kan kalle seg
eiendomsmegler. Bare den som har eiendomsmeglerutdanning eller universitetseksamen i jus, kan få rett til å benytte
tittelen eiendomsmegler dersom de har relevant praksis, er

Eiendomsmeglerstudiet hadde i 2007 over 300 studenter
pr. årskull.

FØRSTELEKTOR PAUL HENNING FJELDHEIM
står for mye av undervisningen på eiendomsmeglerstudiet. Har han
årlig undervist nærmere 300 timer på studiet fordelt på Nydalen og
BI Stavanger.
Paul Henning har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo,
offentlig eiendomsmeglereksamen og advokatbevilling. Han har
forelest innenfor områdene praktisk eiendomsmegling og jus ved
Handelshøyskolen BI siden 1991 (da eiendomsmeglerutdannelsen ble
lagt til BI). I tillegg har han utført mye studentveiledning.
Som foreleser har han mottatt en rekke gode kursevalueringer, og han
ble i 2003 tildelt prisen ”Årets foreleser” ved eiendomsmeglerstudiet.
Paul Henning er leder for eksamenskommisjonen for eiendomsmeglerstudiet.
Han har videre avholdt en rekke kurs for eiendomsmeglere og ansatte
i eiendomsmeglingsforetak i regi av Norges Eiendomsmeglerforbunds
Utdanningssenter og direkte i enkeltforetak.
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Summary in English:

Department of Accounting, Auditing, and Law
Annual report 2007
governance, (3) Managerial Accounting Analysis, and (4)
Accounting for decision makers. All four programs are
taught at the Nydalen campus in Oslo while the last
program is also taught at BI’s regional college in Bergen.
In addition to these four Management programs, the
department is partially responsible for the Management
Program The Board, Corporate Governance and Value
Creation.

INTRODUCTION
The Department of Accounting, Auditing and Law offers
research-based education and knowledge development within the areas of management accounting, financial accounting, auditing, commercial law and tax. The department
has the main responsibility for all teaching activities within
these areas at the Norwegian School of Management BI.
The department’s faculty members are authors of the main
specialist textbooks in their areas within Norway, and
publish yearly several articles within their fields.
Its research activities are concentrated in the areas of
business-related law, auditing, accounting regulation and
practice, and management accounting.
In 2007, the department consisted of 39 faculty members
and 2 administrative support staff. In total, this represents
35,1 faculty and 1,8 administrative FTE (Full Time
Equivalents). In addition, the department has temporarily
employed 2 research assistents and 1 student assistent.

Teaching
The department's faculty members have extensive teaching
responsibilities both in Bachelor and Master programmes;
they also teach postgraduate and in-house programmes.

RESEARCH
Research themes in 2007 covered the areas of company law
development in Norway and the European Union; equity
and equitable securities law; real-estate agency law; insurance
law, intangibles law; labour law and industrial arbitrage;
individual, company, and transaction taxation; value-added
duties; public institutions; Norwegian and international
accounting law; intellectual capital and knowledge management, corporate governance; executive compensation and
gender differences; and taxable income transfers across
countries.
The department's research is mainly published in
Norwegian journals but also internationally. The faculty
members participate in Norwegian and international
conferences.

The faculty positions are distributed according to the
below ranks

Rank
Professor
Associate professor
Industrial professor
Senior lecturer
Lecturer
Doctoral students
Part-time positions
Total

Number
7
5
5
6
7
5
4
39

FTE
6,5
5
5
6
6,8
5 (incl. 1 on leave)
0,80
35,1

CONTRIBUTIONS TO PUBLIC DEBATES
EDUCATION

Several faculty members of the department are active
contributors to the public debate in Norway with
appearances on radio and television, interviews, newspaper
columns and letters-to-the-editor of Norway’s main daily
newspapers.

Course portfolio
The department has a wide course portfolio, ranging across
Bachelor, Master, and Executive levels. The department is
responsible for the Master in Professional Accountancy, the
Bachelor program in Real Estate, the Bachelor program in
Auditing, and the Bachelor program in Business Law. In
addition, the vast majority of the courses within the
Norwegian School of Management’s Shipping program are
linked to the department. Roles such as Associate Dean/Content Expert related to these programs are occupied by
members of the department.

INTERNAL MEETINGS AND SOCIAL EVENTS
The department holds monthly lunch meetings joined by all
members in which actualities and internal items are
discussed and developed.
In addition, the department holds two yearly dinners for all
department members, one at the end of the academic year
in June and one at the end of Term in December.

The department is the provider of the following four
Management Programs: (1) Management and Employment
Law, (2) Internal auditing, risk management and corporate
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Institutt for regnskap, revisjon og jus
INSTITUTTLEDELSEN
BRÅTHEN, TORE
Professor, Instituttleder
Instituttleder og professor i
forretningsjus. Dr.juris.
Universitetet i Oslo 1998.
Associate dean Bachelorstudiet i
eiendomsmegling. Alminnelig
formuerett, selskapsrett, børs- og
verdipapirrett, eiendomsmegling
og eiendomsmeglerrett

THESTRUP,
ANNE-CHRISTINE
Administrasjonsleder

NESSET, RUTH H.
Administrasjonskonsulent

FAGLIG STAB: For ytterligere informasjon gå inn på hjemmesidene til de faglige: bi.no / forskning / institutter / regnskap, revisjon og jus / ansatte
FACULTY MEMBERS: For further information, please visit he individual website of each faculty member at
http://www.bi.no/forskning/institutter/regnskap, revisjon og jus/ansatte

ANDERSEN, ALF
Høyskolelektor II
i maritime fag

DYRNES, SVERRE
Førtelektor i regnskap.
MBA fra NHH 1974.
Statsautorisert revisor 1978
Regnskap, regnskapsanalyse
og verdsettelse av bedrifter

BERTHLING-HANSEN, PÅL
Førsteamanuensis bedriftsøkonomi.
PhD fra Southampton University
Varamedlem i Handelshøyskolen Bis styre
Bedriftsøkonomi, realinvesteringsanalyse

EKLUND, TROND
Førstelektor II i regnskap
Regnskap

BIRKELAND, KARI
Doktorgradsstipendiat i jus,
Cand.jur. Universitetet i Oslo,
vår 2005
Revisjonsrett, selskapsrett og
erstatningsrett

ENGH, JONE.
Doktorgradsstipendiat
i jus. Cand.jur. Universitetet i Bergen 1989.
Finansjuss, dvs. finansnæringens rammevilkår,
børs- og verdipapir, pensjonsjuss, selskapsrett
og forsikring

BJUNE, CATHRINE
Førstelektor i martime fag.
Cand.jur. Universitetet i Oslo
Sjørett, sjøforsikringsrett,
alminnelig forretningsjus

ERICSON, INGVILD SCHIØLL
Høyskolelektor i juridiske fag,
Cand.jur. Universitetet i Oslo 2002. Master of
European Business Law 2003. Mellomfag i
psykologi. Generell kontraktsrett, fast
eiendom, eiendomsmeglerrett, miljørett, og
juridisk metode

BLATTNER, EMANUEL
Høyskolelektor i økonomistyring.
Master i bedriftsøkonomi
Universitetet i Fribourg 1979
Økonomistyring og finans

ERIKSEN, BJØRN
Førsteamanuensis
i forretningsjus, PhD fra Copenhagen
Business School i 2007
Arbeidsrett og generell kontraktsrett
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FALKANGER, THORUNN
Høyskolelektor i juridiske fag.
Cand.jur. Universitetet i Oslo,
advokatbevilling
Eiendomsmeglerrett, kjøpsrett, avtalerett,
metode og selskapsrett

KILDAL, TOR S.
Førsteamanuensis, statsautorisert revisor,
siviløkonom Skatterett, merverdiavgift

FJELDHEIM, PAUL HENNING
Førstelektor i eiendomsmeglingsfag,
Cand.jur. Universitetet i Oslo 2001,
offentlig eiendomsmeglereksamen 1985.
Advokat MNA, eiendomsmegler MNEF.
Leder av eksamenskommisjonen for eiendomsmeglerstudiet. Eiendomsmegling,
eiendomsmeglerrett, kjøpsrett, panterett

KRISTENSEN, ROY.
Høyskolelektor.
Diplomøkonom BI 1990.
Skatterevisor. Regnskap, skatt og avgiftsrett

GJEMS-ONSTAD, OLE
Professor i skatterett. Cand.jur.
Universitetet i Oslo 1979. Lic.jur. 1980.
Dr. juris 1984. Professor II Universitetet i
Oslo. Professor II Universitetet i Stavanger.
Faglig leder Master i skatte- og avgiftsrett.
Fagansvarlig skatterett Master i Regnskap og
Revisjon. Skatterett og avgiftsrett.

KVAAL, ERLEND.
Førsteamanuensis, Dr.oecon, Associate dean
Master i regnskap og revisjon. Regnskap.

GRUNDEKJØN, OLE TELLEF
Høyskolelektor i juridiske fag.
Skatterett, strategisk økonomistyring

LANGFELDT, SVERRE FAAFENG
Studierektor i juridiske fag, Cand.jur.
Universitetet i Oslo, advokatbevilling
Arbeidsrett, alminnelig forretningsjus

GULDEN, BROR PETTER
Studierektor i revisjon.
Siviløkonom NHH.
Statsautorisert revisor
Revisjon

LANGLI, JOHN CHRISTIAN
Professor i bedriftsøkonomisk analyse.
Siviløkonom BI 1987. Dr.oecon. fra Norges
Handelshøyskole i 1993
Empirisk forskning, finansregnskap,
regnskapsanalyse

HANSEN, RUNE
Høyskolelektor (20 %). Siviløkonom fra BI,
Statens lærerskole i handels- og kontorfag,
faglærereksamen
Regnskap, bedriftsøkonomi

LØKEN, SVEIN A.
Studierektor, siviløkonom NHH.
IT-revisjon og internkontroll

HVEEM, DAG JØRGEN.
Studierektor. Cand.jur. diplomøkonom i bank
og finans. Privatøkonomi med jus. Bankers
rådgivningsansvar, finansavtaler og kredittrett, arv, arveavgift og skatt, familierett og
ugift samliv, trygd, vergemål, pante- og tingsrett, kausjon, boligrett, tvangsinndrivelse og
gjeldsordningsloven for privatpersoner

MYRTVEIT, INGUNN
Professor i bedriftsøkonomisk analyse.
Dr.oecon. Bedriftsøkonomi
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PERLAND, OLAV
Doktorgradsstipendiat i jus,
Cand.jur. Universitetet i Oslo
Selskapsrett, børs- og verdipapirrett

STRAND, ROLF GUNNAR
Høyskolelektor
Siviløkonom HAE fra NHH.
Cand.polit. Universitet i Oslo
Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi

RASMUSSEN, JANICKE LILLETVEDT
Førstelektor.
PhD student. Siviløkonom Heriot Watt
University, Edinburgh1989, Høyere Revisor
Studium NHH 1990. Regnskap, skatterett,
corporate governance

FERDOWSI, SANAZ
Studentassistent.
Siviløkonom Handelshøyskolen BI, stud.jur.

ROBERTS, HANNO
Professor i bedriftsøkonomi og økonomistyring, PhD University of Maastricht (1992),
Nederland. Intellektuell kapital, internregnskap og styring i den kunnskapsbaserte
bedrift, lokale informasjonssystemer, internregnskap og innovasjon

TANGENES, TOR
Førstelektor i økonomistyring, høyere
avdelings eksamen fra NHH og MBA fra
ASU. Associate dean for bachelorstudiet i
økonomi og administrasjon. Strategisk
økonomistyring og metode.

RUUD, FLEMMING
Professor, statsautorisert revisor.
PhD Intern og ekstern revisjon, tilliggende
forskningsområder innen corporate
governance, risk management, intern styring
og kontroll samt finansielt regnskap

ANNE THORKILDSEN
Høyskolelektor, Siviløkonom
Handelshøyskolen BI 1979,
Master of Management 2005
Regnskap og bedriftsøkonomi

SCHWENCKE, HANS ROBERT
Professor i regnskap, Dr.juris Universitetet i
Oslo 2002. Porteføljeansvarlig for spesialiseringen forretningsjus, skatt og regnskap på
siviløkonomstudiet. Norsk og internasjonal
regnskapsrett, regnskapsmessig behandling av
oppkjøp og fusjoner

UNNEBERG, INGE
Doktorgradsstipendiat,
agronom 1979, Cand.jur.
Universitetet i Oslo 1984.
Familie-, arve- og skifterett, odelsrett,
erstatningsrett og forsikringsrett

SKALDEHAUG, ESPEN.
Førstelektor
Strategisk økonomistyring, økonomi- og
regnskapsforståelse

VIKEN, MONICA
Førstelektor i forretningsjus.
Cand.jur. Universitetet i Oslo 1995.
Associate dean for Bachelor i økonomi og
forretningsjus. Generell kontraktsrett,
juridisk metode, eiendomsmeglerrett,
immaterialrett og markedsrett

Assosierte medarbeidere:
Haug, Rolf
Høyskolelektor, BI Kristiansand
Høiland, Hildur Høyskolelektor, BI Oslo
Lilleberg, Olav Høyskolelektor, BI Trondheim
Misund, Odd
Høyskolelektor, BI Ålesund
Olesen, Johnny Førstelektor, BI Bergen
Tollefsen, Tor
Høyskolelektor, BI Østfold
Kirkefjord, Arild Høyskoleforeleser, BI Oslo

SKALPE, OLE
Førsteamanuensis, Dr.oecon.
Regnskapsanalyse,
verdivurdering, shipping
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Handelshøyskolen BI
Institutt for regnskap, revisjon og jus
Nydalsveien 37
0442 Oslo
Tlf sentralbord: 06600

