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Vårt bidrag i året 2011

INNLEDNING
Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert
undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring,
ﬁnansregnskap, revisjon, forretningsjus, skatt, eiendomsmegling,
shipping, bank og forsikring samt politisk økonomi. 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 innenfor sine felt.

De faglige stillingene fordelt etter stillingskategorier:
Stillingskategori

Antall

Årsverk

Professor

11

8.8

Post.doc

1

1

2

1.4

11

11

Forsker
Førsteamanuensis

Forskningsaktiviteten er konsentrert om næringslivsrelatert jus,
revisjon, regnskapsregulering/-praksis, økonomisk styring, politisk
økonomi og eiendomsmegling.

Førstelektor
Høyskolelærer

1

0.2

I 2011 besto instituttet av 63 faglig ansatte og 2 administrative
ansatte. Dette utgjorde 52,9 faglige årsverk, og 2,0 administrative
årsverk. I tillegg var det midlertidig ansatt en forskningsassistent
og en studentassistent. Dessuten er ﬁre ansatte ved BIs høyskoler
faglig tilknyttet instituttet.

20% / II-stillinger

7

1.4

63

52.9

Høyskolelektor

Sum

8

8

22

21.1*

* 3 av høyskolelektorene (i oversikten over) er i sluttfasen med sine doktogradsarbeider

Institutt for regnskap, revisjon og jus er i løpet av 2011 blitt det
største instituttet ved Handelshøyskolen BI. Samtidig har aktiviteten
ved instituttet vært større enn noen gang tidligere.
Ved Institutt for regnskap, revisjon og jus ønsker vi at vår kompetanse skal bidra positivt til samfunnsutviklingen. Dette skal skje
gjennom førsteklasses undervisning, formidling og forskning innenfor bl.a. fagområdene økonomistyring, ﬁnansregnskap, revisjon,
forretningsjus, skatt, eiendomsmegling, shipping, bank og forsikring
samt politisk økonomi. Det er et mål at vår forskning og fagutvikling
tydelig skal gjenspeiles i undervisningen og formidlingen.
Vårt bidrag i 2011 har bestått i at vi innenfor våre fagområder har
vært med på å heve kunnskapsnivået blant et betydelig antall BIstudenter gjennom omfattende undervisningsopplegg. Videre har
medarbeidere ved Institutt for regnskap, revisjon og jus i stor grad
deltatt i den daglige samfunnsdebatten, og vi formidler vår forskning
til forskersamfunnet, det private næringsliv og det offentlige.
To av våre medarbeidere har disputert for en PhD-grad. Den ene
for den juridiske PhD-grad med immaterialrettslig tema over et
tema som har gjort PhD-avhandlingen til et pionerarbeid som
allerede har satt spor etter seg i praksis. Den andre av våre

medarbeidere disputerte for PhD-grad innen organisasjon og
ledelse. Tema corporate sosial responsibility (CSR) er svært aktuelt,
og de fem artiklene avhandlingen består av har vært et godt bidrag
til fagkunnskap på området. En av artiklene ble tildelt prisen
”Outstanding Paper Award 2011” fra Emerald Literati Network.
En stor begivenhet i 2011 var at det tidligere Institutt for
offentlige styringsformer ble innfusjonert i Institutt for regnskap,
revisjon og jus. Dermed ﬁkk instituttet tilførsel av medarbeidere
med høy kompetanse innenfor politisk økonomi, bl.a. med sterk
fokus på EU.
Hele 28 av medarbeiderne ved instituttet var bidragsytere til
boken ”Moderne forretningsjus II”. Boken, som har vært et viktig
samarbeidsprosjekt ved instituttet, inneholder forskjellige bidrag
som viser noe av den store faglige bredden ved instituttet.
Som det imidlertid fremgår av det følgende, har instituttet og
medarbeiderne også vært involvert i en lang rekke andre store
begivenheter og viktige aktiviteter.
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Caroline D. Ditlev-Simonsen kom til BI i 2005 for å ta en doktorgrad med fokus på
samfunnsansvar. Høsten 2011 ble hun del av Institutt for regnskap, revisjon og jus
sammen med kolleger fra tidligere institutt for offentlige styringsformer. Bakgrunnen
for hennes interesse for samfunnsansvar (CSR) var basert på lang næringslivserfaring
på området. Etter å ha erfart hvordan bedrifter sliter med å forholde seg til CSR, hadde
hun konkrete spørsmål hun ønsket å besvare med doktorgraden sin. Samtidig som
spørsmålene er besvart, forsker hun videre for å besvare nye spørsmål.
BEDRIFTERS SAMFUNNSANSVAR CSR

GOD FORSKNING

Bedrifters rolle i samfunnet har utviklet seg mye siden Caroline
startet å jobbe med temaet. For 20 år siden var fokus på miljøhensyn, mens dette i dag er utvidet til også å omfatte sosiale
hensyn. Det har for eksempel vært en kraftig vekst i bedrifters
rapportering på området. I 1989 var det bare en av verdens største
bedrifter (FT 500) som rapporterte om samfunnsansvar,
mens 78 prosent gjorde det i 2007. Se faktaboks.

Caroline mener at forskning må tilfredsstille tre krav for å være god:
For det første må den være aktuell, for det andre må den ha en
praktisk verdi og for det tredje må den ha en kvalitet som holder
internasjonalt.

Foto: Håvard Storvestre

Forsker med engasjement for
samfunn og egen arbeidsplass

2011 OUTSTANDING PAPER AWARD
Du ble jo tildelt denne prisen for fremragende publikasjon i 2011.
Hva har den betydd for deg?
- Den har helt klart hatt mye større betydning enn jeg hadde
forestilt meg. Egentlig trodde jeg at slike priser var tull. Men
responsen jeg har fått i forbindelse med tildelingen viser at mange
ser slike priser og at de trekker en konklusjon om at det gir et
kvalitetsstempel på innholdet.

UTDANNELSE
Som ung, nyutdannet siviløkonom fra Simon Fraser University i
Canada planla Caroline å gå ut i arbeidslivet. Men stillinger innen
bank, ﬁnans og markedsføring fristet ikke. Derfor ble det i stedet en
master i energi og miljøstudier i Boston. Etter stillinger som Project
Manager, World Industry Council for the Environment i New York,
ansatt i SFT og Kværner og assisterende direktør og leder for
Samfunnskontakt i Storebrand, startet hun arbeidet med doktorgraden på BI i 2005.

KVALITET I UNDERVISNINGEN
I tillegg til undervisningen på BI blir Caroline stadig invitert til å
holde foredrag for næringslivet.
- God undervisning er når studentene forstår faget. Jeg tror de lærer
mer og bedre når de er engasjerte, sier Caroline.
Caroline har fulgt opp dette ved å utvikle et rollespill som brukes i
undervisningen. Studentene skal i rollespillet vurdere ulike
investeringer og argumentere for ulike syn med Røde Kors som
publikum eller motpart. Dette gir stort engasjement blant studentene. Når det gjelder pedagogiske ferdigheter, har Caroline
gjennomført et program for pedagogisk basiskompetanse ved
Høyskolen i Oslo. - Jeg mener det er veldig viktig med kompetanse
innenfor pedagogikk, sier Caroline.

BAKGRUNN FOR DOKTORGRAD
Bedrifter bruker masse ressurser på rapportering om samfunnsansvar, både i form av tid og penger. Caroline forteller at hun
gjennom sine jobber var en av dem som brukte tid og penger på
dette. Men hva som egentlig kom ut av ressursbruken, var det liten
kompetanse på. Hun var på denne tiden medlem av styret i WWF
sammen med Jørgen Randers. Kontakten med Jørgen var medvirkende til at hun startet på BI og at han ble veileder på doktorgraden hennes. Doktorgraden ble fullført 2011.

Næringslivets samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility, CSR.
Hovedinnholdet i begrepet er hva slags ansvar virksomheter bør ta på seg i forhold til mennesker, samfunn og miljø som blir
påvirket av bedriften.
Forståelse av samfunnsansvar. ”Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer
sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør
på frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.” Kilde: St.meld.nr 10 (2008-2009).
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Skandinavisk pionerarbeid
Arbeidet med PhD-avhandlingen har gitt Monica Viken en unik posisjon i Skandinavia
innenfor feltet bruk av markedsundersøkelser som bevis i retten. I etterkant ser hun
imidlertid hvorfor hennes danske kolleger kommenterte at de var glade for at hun forsket
på nettopp dette temaet – så slapp de! Grenseﬂatene til andre vitenskapelige disipliner
gjorde arbeidet med temaet mer krevende enn hun kunne forestille seg. Siden det kun er
noen få personer som har høy kompetanse innen varemerke- og markedsføringsrett i det
akademiske miljøet i Norge, ble behovet for sparringspartnere i resten av Skandinavia stort.
I norsk sammenheng blir jeg sjelden glemt når temaet er varemerke- og markedsføringsrett, forteller Monica i et ledig øyeblikk mellom møter, foredrag, forelesninger og
familiære aktiviteter.

Monica startet på BI som faglig koordinator for Bachelorstudiet i
eiendomsmegling, allerede før karakteren på femte avdeling jus var
klar. Dette var i 1995, og 17 år senere er hun fremdeles å ﬁnne på BI.
Da hun kom til faglig stab på Schous, senket hun snittalderen
betydelig, samtidig som kvinneandelen steg kraftig.

avhandlingen. Men da alt var i boks og hun hadde tatt på seg å
beholde Associate Deanrollen, kom Bachelorreformen dalende.
Hun ble da leder for jus-gruppen. For å toppe det hele var hun også
student på Master of Managementprogrammet ”Det verdiskapende
styret”. Her fant hun også tema for ny forskning. - Det ble mye å
gjøre, men jeg vil være med å bidra og påvirke så i virkeligheten
hadde jeg ikke noe valg, smiler hun. Ekstrem struktur og konsentrasjon har bidratt til at dette har gått så bra.

FANTASTISK MILJØ OG STADIG NYE
UTFORDRINGER
Monica forteller om det fantastiske miljøet hun hele tiden har fått
lov å være en del av. Ikke minst da hun var ny og fersk i faget ﬁkk
hun nyte av de erfarne guttas kompetanse med Rolf Gunnar Strand
i spissen. Monica mener at et godt arbeidsmiljø er en av de viktigste
grunnene til at hun har blitt på BI så lenge som hun har. Monica
fremhever også det at hun hele tiden har fått noe å bryne seg på
som en medvirkende årsak til at hun fremdeles er en del av BIs
faglige stab.

GOD UNDERVISNING
– For å få til god undervisning, må man skape engasjement hos
studentene. Det er en utfordring i dag da studentene hele tiden
eksponeres for utrolig mange inntrykk. Monica bruker konkrete
cases og bruker mye tid på å snakke om verden ”der ute”.
Hun fokuserer også på struktur. Hun gir studentene knagger og
forteller dem hva som skal henge på dem. Hun presenterer hele
tiden bilder og setter reglene inn i praktiske sammenhenger.
Fysiske fasiliteter i undervisningssammenheng er nødvendige
for Monica siden hun bruker mye bilder i undervisningen.
Varemerker og markedsføringskampanjer må kunne sees for å
kunne settes inn i diverse sammenhenger. – For meg er det visuelle
svært viktig, sier Monica.

NYE UTFORDRINGER
Etter 12 år på BI med stadig økende undervisningsmengde, mente
Monica at det var på tide med større utfordringer.
Valget sto mellom å praktisere som advokat eller satse mer på
forskningen. Hun hadde skrevet noen artikler og fant det ganske
attraktivt. Dette var noe av bakgrunnen for å starte på arbeidet
med PhD-avhandlingen i begynnelsen av 2008, som ble avsluttet
med disputas i København i november 2011.

FORSKNING
Monica mener at god forskning kommer an på hva verden der
ute trenger. Hun kommer ﬂere ganger til å stille spørsmålet til
advokater: Hva lurer dere på nå for tiden? Det er for Monica viktig å
trekke inn ﬂere fagfelt i forskningen, ikke bare paragrafer. God
forskning avhenger også av tilgangen til gode internasjonale kilder.
Selv var hun ved Max Planck Institute for Intellectual Property and
Competition Law München for å grave i kilder i forbindelse med
avhandlingen.

Monica forteller at valg av emne og veileder slett ikke var tilfeldig.
Emnet kom hun frem til ved å spørre advokatene som jobber med
varemerkerett, hva de hadde behov for å vite mer om. Veileder fant
hun på nettet. Professor Thomas Riis, som da arbeidet ved CBS, ble
valgt på bakgrunn av hans allsidige kompetanse og interesse for
fagfelt som tilgrenser jussen.

FREMTIDEN

HVORDAN FINNE TID TIL ALT?

Det er mange muligheter og mye upløyd mark som Monica ser
der i fremtiden. For tiden er det mange foredrag i direkte
forbindelse med avhandlingen, men juridiske utredninger for
advokater kan være morsomt å ta fatt på. Ellers holder hun blant
annet på med et arbeid om ”Styrets handleplikt ved tap av
egenkapital i aksjeselskaper”. Dette temaet kom opp da hun
gjennomførte BI-masterprogrammet ”Det verdiskapende styret”.

Monica fant ekstra tid mens andre sov i perioden hun jobbet med
avhandlingen. Ferier var intet unntak. Da ble sminkebordet på badet
på hotellet i Sydney ryddet og lagt til rette for jobbing og ikke
sminking. Hun startet gjerne kl 0300 og jobbet i tre timer til den
ordinære dagen startet – akkurat i tide til å lage frokost til trøtte
barn. Hun er av den formening at familien ikke har ”mistet” så mye
av hennes tid i denne perioden. Monica har vært hjemme på ettermiddagen, deltatt i kakebaking, foreldremøter og fritidsaktiviteter
sammen med barna. Hun påpeker at det var viktig å fortsette å
være en del av familien i denne tiden også.

MULTITASKING
Dette er Monica god på. Hun skulle egentlig ikke få så mye å gjøre
i perioden da arbeidet med avhandlingen pågikk. Undervisningsplikten hennes ble redusert, og hun skulle få god tid til å skrive

For noen år siden tok selskapet Firmakatalogen i bruk begrepet ”Gule Sider”. Selskapet tok dermed opp konkurransen med
Findexas godt innarbeidede og varemerkeregistrerte ”Gule Sider”. Dette likte Findexa dårlig og tok saken inn for retten. Saken
endte til slutt i Høyesterett (Rt-2005-1601) der Findexa fikk medhold i at Gule Sider var en merkevare som er beskyttet i norsk lov.
Markedsundersøkelser ble brukt som bevismateriale i denne rettssaken. Dét er blitt stadig vanligere.
Førsteamanuensis Monica Viken ved Handelshøyskolen BI har i sin doktorgradsstudie i jus ved Copenhagen Business School
analysert sentrale juridiske aspekter ved bruk av markedsundersøkelsen som bevismateriale i varemerke- og markedsføringsrett.
Monica Viken har vært opptatt av å gi et helhetlig bilde av hvordan markedsundersøkelser brukes som bevis for oppfatninger og
reaksjoner i markedet. Hun har sammenlignet rettspraksis i Norge, Sverige og Danmark.
Kilde: http://www.bi.no/forskning/Nyheter/Nyheter-2011/bevis-fra-markedet-i-retten/
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Bratt læringskurve for nyutdannet
Ingvild Schiøll Ericson var nyutdannet da hun kom til BI. Den ene dagen student, med dyp respekt for foreleserne sine, den neste dagen var hun selv foreleser som skulle sette seg i respekt. Sin første undervisningserfaring har hun riktignok fra Frankrike, samme universitet som hun har sin master fra. Ingvild ble invitert ned igjen
til å undervise om det skandinaviske rettssystem. Så nervøs har hun vel ikke vært verken før eller siden. Men for
et kick det var! Dette vekket interessen for en jobb som foreleser ved BI. Samt troen på at hun kunne få det til.
og former hverdagen selv, både gjennom arbeidsoppgavene på BI,
og ved at det tilrettelegges for at man kan påta seg oppgaver
eksternt. – Denne kombinasjonen gjør det nærmest umulig å
stagnere faglig, sier hun. Kontakt med fagmiljøer utenfor BI, og
også kontakt med studenter på universitetene, er med og gir
inspirasjon til jobben hun gjør på BI. Samtidig er hun takknemlig for
at det også har vært rom for å være småbarnsmor de siste årene.

UTDANNING
Ingvild er glad i å studere. Hun tok grunn- og mellomfag i
psykologi, ble deretter cand. jur. i Oslo, før hun bygget på med en
master i European Business Law i Frankrike. Målet med masteren
var først og fremst mer kunnskap om det internasjonale landskapet
Norge er en del av, bl.a. gjennom EØS-avtalen. I tillegg var den
opprinnelige planen å øke språkkompetansen i engelsk. – Da var det
jo et paradoks at det ble Frankrike, men jeg er nok litt frankoﬁl, sier
hun. – Det ble en kombinasjon av fransk og engelsk, samt norsk; jeg reiste sammen med mannen min. Hun ville valgt jus på nytt,
men er glad for kombinasjonen, jeg bruker sjelden psykologien
aktivt i undervisningen, men jeg har med meg noen nyttige tanker
om formidling og læring.

GOD UNDERVISNING
– For meg fungerer det å gjøre undervisningen så enkel og praktisk
som mulig, gjerne med eksempler fra media eller studentenes egen
hverdag. Dette synliggjør at jusen ikke er et fremmedelement, men
noe som omgir det meste vi driver med. Ellers tror jeg ulike forelesere vil kunne levere god undervisning med helt ulike teknikker.
– Det kommer an på person, sier Ingvild. Og det er jo bra, så blir
det mer variasjon for studentene. Jeg er stort sett den samme i og
utenfor auditoriet. Jeg liker å ha det relativt uhøytidelig, og trives
best der hvor det gis rom for litt humor. Så handler det om å skape
en atmosfære hvor studentene tør å spørre og delta. I tillegg til at
man selvfølgelig skal kunne faget.

BEGYNNELSEN
– Jeg ble glad i BI allerede som jusstudent, sier Ingvild. Mange gode
venner på BI gjorde henne til et vanlig syn på både lesesal og sosiale
arrangementer. Da hun først ble ansatt på BI, ble hun kastet ut i
undervisningen. Med hjelpsomme kolleger, og det hun omtaler som
overdrevne forberedelser, gikk dette bra. – Instituttleder Tore
Bråthen har vært en stor motivator, sier hun. Som fersk i gamet var
det viktig med en sjef som trodde på henne, til tider mer enn hun
gjorde selv. – Jeg følte meg innimellom litt ung. Den første gangen
jeg stilte som fagansvarlig på eksamen, ble jeg truet av eksamensvakten med anmeldelse for fusk fordi jeg under eksamen ”gikk
rundt og snoket over skulderen til medstudentene”. Jeg ble deretter
fotfulgt ut i bilen for å hente legitimasjon og ansattkort. Selvtilliten
har heldigvis kommet seg siden den gang.

FREMTIDEN
Ingvild ser for seg en lang karriere på BI. Etter ﬂere år med
undervisning er det imidlertid på tide med nye utfordringer. I april
2012 starter Ingvild som advokatfullmektig hos HELP forsikring.
Målet er advokatbevilling på en arbeidsplass med et stort miljø
innenfor privatrett, og spesielt fast eiendom. Det blir en hektisk og
krevende periode, med deltid på både BI og hos HELP. Men det er
helt klart i tråd med BIs tankegang om kontakt med næringslivet og
kompetanseheving for egne ansatte. Etter å ha fått advokatbevillningen antar Ingvild at fokuset rettes mot skriving, med sikte
på en doktorgrad. Kanskje dukker det opp noen spennende saker
som advokatfullmektig, som kan inspirere til valg av tema?

FLOTT STED Å JOBBE
– BI er et utrolig ﬂott sted å jobbe. Hun opplever at samholdet
mellom kollegene er spesielt godt. – Jeg har det veldig ﬁnt på
jobben, smiler hun. Faglig gis vi mye ansvar, og er i stor grad med
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Boken Moderne Forretningsjus II er et felles
forskningsbidrag fra 28 av instituttets medarbeidere
med Tore Bråthen som redaktør og initiativtaker.
Fellesnevneren for boken er at den dreier seg
om forretningsjuridiske emner skrevet av
ansatte ved Institutt for regnskap, revisjon og
jus. Den faglige spennvidden på artiklene er
meget stor. Artiklene er skrevet innen de
juridiske fagområdene arbeidsrett, bankrett,
eiendomsmeglerrett, fast eiendoms rettsforhold,
forbrukerrett, forsikringsrett, immaterialrett,
regnskapsrett, revisjonsrett, selskapsrett,
sivilprosess, skatte- og avgiftsrett, transportrett
og verdsettelse. Flere av artiklene har allerede
spilt en viktig rolle i det praktiske rettsliv.

forteller instituttleder og jusprofessor Tore
Bråthen.
Grunnen til at boken heter Moderne
Forretningsjus II er at medarbeidere ved
instituttet i 2001 utga boken Moderne
Forretningsjus I med ni bidrag. Siden den
gangen har fire av bidragsyterne avlagt phdgraden og tre andre er like i nærheten, fire har
blitt førsteamanuensis og én blitt professor.
Både økningen i antall bidragsytere og deres
tyngre faglige ballast reflekterer en sterk og positiv vekst i det juridiske fagmiljøet ved BI.

- Boken kom i stand ved at medarbeiderne ved
Institutt for regnskap, revisjon og jus
ble utfordret til å skrive en artikkel om et tema
med tilknytning til det juridiske fagområdet
innenfor den enkelte forfatters interessefelt,

Forlag Fagbokforlaget
ISBN 978-82-450-1215-6
Utgitt 02.08.2011
Pris 498,-
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Høydepunkter, begivenheter,
priser og utmerkelser 2011
Thorunn Falkanger er ny Associate Dean for Bachelorstudiet i
Eiendomsmegling fra 1, januar 2011.

Tor S. Kildal startet som pensjonist i august 2011. Det etter 20 år
som heltidsfaglig på BI. Pensjonisttilværelsen skal fylles med faglig
arbeid, vedlikehold av fagbøker, lederverv i instituttets pensjonistforening, vaktmesterjobb på Besserud og padling i kajakk.

Stefan Sundgren, Umeå School of Business and University of Vaasa
holdt en presentasjon av dette paperet i januar: “Relevance and
Reliability of Fair Values during an Economic Downturn: Evidence
form the Real Estate Sector”. Paperet er skrevet sammen med
Antonio Somoza- Lopez, Barcelona University.
Samme dag holdt Erlend Kvaal en presentasjon over temaet:
"International variation in deferred tax disclosures".

Presentasjon skolemaster
Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til det meget suksessrike
introduksjonsprogrammet for masteren i skoleledelse, gjennom
ansvaret for ledertreningsdelen av dette og ved et av de tre oppfølgnings programmene, om arbeids- og elevrett for skoleledere.
Introduksjonsprogrammet Lederskap og omstilling i skolen er BIs
versjon av det nasjonale utdanningstilbudet for rektorer ﬁnansiert
av Utdanningsdirektoratet og består av seks moduler over ett år.
I tilknytning til tre av disse modulene gjennomfører Kjell A. Eliassen

fra faggruppen for internasjonal politisk økonomi og psykolog Inger
Margrethe Svendsen et ledertreningsopplegg over tilsammen
femten dager. Bjørn Eriksen fra faggruppen for jus har ansvaret for
og underviser i (15 studiepoeng) oppfølgingsprogrammet i arbeidsog elevrett for skoleledere som er blitt et meget populært tilbud
både som en fortsettelse på introduksjonsprogrammet og som et
selvstendig utdanningstilbud.

Høsten 2011 ble det tidligere institutt for Offentlige styringsformer
fusjonert med Institutt for regnskap, revisjon og jus.
Juha-Pekka Kallunki besøkte BI 8. og 9. september. Det ble avholdt
seminar den 8.september.

Boken Moderne Forretningsjuss II er et felles forskningsbidrag fra
28 av instituttets medarbeidere med Tore Bråthen som redaktør og
initiativtaker. Boken kom ut i 2011.
Boken proﬁlerer BI og ikke minst Institutt for regnskap,
revisjon og jus

Den 3.november 2011 var Chris Nobes på BI og presenterte et
paper om måling av book-tax conformity. I tillegg presenterte
John Christian Langli et paper om CEO compensation.
Monica Viken disputerte for den juridiske PhDgraden ved
Copenhagen Business School i november.

I juni holdt professor Dr. Bart Kamp, nederlandsk statsautorisert
revisor, BDO / Tilburg University, Nederland følgende innlegg:
Accounting Culture and Attitudes towards IFRS for Small Medium
Enterprises (SMEs)

Caroline D. Ditlev-Simonsen disputerte for sin PhD ved Institutt for
ledelse og organisasjon. Tema corporate sosial responsibility (CSR)
er svært aktuelt, og de fem artiklene avhandlingen består av har
vært et viktig bidrag til fagkunnskap på området. En av artiklene ble
tildelt prisen ”Outstanding Paper Award 2011” fra Emerald Literati
Network.

Strategiseminar på Holmsbu 20-21.juni 2011
BI er blant høringsinstansene i forbindelse med endringer av
aksjeloven. I den forbindelse gikk Morten Lund, Hans Robert
Schwencke, Tore Bråthen og Kristine Veiteberg Braaten i bresjen for
å utarbeide BIs høringssvar til Regjeringen.

Executive Short Programmes
utviklet ved instituttet
Førstelektor Espen Skaldehaug og førsteamanuensis Pål BerthlingHansen har utviklet en rekke nye executive kurs, som umiddelbart
har slått an i markedet. Kursene går inn under samlebetegnelsen
Executive Short Programmes, og er tre dager intensive kurs. Kurset
Forretningsutvikling og forretningsanalyse er gjennomført to
ganger, og begge ganger var kursene fulltegnet. I tillegg har
Skaldehaug og Berthling-Hansen utviklet kurs innen Ressursanalyser/kostnadsanalyser samt Verdiskapning.

fagansvarlige og gjennomført mesteparten av undervisningen.
FABI ser dette som et ledd i den strategiske satsingen på
kompetanseheving av sine konsulenter som til daglig utfører
økonomifunksjoner i større norske foretak som Statoil, DNB,

For 3. år på rad har rekrutteringsselskapet FABI valgt å kjøre igang
Master of Management-programmet "Bedriftsøkonomisk analyse"
bedriftsinternt. Skaldehaug og Berthling-Hansen har vært
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Doktorgradsprosjekter
BIRKELAND, KARI
Revisors erstatningsansvar for lovpliktig revisjon
Aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers valgte revisor har som oppgave å kontrollere at
selskapets ﬁnansielle informasjon gir et rettvisende bilde. Forskningsprosjektet bidrar til å
klargjøre revisors plikter i forhold til lovpliktig revisjon, herunder hvilke handlinger eller
unnlatelser som kan utløse erstatningsansvar for revisor. Prosjektet skal også belyse forholdet
mellom revisors og styrets ansvar.

Forelesningssalen som teaterscene
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag i
Bergen, som er basen, og noen mandager,
tirsdager, onsdager, torsdager og fredager i
Stavanger, samt en og annen helg i Oslo.
Dette er vanlige arbeidsuker for Johnny
Olesen. Dessuten kommer all sensur i tillegg
til undervisningsoppgavene. Og selv om det
virker overlappende og heseblesende, går
det akkurat i hop. Det er akkurat dette livet
jeg trives med, sier Johnny.
STUDENTER

ENGH, JONE
Eierkontroll i finansinstitusjoner og regulering av finanskonserners struktur
Finansinstitusjoner og andre konsesjonsbelagte foretak innen ﬁnansnæringen er underlagt et
omfattende rammeverk. Det ﬁnnes blant annet regler om eierkontroll i ﬁnansinstitusjoner og
om strukturering av ﬁnanskonserner. Reglene om eierkontroll og ﬁnanskonserners struktur
henger tett sammen ettersom spørsmålet om tillatelse til et gitt eierskap blant annet beror på
ﬁnanskonsernets struktur, og godkjennelse av konsernstrukturen og etablering av en gitt
konsernstruktur, avhenger av tillatelse i henhold til eierkontrollreglene. Forskningsprosjektet
tar sikte på å avklare innholdet i reglene om eierkontroll og ﬁnanskonserners struktur.
Arbeidet inkluderer en analyse av EØS-kravene og hvordan det norske regelverket oppfyller
disse kravene. Også spørsmålet om hvilke mål og ønsker myndighetene har hatt i relasjon til
eierskap og ﬁnanskonserners struktur, og i hvilken grad gjeldende regelverk er egnet til å
oppfylle disse målene, blir behandlet.

HVEEM, DAG JØRGEN
Bankers rådgivningsansvar
Finansinstitusjoners rådgivnings- og salgsvirksomhet fører tidvis til tap for kunden, og i dette
forskningsprosjektet settes fokus på vilkårene for at bankene skal komme i ansvar. Særlig
sentralt står ansvarsnormen, som tar utgangspunkt i et strengt ulovfestet profesjonsansvar.
Normens strenghet varierer, og den avhenger bl.a. av hvilket område banken gir råd på og
forhold på skadelidtes side.
Bevismessige spørsmål er viktige, særlig spørsmålet om når det er grunnlag for å pålegge
banken bevisbyrden (dvs. å snu den normale bevisbyrden).

Johnny er veldig opptatt av studentene sine, og han krever mye av
dem, men han gir også mye av seg selv. Det er alltid fare for at man
som student vil bli spurt i Johnnys timer. Dette lærer de allerede de
første timene, og etter hvert er de ﬂeste opptatt av å løse oppgaver
som de har fått og ikke bare det som foregår ute i den virtuelle verden.
Johnny er en sosial person som liker interaksjon med studentene. Så
for ham er det alfa og omega at studentene engasjerer seg og stiller
spørsmål. – En taus klasse er det verste jeg vet, forteller Johnny.
For som han sier: – Jeg kan ikke lese hjernene deres, så dere må stille
spørsmål for at jeg kan tilpasse min undervisning til dere. Ingen
undervisningstime er lik, selv om det er det samme faget som
undervises om og om igjen.
Johnny mener at både studenter og læreren skal ha det morsomt i
løpet av undervisningen, og han henter energi fra studentene.
– Hadde de ikke gitt meg så mye, ville jeg ikke klart den store
arbeidsbelastningen det er med så mye undervisning på ﬁre
forskjellige skoler i BI-systemet, sier Johnny.

Og han ønsker ikke minst at studentene skal være kritiske til både
ham som foreleser og bøkene de leser.

 JEG SYNES DET ER GØY MED STUDENTER

PEDAGOGIKK

Både studenter i Bergen og Stavanger får mulighet til å være med
Johnny på studietur. Han tar dem med til London og New York.
– Dette er ikke turer for tull og fant, her skal det stilles i dress og
pent tøy for vi skal tross alt på Wall Street, FN, Cass og lignende
steder. Her har jeg etter hvert opparbeidet mange og gode
kontakter som gjør at mine studenter får innpass der andre ikke får
det, forteller Johnny. Han gir også studentene klassisk sang ved
graduering. – Det er noe jeg øver på daglig hele året, forteller
Johnny. – For meg er det viktig at kvaliteten er topp på det
studentene får servert."

Johnny har aldri hatt noen formell pedagogisk utdanning, men han
kunne godt ha tenkt seg det om han hadde hatt tid. – Når det gjelder
temaet pedagogikk, mener jeg at du enten er født som en god formidler eller ikke, sier han. Som foreleser trenger man å være skjerpet,
man må ha en glød. – Jeg synes det er veldig kjekt å få lov til å lære
studentene noe. Ett av mine delmål som formidler er at studentene
etter sin tid med meg som foreleser skal ønske å studere videre. I tillegg skal de naturligvis ha lært pensum og mer til, sier Johnny.

TALENT MED ENORM ARBEIDSKAPASITET
Han mener selv han har vært heldig og er født med mange talenter
og stor arbeidskapasitet. Så da han skulle velge retning etter
gymnaset, var det vanskelige valg. Formidlingen har hele tiden vært
den røde tråden. – Jeg har vært en formidler siden jeg var 13 år,
forteller Johnny. Og det har skjedd gjennom noen år ved teateret,
mange år i hotellbransjen, mye danseundervisning og nå mest i
økonomi- og ﬁnansundervisning ved BI.

GOD UNDERVISNING
Å si hva som er god undervisning, er ikke lett. Det er ikke én vei
som er saliggjørende, men variasjon er en god ting. Det er viktig å
kunne sette seg inn i studentens situasjon som uvitende, og undervise med det som utgangspunkt. Johnny tror også at man lærer mer
om man har det gøy. Man lærer også mer om man er aktiv deltaker.
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Pedagogiske aktiviteter
Sivil-/Master of Scienceretninger. Ved BI Nettstudier, hvor
veiledningen blir målt i kroner, ble det utført nettveiledning for i
alt kr 988.022.

UNDERVISNING
Instituttets ansatte leverte hele 9.583 undervisningstimer i 2011,
mens de i henhold til sine stillinger er pliktige til å levere 8.278
undervisningstimer. Dette gir en belastning utover de normerte
undervisningstimene på 1.305 undervisningstimer.

Det reelle tallet for hvor mye veiledning instituttets ansatte har gitt
i 2011, er betydelig høyere enn 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 bare
veiledning knyttet til obligatoriske oppgaver som studentene må
innlevere i løpet av sine studier ved BI.

ROLLETIMER
I tillegg til undervisningstimene ble det levert 1.735 rolletimer.
Rolletimer er konvertible mot ordinær undervisning og oppstår som
følge av fagansvar, retningsansvar, deansansvar m.m.

BEDRIFTSINTERN UNDERVISNING

Når ordinær undervisning og rolletimer ses under ett, kommer
instituttets ansatte ut med 3.040 undervisningstimer utover
normert plikt. Omregnet i faglige årsverk tilsvarer dette normert
undervisning og sensur for 17,9 årsverk for professorer/førsteamanuenser, eller 10,0 årsverk for førstelektorer/høyskolelektorer.

Instituttets faglig ansatte leverte bedriftsintern undervisning til
bl.a. Coop Øst, DnBNOR, DSS Haugesund (De samarbeidende
Sparebanker), FABI Akademiet, Fokus Bank, Helgeland Sparebank,
Kjøpmannshuset, Nordea, Oslo Kommune, lederskap og omstilling
i skolen, Oslo kommune sykehjemsetaten, Private Barnehagers
Landsforbund (PBL), Sandefjord kommune, ledeskap og omstilling i
skolen, Sandnes Sparebank, Sektor Eiendomsutvikling, Skatteetaten,
SPAR Norge AS, Sparebank1 Gruppen, Sparebanken Hedmark,
Sparebanken Sør, Stavanger kommune, lederskap og omstilling i
skolen, Veolia Miljø.

SENSUR
Instituttets ansatte hadde som følge av sine stillinger en samlet
sensurplikt på 1.526 sensurtimer. Det ble i 2011 utført sensur for i
alt 4.612 sensurtimer. Dette gir en merbelastning på 3.086 sensurtimer utover den normerte sensurplikten.
I tillegg kommer annen oppgaveretting for til sammen
kr 566.270, tilsvarende 731 sensurtimer.

VEILEDNING
Faglig stab utførte 317 timer veiledning på Bachelorkurs, 261 timer
veiledning på management programmer og 620 timer veiledning på

Forskningsprosjekter 2011
Bjune, Cathrine
Study guide project - Commercial Law (2011)
Eriksen, Bjørn
Rektors rett og plikt til å styre (2009 –2012)

2052 - A global forecast for the next forty years (2011-2012)
Prosjektdeltakere: 39 bidragsytere

Ditlev-Simonsen, Caroline D
Er ikke-ﬁnansielle rapporter, CSR rapporter, til å stole på?
En studie og et seminar (2012)
Finansiering: Fondet til fremme av bank- og ﬁnansstudier

Greenhouse gas emissions per unit of value added - GEVA
(2007-2012)

Gapet mellom Liv og Lære (2011-2012)
Finansiering: Uni Stiftelsen

Rasmussen, Janicke
Board evaluation – Exploring the concept in a
corporate governance context - (2011-2012)
Prosjektdeltakere: Eytor Ivar Jonsson
Finansiering: CCGR

Hveem, Dag Jørgen
"The Financialisation of Social Welfare" (2011-2013)
Kvaal, Erlend
Financial Reporting Quality in Private Firms (2009 –2013)
Prosjektdeltakere: Mohammad Abdolmohammadi
Prosjektleder: John Christian Langli
Finansiering: CCGR

Leveransene av bedriftsintern undervisning utgjorde i alt 1.104
undervisningstimer, som er inkludert i totaltimetallet på 9583
nevnt ovenfor.

Langli, John Christian
CEO-compensation in private ﬁrms (2011-2015)
Prosjektdeltakere: Erlend Kvaal
Finansiering: CCGR

BISITTING

Agency conﬂicts in private ﬁrms (2009–2013)
Prosjektdeltakere: Ole-Kristian Hope, Wayne B. Thomas
Finansiering: CCGR

Det ble utført 259 timer bisitting.

Sustainable Development Indicators for Norway and China
(2009-2012)
Prosjektdeltakere: Per Espen Stoknes, Jørgen Randers mﬂ.
Finansiering: Statistics Norway

Ruud, Flemming
Internal Auditing
- Global Assurance – The Role of Internal Audit Activity
- Internal Control
External Auditing
- Risk Driven Audit Methodology for Small and
Medium sized Audits
Sitter, Nick
Parties and Elites in Central Europe (2006 - ongoing)
Finansiering: University of Oslo, small research funding
SENT (2008-2011)
Project manager: Kjell A. Eliassen (BI) and Federiga Bindi
(Univ. Rome)
Prosjektdeltakere: A long list of European universities
Finansiering: The European Commission,

Financial Reporting Quality in Private Firms (2009–2013)
Prosjektdeltakere: Erlend Kvaal, Mohammad Abdolmohammadi
Finansiering: CCGR

Svanstrøm, Tobias
The determinants of audit quality in private ﬁrms (2011-2016)
Project participants: John Christian Langli, Stefan Sundgren
Financed by/budget: CCGR

Myrtveit, Ingunn
iAD - delprosjekt: "Economics of iAT" (2006-2014)
Prosjektdeltakere: Erik Stensrud, Vedrana Jez
Finansiering: NRF, Fast(Microsoft og Accenture)

Trosdahl, Kristian
Norsk forsikringshistorie 1914 - 2014 (2011-2014)
Prosjektdeltakere: Mikael Lönnborg, Kristian Trosdahl

Randers, Jørgen
The climate effect of increasing the forest cut in Norway (2011)
Prosjektdeltakere: Kåre Hobbelstad (UMB), Jørgen Randers (15%)
Finansiering: Toyota Norge AS
Menu 5 - An Energy- and Climate Plan for Norway to 2020
(2010-2011)
Project participants: Jørgen Randers og Ove Wolfgang (SINTEF)
Finansiering: Norges Forskningsråd
Status Report for Norwegian Climate Policy - 2011 (2011)
Prosjektdeltakere: Marit Sjøvaag Marino, Daniel Rees (TNS Gallup)
Finansiering: Toyota Norge AS
Industry Dynamics - A study of the Endogenous 4-year Wave in the
Economy (2010-2013)
Prosjektdeltakere: Ulrich Goluke, Jørgen Randers
Finansiering: Norges Forskningsråd
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PRESENTASJONER
AV ALLE
FAGGRUPPER
BANK OG FINANS
Instituttet bidrar med omfattende undervisning og kursutvikling overfor bank- og
ﬁnanssektoren gjennom BI Bank og Forsikring.
Jone Engh og Dag Jørgen Hveem underviser i henholdsvis Regelverk og Personlig
økonomi innenfor Autorisasjonsordningen for ﬁnansielle rådgivere (AFR) og har gitt
ut pensumbøker på de respektive fagområder. Hveem er leder av Autorisasjonsnemnda,
som er øverste fagorgan i AFR. Sverre Langfeldt er kursansvarlig og foreleser i
Kreditt- og depotjus, Emanuel Blattner i Risikostyring og kreditt samt i Økonomi og
ledelse, mens Dag Jørgen Hveem har kursansvar for Privatøkonomi med jus del I og
II, der han har med seg Ole Tellef Grundekjøn på forelesersiden.
Tore Bråthen, Jone Engh, Thorunn Falkanger, Dag Jørgen Hveem, Sverre F. Langfeldt
og Inge Unneberg har bidratt i en forelesningsserie i næringslivsjus for bedriftsmarkedsmedarbeidere i Nordea. I det nyopprettede masterprogrammet Porteføljestrategi og ﬁnansielle investeringer tar Tore Bråthen og Ole Tellef Grundekjøn hånd
om jusundervisningen.

BI Forsikring, samt høyskolelektor Morten Lund som har bakgrunn som advokat
med spesialområde fra sjørett og sjøforsikringsrett.
For å styrke den faglige staben på sikt, ble det besluttet å utlyse en stilling som
doktorgradstipendiat. Hoveddelen av arbeidet skjer nå gjennom deltidskursene
på bachelornivå som BI Forsikring selger til forsikringsnæringen. Fremover vil det
også bli satset på å utvikle kurs for heltidsstudentene, samt at det vurderes kurs
på masternivå. Det har vært nedlagt et stort arbeid i løpet av året med en
omlegging av porteføljen, slik at den fremstår på linje med andre bachelorkurs
ved BI.

FAGGRUPPEN FOR INTERNASJONAL
POLITISK ØKONOMI
Faggruppen for internasjonal politisk økonomi forsker, publiserer og underviser
om spørsmål knyttet til utvikling og forvaltning av fellesgoder på nasjonalt og
globalt nivå. Politisk økonomi tar for seg spørsmål om hvem som får hva, hvor,
hvordan og hvorfor; med andre ord, spørsmål knyttet til effektiv produksjon og
rettferdig fordeling av goder, herunder spesielt fellesgoder. Faggruppens
forskningsfelt dekker så vel det nasjonale nivået (der politisk makt er tydelig og
hierarkisk), som det europeiske (et politisk ﬂernivåsystem) og internasjonale eller
globale (mer anarkistiske) nivået. Temaer som står sentralt i forskningen, er
internasjonale regimer knyttet til fellesgoder som sikkerhet, miljø, handel og
demokrati; regimer som regulerer forholdet mellom stat og marked, særlig knyttet
til energi, miljø, IKT og bedrifters samfunnsansvar; samt fellesgoder som fortsatt i
stor grad er forbeholdt nasjonalstaten, som utdanning, helse og forsvar.
Faggruppen for internasjonal politisk økonomi har to forskningssentre:
Senter for Europeiske og Asiatiske Studier, ledet av Kjell A. Eliassen, og Senter for
Klimastrategi, ledet av Jørgen Randers. Faggruppens 13 medarbeidere har de siste
fem år publisert 11 bøker og ﬁre doktorgrader, samt mer enn 40 artikler i
vitenskapelige tidsskrifter og 70 bokkapitler og rapporter.

SHIPPING

ØKONOMER
Økonommiljøet ved instituttet har faglige medarbeidere som underviser over hele
spekteret fra bachelor- til master- og doktorgradsnivå, samt på
BI Executive. Tradisjonelt har de foretaksøkonomiske fagene ved Institutt for
regnskap, revisjon og jus vært delt i tre hovedområder: ﬁnansregnskap, revisjon
og økonomistyring. Finansregnskap omhandler foretakenes eksterne periodiske
rapportering av sin aktivitet og ﬁnansielle stilling. Sentralt i dette faget er å forstå
innholdet i de regnskapsreglene som gjelder for norske foretak, som dels er gitt i
regnskapsloven for mindre virksomheter, og dels internasjonale regnskapsstandarder
for børsnoterte foretak. Revisjon omhandler kontrollhandlingene for foretakenes
rapportering og virksomhet.
Revisjonsfaget omfatter både den lovbestemte revisjon og andre kontrollhandlinger som revisor utfører på oppdrag fra foretaket. Økonomistyring omhandler
prinsipper for effektiv ressursbruk i foretakene.
Sentralt i dette faget står måling av effektivitet, sammenheng mellom ressursbruk
og produksjon, budsjettering og målstyring, analyse av konkurransefortrinn og
egenskaper ved ulike belønningssystemer.
Som følge av organisatoriske endringer i det siste året er de tradisjonelle
økonomiske fagfeltene ved instituttet utvidet med problemstillinger knyttet
til offentlige styringssystemer.

FORSIKRING
Forsikring som fagområde kom inn i BI da Forsikringsakademiet ble en del av BI
2002. Avdelingen, som i dag er en del av det som heter BI Bank og Forsikring, er
hovedleverandør av ekstern fagopplæring til den norske forsikringsnæringen.
I 2010 ble det faglige ansvaret for området i sin helhet knyttet til Institutt for
regnskap, revisjon og jus. Dette ga grunnlag for å satse mer på området.
Forsikringsgruppen under ledelse av ass.dean, førsteamanuensis Inge Unneberg,
består ellers av førstelektor Cathrine Bjune som har arbeidet med ulike forsikringsområder i mange år, stipendiat Jone Engh som skriver doktoravhandling om blant
annet eierkontroll i ﬁnansinstitusjoner, de ﬁre høyskolelektorene Ørnulf Daler,
Ina-Due Tønnessen, Kjell Smedsrud og Kristian Trosdahl som alle kommer fra
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Instituttet leverer mange kurs, programmer og forelesninger innenfor faget
shipping, i inn- og utland. Instituttet har ansvaret for spesialisering i shipping for
BBA-studiet, samt ansvar for mottakelse av 60 studenter fra Nanyang University i
Singapore. Disse studentene tilbringer ett semester hvert år på BI og tar ﬁre
forskjellige shipping moduler. Cathrine Bjune leverer to Msc moduler fra
instituttet inn i en lokal mastergrad på Nanyang, og en modul på Strathclyde
University i Glasgow, Skottland. Instituttet har også ansvar for en spesialiseringsmodul på BIs EMBA program i shipping, offshore og ﬁnans. I tillegg leverer
instituttet shippingvalgfag på BI sine norske studier og autorisasjonskurs for BI
forsikring innenfor sjøforsikring. Instituttet har en sterk shippingfaglig
kompetanse, med hovedvekt på internasjonal kontraktsrett, sjørett, transportrett
og sjøforsikring.

DET JURIDISKE FAGMILJØET
Handelshøyskolen BI har i en årrekke satset bevisst på å bygge opp et juridisk
fagmiljø innrettet mot forretningsjuridiske fag. I løpet av de siste ti årene har
miljøet ekspandert fra 5-6 til i underkant av 20 personer som arbeider med et
bredt spekter av forretningsjuridiske emner. Undervisning og forskning ligger
særlig innenfor fagområdene arbeidsrett, bankrett, børs- og verdipapirrett,
eiendomsmeglerrett og fast eiendoms rettsforhold, erstatningsrett, forsikringsrett, kontraktsrett, immaterialrett, markedsføringsrett, konkurranserett,
regnskapsrett, revisjonsrett, sjørett, selskapsrett, samt skatte- og avgiftsrett.
Det er til dels betydelige innslag av juridiske fag både på bachelor- og masternivå,
og fagområdet etterspørres også ofte i etterutdanningsmarkedet. I tillegg til
undervisning i de tradisjonelle juridiske fagene er det innslag av juridiske emner
også i organisasjons- og ledelsesfag ellers på BI.
Både undervisning og forskning er næringslivsrettet, og det tverrfaglige miljøet
ved instituttet har åpnet muligheter for samarbeidsprosjekter på tvers av
fagområder. Flere av juristene jobber derfor også tverrfaglig.
Juristene på instituttet har i 2011 skrevet en rekke fagbøker og fagartikler,
og de aller ﬂeste bidro med artikler i bokprosjektet Bråthen (red.):
«Moderne forretningsjus II».
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Deltakelse i utvalg og råd,
bedømmelser, næringslivskontakt
BERTHLINGHANSEN, PÅL

GJEMSONSTAD, OLE

RANDERS, JØRGEN

Mandate to evaluate and design new Minor/Major program within
Management Accountin.
Chair of Board, Visit Sandefjord
Chair of committee, as per "kollegiet" decision December 2011, for
evaluating applicants in the ﬁeld of Management Accounting

Leder av evalueringskomité, førsteamanuensisvurdering,
Handelshøyskolen BI
Medlem evalueringskomité og 2. opponent PhD Universitetet
i Bergen
Reviewer for Voluntas
Reviewer for Skattenytt – Sverige
Varamedlem Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
Medlem redaksjonsråd Dyade
Redaktør i Skatterett, Gyldendal Rettsdata
Medlem i Redaksjonsråd, Skatterett, Gyldendal Rettsdata
Vice President Acem International
Leder Acem Norge

Medlem i bærekraftsrådene for Dow Chemical Company,
British Telecom og rådet for BIs Center for Corporate Citizenship
Advisory board for The Global Fooprint Network i San Francisco
Advisory board for tidsskriftet Sustainability
Advisory Board for Center for Corporate Social Responsibility
ved St Andrews University i Skotland
Reviewed 3 papers for the 2010 International System Dynamics
Conference
Chair of the steering group for BI's Center for Corporate Citizenship
Member of doctoral committe for Santosh Kumar Prusty's Ph.D.
in system dynamics at the Indian Institute of Technology completed spring 2011
Chair of the doctoral committee for Caroline D. Ditlev-Simonsen's
Ph.D. on corporate responsibility at BI - completed spring 2011
Director (with Per Espen Stoknes) of BI's Center for
Climate Strategy
Member of evaluation committee for Harald Røstvik as professor
at Bergen Arkitekthøyskole
Styrets leder Lønnhaugen AS
Styrets leder Twentyﬁrst Venture AS
Styrets leder Coastal Society AS
Styrets leder Ya Bank AS
Styrets leder Ya Holding ASA
Styremedlem Ipi Management AS
Styremedlem Posten Norge AS

BJUNE, CATHRINE
Komitemedlem for den internasjonale årlige Bunkerskonferansen
Komitemedlem for Oslo Maritime Network, Kompetansegruppen
Styremedlem i Forsikringsstiftelsen
Presentasjon for ’Maritime Trainee’ – et program arrangert av
Norges Rederiforbund
Presentasjoner på kort kurs i shipping i Singapore
Foreleser på Strathclyde University i Glasgow
Foreleser Nanyang Business School, Singapore
Foreleser Nanyang Technological University, Singapore
Førstelektor II på Høyskolen i Vestfold

GULDEN, BROR PETTER
Medlem av komité under Finanstilsynet for organisering av
praktisk eksamen for revisorer
Medlem av fagkomité for revisjon i det frivillige samarbeidet
mellom skoler med revisjonsutdannelse

BRÅTHEN, TORE
HANSEN, RUNE

Leder BIs forskningsetiske utvalg
Leder Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester
Leder Etisk Råd, Norske Forsikringsmegleres Forening
Leder Kontrollkomiteen Sparebanken Nord-Norge
Professor II, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Redaktør Moderne forretningsjus II, bok utgitt 2011 med bidrag
fra 28 medarbeidere ved IRRJ
Redaktør Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS)
Fagredaktør selskapsrett, Norsk Lovkommentar, Gyldendal
Forelesninger Universitetet i Tromsø
Juridiske betenkningsoppdrag
Voldgiftsdommer
Medlem av evalueringskomité, førsteamanuensisvurdering,
Handelshøyskolen BI

Deltatt på sommerkurs i litauisk språk. 26.juli - 19. august:
Vytautas Magnus Univerity, Kaunas, Litauen. 6 ECTS credits.

HVEEM, DAG JØRGEN
Leder av Autorisasjonsnemnda (øverste fagorgan i AFR, dvs.
autorisasjonsordningen for ﬁnansielle rådgivere)
Medlem i kontrollkomiteen i Sparebanken Sør

KRISTENSEN, ROY
Prosjektleder for NARFs etikkutvalg 2009-2011
Medlem av eksamenskomiteen for årsregnskap/god regnskapsskikk

KVAAL, ERLEND
Konsulentarbeid for Ernst & Young
Medlem av kontrollkomiteen for Storebrand Helseforsikring
Tillitsverv i Norsk RegnskapsStiftelse

DUETØNNESSEN, INA
Sekretær i Autorisasjonsnemnda for forsikringsmeglere
Sekretær for ﬂere fagutvalg i forbindelse med kurs og
spesialseminarer.

INGUNN MYRTVEIT
Leder av bedømmelsesskomite for to utlyste stillinger i
bedriftsøkonomi ved HiBu. Den første med vekt på ﬁnansielle
emner. Den andre med vekt på logistikk og bedriftsøkonomi.

DYRNES, SVERRE
Ansvarlig redaktør Praktisk økonomi & Finans

FJELDHEIM, PAUL HENNING

LANGLI, JOHN CHRISTIAN

Medlem i Klagenemnda i Help Forsikring AS
Medlem av Etisk Nemnd i Norges Eiendomsmeglerforbund.
Kursvirksomhet for bedrifter, Norges Eiendomsmeglerforbund
og Eiendomsmeglerforetakenes Forening; God meglerskikk,
Medhjelperkurs, Egnethet for personer

Medlem av redaksjonen i praktisk økonomi og ﬁnans
Medlem av styret i Norsk RegnskapsStiftelse
Medlem av fagpriskomiteen for FIBE-konferansen
Praktisk Økonomi og Finans (reviewer regular)
European Accounting Review (reviewer ad hoc)
Opponent ved predefence for Tonny Stenheim, Copenhagen
Business School
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Styremedlem i fagorganet i Norsk RegnskapsStiftelse (fra 2010)
Engasjement hos revisjonsﬁrmaet BDO, Oslo
Medlem i Instituttrådet, Institutt for regnskap, revisjon og jus
Medlem av bedømmelseskomité for Revisjonsutdanningen i
Aalborg, Danmark
Medlem av bedømmelseskomité for forretningsjusutdannelsen
i Danmark
Medlem av bedømmelseskomité for professorat innen regnskap
i Høgskolen i Østfold

SITTER, NICK
Deltager i utvalget for ansettelse av Dean for the Central European
Universitys nye School of Public Policy and International Affairs
Regular reviewer for WEP, JEPP, Governance, EUP, JCMS, Party
Politics, Government and Opposition etc

SVANSTRØM, TOBIAS
Reviewer: Finnish Journal of Business Economics - special issue
about bankruptcy and reorganization
Reviewer: Managerial Auditing Journal
Member of evaluation team for research applications,
January and August. Norges Forskningsråd

TANGENES, TOR
Faglig leder for bachelorstudiet i økonomi- og administrasjon
BIs varamedlem i NRØA
Fast medlem i Undervisningsutvalget for bachelorstudiene
Medlem i utvalget som vurderer bachelorporteføljen ved BI
Medlem i BIs sentrale opptakskomite
Varamedlem i instituttrådet til Institutt for regnskap, revisjon og jus

RASMUSSEN, JANICKE
Medlem av Oljeskattenemnda
Medlem av Kontrollkomiteen Nordea
Medlem i Farmandkomiteen

TROSDAHL, KRISTIAN

ROBERTS, HANNO

Adm. leder i Den norske Forsikringsforening
Leder av ﬂere fagutvalg for kurs og spesialseminarer ved
BI Forsikring
Sekretær i Styringsgruppe for autorisasjon forsikringsrådgivere
(utpekt av Finansnæringens Fellesorganisasjon)

Member of the Faculty at the Emerging Scholars Summer School in
Accounting Research (ESSSAR), University of Bologna, Italy
June 13-16, 2011
Guest Editor of the Special Issue on Knowledge and Governance
for the Journal of Management and Governance, together with
Carlo Bagnoli, University Ca’Foscari, Venice, Italy
Awarded “Best Faculty” in BI’s EMBA program in
Energy Management
Reviewer:
Management Accounting Review
International Journal of Accounting Information Systems (ad hoc)
Competitive submissions for 2011 annual conference,
Academy of Management, (BPS, TIM divisions)
Competitive submissions for the international conference
“Accounting Renaissance”, Venice, Italy, November 2011

UNNEBERG, INGE
Redaksjonsmedlem Tidsskrift for erstatningsrett,
Gyldendal Akademisk
Redaksjonsmedlem Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål, Gyldendal Akademisk
Utreder for Klagenemnda BI
Leder Forsikringsklagenemnda Person
Nestleder i Pasientskadenemnda.

VIKEN, MONICA
Pre defence Copenhagen Business School
Disputerte for PhD-graden ved Copenhagen Business School
17. november 2011

SCHWENCKE, HANS ROBERT
Undervisning ved Universitetet i Oslo
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Presentasjoner,
deltakelser på internasjonale
forskningskonferanser
Berg, Terje
Presentasjon av paperet Risk Reporting to the Board of Directors –
Field Study among Norwegian power companies in comparison to
banks. Presentert Trondheim Summer Energy Workshop juni 2011.

The relationship between management change and impairment
accounting in the UK. Presentert på 8th. Workshop on Emprical
Research in Financial Accounting mars 2011, Sevilla Spania
International variations in deferred tax disclosures. Presentert på
2011 American Accounting Association Annual Meeting
August 2011, Denver, USA.

Presentasjon av paperet Has the textbook approach to budgeting
changed according to critique from research and practice? Presentert 6th Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice september 2011

Langli, John Christian
Agency Conﬂicts and Auditing in Private Firms. EARNet 2011;
2011- september
Sammen med Ole-Kristian Hope og Wayne B. Thomas

Presentasjon av paperet med den veldig foreløpige tittel Prestasjonsmåling av energiselskaper. Workshop management accouting
and control, Trondheim Økonomiske Høgskole, september 2011.

Earnings Management Priorities of Private Family Firms.
FIBE-konferansen; 2011- januar. Sammen med Erlend Kvaal og
Mohammad Abdolmohammadi.

Ditlev-Simonsen, Caroline D
Presented "How stakeholders view stakeholders as CSR motivators"
at 1st Organisational Governance Conference, September 2011,
Montfort University, UK

Earnings Management Priorities in Private Familiy Firms. European
Accounting Associations Annual Congress; april 2011.
Sammen med Erlend Kvaal og Mohammad Abdolmohammadi.

Gjems-Onstad, Ole
Den årlige konferansen til Nordisk Skattevitenskapelig forskningsråd.
Den årlige konferansen til International Fiscal Association.

Myrtveit, Ingunn
DSN Conference Hong Kong. Juni 2011
The 42nd Annual IEEE/IFIP International Conference on
“Dependable Systems and Networks (DSN 2012)”

Kvaal, Erlend
International variations in deferred tax disclosures. AAA Annual
Conference august 2011. Sammen med Christopher Nobes
Earnings Management Priorities of Private Family Firms.
FIBE-konferansen; januar 2011. Sammen med John Christian Langli
og Mohammad Abdolmohammadi.

Roberts, Hanno
The Process is the Bridge: using online student collaboration to
indigenize MBA teaching. Academy of Management;
august 2011. Sammen med Jan Ketil Arnulf og Weitao Zhao.

Earnings Management Priorities in Private Familiy Firms. European
Accounting Associations Annual Congress;
april 2011. Sammen med John Christian Langli og Mohammad
Abdolmohammadi.

Keynote speaker at the SIDREA Forum on “Acting in an
International Accounting Research Setting”, June 2011, University
of Bologna, Italy. SIDREA is the Italian acronym for the Italian
association of university faculty in business administration .

20

Paper presentation on “Management Control as a Meso-Foundation
of Organisational Capabilities”, presented at the 2011 Management
Accounting Section Research and Case Conference and IMA
Doctoral Colloquium, January 2011, Atlanta, GE, USA, organized
by the American Accounting Association and the Institute of
Management Accountants (IMA), together with associate-profesor
Norman Sheehan, Edwards School of Business, University of
Saskatchewan, Canada.

Sundgren, S. and Svanström, T. (2011). Auditor-In-Charge
Characteristics and Going Concern Reporting Behavior:
Do the Auditor's Number of Assignments, his or her Age and
the Client Fee Dependence Matter?
56th Annual ICSB World Conference, 2011, Stockholm.
Svanström, T. and Boter, H. (2011). Small Firms and Advisory
Services – Analysis of SME-Auditor Relationships in
Different Regions.

Attendance at the 32nd annual MARG conference,
London School of Economics, March 2011.

6th EARNet symposium, Norwegian School of Economics, Bergen,
September 2011.
Sormunen, N., Jeppesen, K.K., Sundgren, S. and Svanström, T.
(2011). Auditors’ Going Concern Reporting before Bankruptcy – A
Study of Bankrupt Companies in Finland, Sweden, Norway and
Denmark, & Sundgren, S. and Svanström, T. (2011). Audit Office
Size, Audit Quality, and Audit Pricing: Evidence from private ﬁrms
.
Viken, Monica
Deltatt på seminaret "Nordic and European Trade Mark Law Present Challenges and Tomorrows solutions" i regi av The Joint
Comittee for the Nordic Associations for the Protection for
Industrial Property, februar 2011

Sitter, Nick
PSA (UK Political Science Association) conference, April 2011 in
London, paper on “Regulating for Competition and Security:
Regulatory Agencies in the European Energy Sector”
ECPR (European Consortium for Political Research) conference in
Reykjavik August, 2011: paper with Elisabeth Bakke:
“Where do parties go when they die”
http://www.ecprnet.eu/MyECPR/proposals/reykjavik/uploads/pa
pers/3435.pdf
NOPSA (Nordic Political Science Association) conference Vasa,
Finland, August 2011: paper with Elisabeth Bakke:
“Where do parties go when they die? Failed parties in
the Czech Republic, Slovakia and Hungary 1992–2010”

Deltatt på Nordic Network Meeting, Copenhagen, april 2011
Deltatt på Conference in Intellectual Property Law,
Copenhagen, april 2011.

Svanstrøm, Tobias
FIBE, Norwegian School of Economics, Bergen, Norway,
January 2011.
Sundgren, S. and Svanström, T. (2011). Audit Office Size,
Audit Quality, and Audit Pricing: Evidence from private ﬁrms
European Accounting Association Annual Congress,
Rome, April, 2011.
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Publikasjoner 2011
BIRKELAND, KARI

DYRNES, SVERRE

Revisors rolle etter regnskapsloven § 3-3b - foretaksstyring i
årsberetningen. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 16-19

Innløsning av aksjer etter aksjeloven og allmennaksjeloven - en
taksonomi for verdibegreper. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 78-107
RIV-B og RIV-E - bedre verdsettelsesmodeller. Praktisk økonomi
og ﬁnans 2011 (2) s. 41-56

BJUNE, CATHRINE
Hvor mye veier en million kroner? Transportrettslige problemer ved
frakt av penger. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 23-41

ELIASSEN, KJELL A.
Sammen med Peneva, Pavlina
Norwegian Non-Governmental Actors in Brussels 1980 - 2010:
Interest Representation and Lobbying. : Europautredningen 2011
(ISBN 9788293145080) 46 s.

BRAATEN, KRISTINE VEITEBERG
Er aksjeloven § 3-4 og aksjeloven § 8-1 (4) to sider av samme sak?.
Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2011 (4) s. - 8-23

BRINKMANN, JOHANNES

ENGH, JONE

Sammen med Doyle, Aaron
Insurance, Ethics and Corporate Social Responsibility. NFT 2011

Statlig styring av næringsvirksomhet. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 108-117

BRÅTHEN, TORE

ERICSON, INGVILD

Anvendelse av aksjeloven § 3-8 på datterselskapets garantier for
morselskapets lån. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 43-59
Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
(ISBN 978-82-450-1215-6) 564 s.
Bråthen, Tore; Langfeldt, Sverre Faafeng.
Lov og rett for næringslivet.
Oslo: Focus forlag Universitetsforlaget 2011
(ISBN 978-82-15-01838-6) 811 s.
Bråthen, Tore; Røse Solli, Margrethe (red.)
Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del I. Oslo: Norges Eiendomsmeglerforbund 2011 (ISBN 978-82-7794-053-3) 231 s.

http://e24.no/media/frykter-lure-fotballfans-kan-true-angrefristen/20097218. E24.no [Internett] 2011-09-08
Innbetalinger til eiendomsmeglers klientkonto i lys av bustadoppføringslova § 47. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 119-136
Rettspraksis.no, forfatter i domsamlingen for eiendomsmegling.
Rettspraksis.no, redaktør i domsamlingen for bank- og pengerett.

ERIKSEN, BJØRN
Lærernes fortrinnsrett til ny stilling. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 137-152
Saksbehandlingsregler ved oppsigelse og avskjed.
Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-05-41100-5) 280 s.

DALER, ØRNULF
Forsikring og forbrukervern - noen utviklingstrekk fra de seneste
tiårene. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 60-77

FALKANGER, THORUNN
Odelsrekkefølgen. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 152-167
Utarbeidet nettguide for rettslære for regnskapsførere.

DITLEVSIMONSEN, CAROLINE DALE
Five perspectives on Corporate Social Responsibility (CSR)- an
empirical analysis. Handelshøyskolen BI 2011 188 s.
Ikke-ﬁnansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre
bedrifter. Handelshøyskolen BI 2011 24 s.
ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av
samfunnsansvar (CSR). Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse
2011 (7) s. 79-87
Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Gottschalk, Petter.
Stages of growth model for corporate social responsibility.
International Journal of Corporate Governance 2011 ;
Volum 2.(3/4) s. 268-287
Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Midttun, Atle.
What Motivates Managers to Pursue Corporate Responsibility? A
Survey among Key Stakeholders. Corporate Social Responsibility
and Environmental Management 2011 ;Volum 18.(1) s. 25-38
Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Wenstøp, Søren Henrik.
Companies Ethical Commitment: an analysis of the rhetoric in CSR
reports. Issues in Social & Environmental Accounting 2011 ;Volum
5.(1/2) s. 65-81

FERDOWSI, SANAZ ORMAZ
Styreprotokollen - før, nå og i fremtiden. I: Moderne forretningsjus
II. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 168-177

Skattelover og sentrale forskrifter. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-05-42053-3) 497 s.
Skattelovsamlingen 2010-11. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-05-41523-2) 1807 s.
Skatteprosess - med Hugo P. Matre - editor + chapter 1 Oversikt 2
pages and ch 20 Kritiske perspektiver på norsk skatteforvaltningsrett - 27 pages. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-05-41097-8) 316 s.
Skatterett - Spørsmål og svar - with Tor S. Kildal.
Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 978-82-05-40910-1) 382 s.
MVA-kommentaren. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-0541495-2) 824 s Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S.

Skip og ﬂy - avgiftsmessige utfordringer. I: Moderne forretningsjus
II. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 270-29

KRISTENSEN, ROY K.
Boføringens betydning for styring og rapportering. I: Moderne
forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 294-312
God regnskapsføringsskikk. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-05-41037-4) 225 s.

KVAAL, ERLEND
Betydningen av tilleggsopplysninger i årsregnskapet. I: Moderne
forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 316-329
Prosjektvurdering, verdifallstesting, avkastningskrav og skatt..
Praktisk økonomi og ﬁnans 2011 (2) s. 23-40
Kvaal, Erlend; Nobes, Christopher.
International variations in deferred tax disclosures. AAA Annual
Conference 2011; 2011-08-08 - 2011-08-10
Kvaal, Erlend; Ødegaard, Bernt A..
Egenkapitalutvidelser ved Oslo Børs. Praktisk økonomi og ﬁnans
2011 ;Volum [28].(2) s. 109-128

SVERDRUP, ULF, GORNITZKA, ÅSE
Access of Experts: Information and EU Decision-making.
West European Politics 2011 ;Volum 34.(1) s. 48-70

GULDEN, BROR PETTER
Revisjonsselskapers åpenhetsrapport. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 219-240
Oppdatert kommentarer til revisorloven i Norsk Lovdata,
Gyldendal (desember 2011)

HAGEN, KÅRE

LAHNSTEIN, GEIR

Er samfunnsvitenskaper virkelig så irrelevant?. Tidsskrift for
samfunnsforskning 2011 ;Volum 52.(3) s. 387-391

Studieguide utviklet for BI Nettstudier: Personalledelse.
Fagkompendium i organisasjon og ledelse: Milepæler i Organisasjon
og ledelse. 495 sider. Publisert på BI´s dokumentasjonssenter.

HERNES, GUDMUND
LANGLI, JOHN CHRISTIAN

Statsdannelse og allmenndannelse. I: Dannelse. Tenkning modning - reﬂeksjon. Dreyer Forlag A/S 2011
ISBN 978-82-8265-027-4. s. 68-83
Fast spaltist hver tredje uke i "På baksiden" i Morgenbladet
Profesjonell og individuell i Lege i NordFra ”Det lille esel” til
”L’estro armonoico” i Nota Bene/ Nasjonalbiblioteket
”Døgnﬂuer med evig liv”, i Kristin Gunleiksrud (red), Bibelfortellinger.
Metode og formidling (Oslo: IKO-Forlaget), pp. 82-85”
China as a Laboratory for Social Science,” in Fudan Journal of the
Humanities and Social Sciences (Vol. 4, No 3, (Sept. 2011)), pp,
101-107.
”Så som i en spegel,” Tidsskrift for samfunnsforskning (Vol. 52,
Nr. 2, ) pp. 259-266.
”Have Faith in the Power of Education,”
in Priorities for a new political economy: memos to the left
(London: Policy network) pp 123-125)
”Education and Epidemics,” i Mark Bray and N.V. Varghese,(eds.)
Directions in educational planning (Paris: UNESCO, IEEP), pp. 149-165
Foreword i John Coakley, ( red) Pathways from Ethnic Conﬂict:
Institutional Redesign in Divided Societies (London: Routledge
Studies in Nationalism and Ethnicity) , pp. XIV-XV
"Tsjernobylulykken og Norge: Det som skjedde". Michael 2011
;Volum 8 (1) s. 29-33

FJELDHEIM, PAUL HENNING

HVEEM, DAG JØRGEN

Egnethet for personer i eiendomsmeglingsforetak. I: Moderne
forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 178-203

Røeggen-saken. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 241-265

GJEMSONSTAD, OLE

Fristilling av arbeidstakere - moteord eller juridisk begrep?. I:
Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 266-269

Kjønnskvoterte styrer. Om virkningene av kravet til likestilling i
styrene i allmennaksjeselskapene. Praktisk økonomi og ﬁnans 2011
(4) s. 67-92
Agency Conﬂicts and Auditing in Private Firms. EARNet 2011;
2011-09-16 - 2011-09-17 Hope, Ole-Kristian; Langli, John Christian;
Thomas, Wayne B.

LUND, MORTEN
Norske domstolers domsmyndighet i internasjonale saker etter
tvisteloven § 4-3 (1) - noen betraktninger om Høyesteretts
kjennelse i Baasland-saken. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011. ISBN 978-82-450-1215-6. s. 330-347

MINDE, STINE WINGER
Mellom stat og marked - om enkelte styringsutfordringer ved
virksomhetstypen studentsamskipnad. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011. ISBN 978-82-450-1215-6. s. 348-375

RANDERS, JØRGEN
Meny 5 - en vedtakbar klima- og energiplan for Norge til 2020.
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 ;Volum 14.(2)
s. 21-34
Sammen med Torgeir Ericson “A forward-looking, actor based,
indicator for climate gas emissions”, publisert i CICERO Report
2011:01.
Sammen med Torgeir Ericson “Fremadskuende indicator for
klimautslipp”, publisert i Klima, 3-2011

KASPERSEN, GUNNAR
Dell-dommen: 0,62 % skatt av 1 400 millioner kr - en seier!
Skatterett 2011 (2) s. 103-105
Nye regler om skattefri omorganisering. Skatterett 2011 (3) s. 204-228
Omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsretten. I: Moderne
forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6.
s. 204-218
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RASMUSSEN, JANICKE
Sammen med Morten Huse
Corporate Governance in Norway: women and employee-elected
directors. I: Handbook of International Corporate Governance:
Country Analyses. Edward Elgar Publishing 2011
ISBN 978-1-84980-123-2. s. 121-146

KILDAL, TOR S.
MVA-kommentaren. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-0541495-2) 824 s.
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Formidling,
media og samfunnsdebatt

ROBERTS, HANNO
Sammen med Jan Ketil Arnulf og Weitao Zhao.
The Process is the Bridge: using online student collaboration to
indigenize MBA teaching. Academy of Management; august 2011
Sammen med Carlo Bagnoli.
Governing strategy and knowledge: tools and methodologies.
Journal of Management and Governance 2011

RUUD, FLEMMING T.
To be or not to be - in control?. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 376-390
Ruud, Flemming T.; Rüdisser, Michèle F.; Isuﬁ, Shqiponja.
The Role of the Audit Committee for Establishing Effective Risk
Management and Internal Control. I: Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und Unternehmensberatung 2011.
Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH 2011
ISBN 978-3-486-70554-6. s. 107-120

Flere faglig ansatte ved instituttet er aktive deltakere i mediebildet; i
TV og radio, i intervjuer, kronikker, innlegg i de viktigste dagsavisene
samt foredrag om egen forskning både innenlands og utenlands.

Åpent seminar på BI 13.09.2011 Hvordan ta samfunnsansvar i
leverandørkjeden? www.bi.no/ccr
Tildelt internasjonal pris
Emerald LiteratiNetwork, 2011 Outstanding Paper Award for the
paper "From corporate social responsibility awareness to action?"
Social Responsibility Journal

BRÅTHEN, TORE
Foredrag
Foredrag Biotech 2011, Oslo januar 2011
Foredrag dommerkonferanse, Oslo februar 2011
Foredrag kurset Grunnleggende selskapsrett, Juristenes
Utdanningssenter mars 2011
Foredrag advokatﬁrmaet Grettes Corporatedager, mai 2011
Foredrag, Det årlige selskapsrettskurset, Juristenes
Utdanningssenter, Oslo mai 2011
Foredrag Det årlige Stavangerkurset i selskapsrett, november 2011
Foredrag Norges Eiendomsmeglerforbunds vårkonferanse,
mai 2011

SCHWENCKE, HANS ROBERT
Regnskapsregulering for ikke børsnoterte foretak i Norge. I:
Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 390-407.
Årsregnskapet i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag
2011 (ISBN 978-82-05-40811-1) 1169 s.
Schwencke, Hans Robert; Handeland, Øyvind.
Regnskapsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk 2011
(ISBN 978-82-05-38537-5) 434 s.

ERICSON, INGVILD
Intervju
Frykter «lure» fotballfans kan true angrefristen. Misbruk av
angrefristloven for å se betal-TV gratis kan slå tilbake på
forbrukerne selv, frykter Forbrukerrådet. E24.no

HERNES, GUDMUND
Foredrag
Over 30 foredrag rundt om i Norge samt utenlands, der temaet har
vært utdanning, politikk, arbeidsliv, klima og ﬁnans blant mange.

DITLEVSIMONSEN, CAROLINE D.

SITTER, NICK
Absolute Power? Hungary Twenty Years after the Fall of
Communism. I: 20 Years since the Fall of the Berlin Wall.
Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in
Central Europe and Germany. Berliner Wissenschafts-Verlag 2011
ISBN 978-3-8305-1975-1. s. 249-268
The Study of European Union Politics in the UK and Ireland.
Budapest: Centre for European Union Research, CEU 2011 20 s.

SKALPE, OLE
Forbrukslån og gjeldsregister. I: Moderne forretningsjus II.
Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 407-414.
Leadership compensation in subsidiaries : a comparative study of
subsidiary CEOs and owner-managers in Norway. I: Public
Leadership. Nova Science Publishers, Inc. 2011
ISBN 978-1-61761-461-3. s. 55-74

TROSDAHL, KRISTIAN

SMEDSRUD, KJELL

"Å fremme en sunn utvikling av forsikringsnæringen"
Noen hovedtrekk i utviklingen av norsk forsikringslovgivning. I:
Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 463-521

Erstatninger etter naturskader i Norge. En avvikling av statlig
ansvar?. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 415-430

SVANSTRØM, TOBIAS

UNNEBERG, INGE

Förbud mot rådgivningstjänster till revisionsklienter och krav på
rotation av revisionsbyrå - Är revisorns oberoende överreglerat?.
I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-4501215-6. s. 431-462

Flerpartskonﬂikter om rett til livsforsikringssum. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget 2011
ISBN 978-82-450-1215-6. s. 443-458

TOLLEFSEN, TOR A.

Omsetningskretsens oppfatning som vurderingstema i varemerkeog markedsføringsrett. I: Moderne forretningsjus II. Fagbokforlaget
2011 ISBN 978-82-450-1215-6. s. 541-558

VIKEN, MONICA
Written a new digital study guide in BIK2911.
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Intervju
Intervjuet i dn.no: Unge ledere minst opptatt av samfunnsansvar,
12. desember (Marit T. Halvorsen, DN)
Intervjuet i Reﬂeks, NITOs medlemsblad, Gjør gode ting av frykt,
desember utgave, Leder + side 5, 6 og 7 og 8 (Hanne B Vassnes)
Intervjuet i Elmagasinet, Bør selv gå i bresjen for regler om
samfunnsansvar, august
Intervjuet i Kapital "Styrets triple Bunnlinje"
Gravdal, Øystein (2011) nr. 8, 6. juni, pp. 80-83
Samfunnsansvar - hvor er vi på vei?
Sitering i Klassekampen, "Personavhengig samfunnsansvar"
Holmøy, Ree Katrine (2011) 3. mai, pp. 7
"Vant Internasjonal forskningspris" Hansen, Christian (2011)
i NA24, 02. mai http://www.na24.no/article3142235.ece
Intervju i Vårt Land, "Gavmildhet er god PR"
Kalstad, Marit Lise (2011) 9. april, pp. 9
Intervju i Ukeavisen Ledelse, "Vi er ute av Kurs" Jensen,
Bjørn R. (2011) 8. april, pp. 38 – 39
Diverse omtaler på www.forskning.no

LAHNSTEIN, GEIR
Teknisk arrangør og aktiv deltager i fagmøte på BI med Den
norske dataforening om temaet Samhandlingsreformen og
Omsorgsteknologi (Høst 2011).
Høringsuttalelse utarbeidet og oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med det såkalte Hagenutvalget, NOU 2011 nr. 11: Innovasjon i omsorg.

LANGLI, JOHN CHRISTIAN
Presentert "CEO-compensation in private ﬁrms" på instituttseminar

RANDERS, JØRGEN
Intervju
Tilstedeværelse/intervju 7 ganger med hovedfokus på
klimaspørsmål og fremtiden,
NRK P2 5/1, 12/1, 16/3, 6/4, 21/5, 29/6, 2/9.
Tilstedeværelse i Vårt Land 4/1, Teknisk Ukeblad 11/1, 17/2 og
30/8, Dagens Næringsliv 25/1, Klima 28/2, Finansavisen 28/2,
Ny Tid 3/6, forskning.no 4/9
Intevju i Norsk Tippings Årsrapport and Post-og Bring-avisen 2/9I
løpet av 2011 har det blitt 25 foredrag innenfor tema som klima,
bærekraft, miljø, energi både i Oslo, Johannesburg og Cape Town

Foredrag/seminar
Universitetet i Tromsø, åpent seminar om næringslivets
samfunnsansvar, 28. oktober, 2011, tema CSR
Foredrag på Stortinget 6. mai, 2011
DNB 14. januar, tema Bedrifters forhold til ideelle organisasjoner
Virke Nettverk, tema CSR - sammendrag av PhD avhandling
Stortinget, Samfunnsansvar - hvor er vi på vei? arrangert av Initiativ
for Etisk Handel
ROM 25. august, Bedriftens samfunnsansvar - CSR
Initiativ for Etisk Handel, 10.oktober, presentert avhandling
for styre og ledelsen
Jazzaid, 27. september, Hva er effekten av bedrifters CSRengasjement så langt - og hvor er vi på vei?
Norsk Bergindustris Kommunikasjonsdag, 12. oktober, Trondheim,
CSR/samfunnsansvar, historie, status, utvikling og forventninger lokalt internasjonalt og bedrifters kommunikasjon

VIKEN, MONICA
Foredrag
Foredrag på internseminar for ansatte i Styret for det industrielle
rettsvern i Norge (Patentstyret). 13. desember 2011
Foredrag på høstkonferansen til Norges Eiendomsmeglerforbund.
18. november 2011.
Innlegg på seminar i regi av Svenska Föreningen för
Industrielt Rättskydd. Mars 2011

25

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011

INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS
Dette er medarbeidere som jobber ved instituttet i 2012

EKLUND, TROND
Førstelektor II i regnskap. Siviløkonom Handelshøyskolen BI, høyere avdelings
studium i bedriftsøkonomisk analyse
NHH 1988. Regnskap

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. Skatte- og avgiftsrett

ENGH, JONE
Høyskolelektor/Doktorgradsstipendiat i jus.
Cand.jur. Universitetet i Bergen 1989.
Finansjus, dvs. ﬁnansnæringens rammevilkår, børsog verdipapirjus, pensjonsjus,
selskapsrett og forsikring

GJØNNES, SVEIN H
Høyskolelektor II. Siviløkonom,
MBA, Statsautorisert revisor
Økonomi- og virksomhetsstyring

ELIASSEN, KJELL A.
Professor
Leder for Senter for europeiske og
asiatiske studier

GRUNDEKJØN, OLE TELLEF
Høyskolelektor i juridiske fag
Siviløkonom NHH, advokat
Skatterett, strategisk økonomistyring

INSTITUTTLEDELSEN
BRÅTHEN, TORE
Professor, Instituttleder
Instituttleder og professor i
forretningsjus. Dr.juris. Universitetet i Oslo 1998, professor II
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø. Alminnelig formuerett, selskapsrett, børs- og verdipapirrett,
eiendomsmegling og eiendomsmeglerrett

THESTRUP,
ANNE-CHRISTINE
Administrasjonssjef

NESSET,
RUTH HOLSEN
Administrasjonskonsulent

STRAND, INGUNN
Administrasjonskonsulent

FAGLIG STAB: For ytterligere informasjon gå inn på hjemmesidene til de faglige:
http://www.bi.no/forskning/Research-Departments/Accounting-Auditing-and-Law/Ansattefaglig-tilknyttede/
FACULTY MEMBERS: For further information, please visit the individual website of each faculty member at
http://www.bi.edu/research/Research-Departments/Accounting-Auditing-and-Law/Faculty1/

ANDERSEN, JØRGEN JUEL
Førsteamanuensis i Offentlig Politikk
Samfunnsøkonom, PhD fra NTNU
Ressursøkonomi og politisk økonomi

BRÅTHEN, TORE
Instituttleder og professor i forretningsjus.
Dr. juris Universitetet i Oslo 1998, professor II Det
juridiske fakultet Universitetet i Tromsø.
Alminnelig formuerett, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, eiendomsmegling og eiedomsmeglingsrett

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, eiendomsmeglingsrett, foreldelsesloven, miljørett og juridisk
metode

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

BERTHLING-HANSEN, PÅL
Førsteamanuensis bedriftsøkonomi.
PhD fra Southampton University
Bedriftsøkonomi, realinvesteringsanalyse

DITLEV-SIMONSEN, CAROLINE D.
Forsker 2
Siviløkonom, MA og PhD
Forskning innen Corporate Social Responsibility
(CSR), ikke-ﬁnansiell rapportering, etikk, holdninger
og atferd.

ERIKSEN, BJØRN
Førsteamanuensis i forretningsjus.
PhD fra Copenhagen Business School 2007,
førsteamanuensis II Høyskolen i Buskerud
Arbeidsrett, generell kontraktsrett

HAGEN, KÅRE
Førsteamanuensis
Cand. Polit. Statsvitenskap
Universitetet i Oslo 1987
Politisk økonomi

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

DALER, ØRNULF
Høyskolelektor
Cand.jur. Universitetet i Oslo 1979
MBA-FSI Vlerick Leuven Gent
Skadeforsikring og forsikringsrett

FALKANGER, THORUNN
Høyskolelektor i juridiske fag.
Cand.jur. Universitetet i Oslo, advokatbevilling
Associate dean Bachelorstudiet i eiendomsmegling.
Eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, avtalerett, metode
og selskapsrett

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

BJUNE, CATHRINE
Førstelektor i maritime fag. Cand.jur. Universitetet i
Oslo, advokatbevilling. Kontraktsrett, internasjonal
kontraktsrett, forsikring, sjørett, transportrett og alminnelig forretningsjus.

DUE-TØNNESSEN, INA
Høyskolelektor
Allmennlærer Trondheim lærerhøgskole
Cand. polit. samfunns-/sosialøkonomi,
NTNU 1996
Personforsikring

FERDOWSI, SANAZ ORMAZ
Høyskolelektor
Siviløkonom Handelshøyskolen BI,
Stud.jur.
Skatte- og avgiftsrett

HAUG, ARNE VEGARD
Førsteamanuensis
PhD Universitetet i Oslo (statsvitenskap)
Politisk økonomi, demokrati, forvaltning og IKT

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

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

FJELDHEIM, PAUL HENNING
Førstelektor i eiendomsmeglingsfag. Cand. jur.
Universitetet i Oslo 2001, offentlig eiendomsmeglereksamen 1985, advokat MNA,
eiendomsmegler MNEF.
Eiendomsmegling, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett,
panterett

HERNES, GUDMUND
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Professor II
Forsker FAFO
PhD i sosiologi fra
Johns Hopkins University 1971
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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 gjeldsordnings loven for privatpersoner

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

NORDTØMME, TOR OLAV
Høyskolelærer II
Siviløkonom BI 1986,
Autorisert Regnskapsfører 2002
Økonomistyring og regnskap

SKALPE, OLE
Førsteamanuensis.
Dr.oecon NHH 1998
Regnskapsanalyse, verdivurdering, shipping

KASPERSEN, GUNNAR

LAHNSTEIN, GEIR
Høyskolelektor
Diplomøkonom
Underviser i organisasjon og ledelse spesielt rettet
mot offentlig sektor.

RANDERS, JØRGEN
Professor i klimastrategi
Ph D. fra Sloan School of Management, MIT
Bærekraftig utvikling, systemdynamikk,
scenarioanalyse

SMEDSRUD, KJELL
Cand.real. Universitetet i Oslo 1982
Skadeforsikring.

KILDAL, TOR S.
Førsteamanuensis.
Statsautorisert revisor, siviløkonom
Skatte- og avgiftsrett

LARSEN, KNUT EIKRE
Høyskolelektor
Økonomistyring

RASMUSSEN, JANICKE
Førsteamanuensis, PhD Cass Business School
Siviløkonom Heriot Watt University
Edinburgh1989, Høyere revisor studium NHH
1990.
Regnskap, skatterett, corporate governance

STENSRUD, ERIK
Professor II.
Master of Science i fysikk NTH, Master of Science i
petroleumsøkonomi IFP Paris, Dr.philos
Universitetet i Oslo
Systemutvikling, Software Economics

KRISTENSEN, ROY K.
Høyskolelektor.
Diplomøkonom BI 1990, skatterevisor
Regnskap, skatte- og avgiftsrett

MINDE, STINE WINGER
Høyskolelektor. Master i rettsvitenskap 2008
Alminnelig forretningsjus, selskapsrett,
organisasjonsjus, eiendomsmeglingsjus

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

STOKNES, PER ESPEN
Co-Director ved Senter for Klimastrategi,
Førstelektor, Forsker III
Cand Psychol og Dr.Philos Universitetet i Oslo, .
Scenarier, strategi, grønn økonomi og klimastrategi

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

MISUND, ODD
Høyskolelektor. Siviløkonom BI,
faglærereksamen Statens lærerhøyskole i handelsog kontorfag.
Regnskap og bedriftsøkonomi

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

STORDRANGE, BJØRN
Professor II
Dr. juris. Universitetet i Oslo 1988
Forretningsjus

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

NORDLI, ATLE
Førsteamanuensis

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

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

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

MYRTVEIT, INGUNN
Professor i bedriftsøkonomisk analyse.
Siviløkonom BI 1985, Dr.oecon NHH 1998
Bedriftsøkonomi, Software Economics

SITTER, NICK
Professor i Politisk Økonomi
PhD LSE 1999
Associate Dean, MSc Political Economy
Komparativ politikk, regulering, EU

SVANSTRØM, TOBIAS
Post.doc, PhD Umeå School of Business
Revisjon og intern kontroll

LUND, MORTEN

NOBES, CHRISTOPHER W
Professor II
PhD University of Exeter 1982,
Professor at Royal Holloway College,
University of London
Regnskap

SKALDEHAUG, ESPEN
Førstelektor. Siv.ing., Universitetet i Linkøping
Strategisk økonomistyring, økonomi- og
regnskapsforståelse

Høyskolelektor II, advokat
Arbeidsrett

Prosjektleder, advokat
Forretningsjus
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SVERDRUP, ULF
Direktør ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt.
Utdannet statsviter og har arbeidet med ulike sider
ved offentlig politikk, internasjonale forhold og
politisk økonomi. I 2011 har han vært i permisjon
fra BI og har i periode ledet sekretariatet i Europautredningen (NOU:2012:2). Nå tilknyttet BI i en 20
prosent stilling og bidrar særlig med foredrag og undervisning
innenfor ulike emner tilknyttet EU, EØS og norsk utenrikspolitikk
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TANGENES, TOR
Førstelektor i økonomistyring.
Høyere avdelings eksamen fra NHH, MBA
fra ASU. Associate dean for bachelorstudiet i
økonomi og administrasjon
Strategisk økonomistyring og metode.

TROSDAHL, KRISTIAN
Høyskolelektor
Cand.philol. Universitetet i Oslo 2000
Høyere Forsikringseksamen
Skade- og livsforsikring, forsikringshistorie

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

UNNEBERG, INGE
Førsteamanuensis. Agronom 1979, Cand.jur.
Universitetet i Oslo 1984, PhD Universitetet i
Tromsø 2009, Amanuensis II ved Universitetet i
Tromsø, Juridisk fakultet. Familie-, arve- og skifterett,
odelsrett, erstatningsrett, forsikringsrett

TOLLEFSEN, TOR A
Høyskolelektor
Siviløkonom NHH 1972
Regnskap og bedriftsøkonomi

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

ASSOSIERTE MEDARBEIDERE:
Berg, Terje
Høyskolelektor
BI Trondheim
Håkonsen Qvam, Glen
Høyskolelektor
BI Kristiansand
Skjønhals, Terje
Høyskolelektor
BI Trondheim
Olesen, Johnny
Førstelektor
BI Bergen
Braaten, Kristine Veiteberg Forskningsassistent BI Nydalen

DEPARTMENT OF ACCOUNTING, AUDITING AND LAW
ANNUAL REPORT 2011
Corporate and Business Taxation, (6) Tax Procedure, (7) International Taxation, (8) Value-added Taxation – basic subjects and
EU VAT (9) Value-added Taxation – Advanced Topics, (10)
Transactions and Restructuring, (11) Transfer Pricing, (12)
Management of Employment Law for Headmasters, (13) Scenarios,
Foresight and Strategy, (14) Portfolio and Financial Investment
Consultancy,. In addition to these Management Programs, the
department has partial responsibility for the Management Program
the Board, Corporate Governance and Value Creation. The department’s faculty members also teach Management Programs offered
by other BI departments.

INTRODUCTION
The Department of Accounting, Auditing and Law contributes
research-based education and knowledge development within the
areas of management accounting, ﬁnancial accounting, auditing,
business law, real estate studies, tax, political economy, shipping
and insurance studies. The department has the main responsibility
for all teaching activities within these areas at BI Norwegian
Business School. The department’s faculty members are authors of
the main specialist textbooks in their areas in Norway and annually
publish several articles within their ﬁelds. Research activities are
concerned with business law, auditing, political economy,
accounting regulation and practice, and management accounting.
In 2011, the department consisted of 63 faculty members and 2
administrative support staff. In total, this represents 52.9 faculty
member and 2.0 administrative FTE (Full Time Equivalents).
In addition, the department has temporarily employed 1 research
assistant and 1 student assistant. Four of the department’s associate
faculty members are employed at the regional campuses in Bergen
and Trondheim.

Teaching hours
The department's faculty members contributed 9583 teaching
hours altogether in 2011.

RESEARCH
Research themes in 2011 covered the areas of company law development in Norway and the European Union; equity and equitable
securities law; law of corporate ﬁnance, real estate 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,
CSR, European Union politics and auditing. The department's
research is mainly published in Norwegian journals but also in
international journals. The faculty members participate in
Norwegian and international conferences.

The faculty positions are distributed according to the
following ranks:
Rank
Professor
Post.doc
Researcher
Associate professor
Senior lecturer
Lecturer
Adjunct lecturer
Adjunct positions
Total

Number
11
1
2
11
8
22
1
7
63

FTE
8.8
1
1.4
11
8
21.2 *
0.2
1.4
52.9

International Research News
Monica Viken submitted her Ph.D. thesis ”Markedsundersøkelser
som bevis i varemerke- og markedsføringsrett” at Copenhagen
Business School.

*) 3 of the doctoral students hold positions as senior lecturer, industrial
professor and lecturer.

Caroline D. Ditlev-Simonsen received Emerald Literati Network,
2011 Outstanding Paper Award for the paper "From corporate social
responsibility awareness to action?" Social Responsibility Journal

EDUCATION

Jørgen Randers is a member of the sustainability councils of The
Dow Chemical Company, Michigan, USA and British Telecom plc,
London, UK. In addition he has been giving seminars and talks all
over the globe related to his research on climate.

Course portfolio
The department has a comprehensive course portfolio, within
Bachelor, Master, and Executive programs. The department is
responsible for the Master Program in Professional Accountancy,
the Master Program in Political Economy, the Bachelor Program
in Real Estate Studies, the Bachelor Program in Auditing, and
the Bachelor Program in Business Law.
Most of the shipping courses at BI Norwegian Business are offered
by the department.
The associate deans of these programs as well as the Bachelor of
Business Administration program - the largest bachelor program at
BI, are all faculty members of the department.
The department is the provider of the following Master of

Contributions to Public Debates
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.
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 annual dinners for all
department members, one at the end of the academic year in June
and one at the end of term in December.

Management Programs:
(1) Management of Employment Law, (2) Internal Auditing;
Governance - Risk Management – Internal Control, (3) Managerial
Accounting Analysis, and (4) Accounting for Decision-makers, (5)
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