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INNLEDNING
de faglige stillingene fordelt etter stillingskategorier:

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.
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dessuten er ﬁre ansatte ved Bis høyskoler faglig tilknyttet
instituttet.
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Vårt bidrag i 2012
institutt for regnskap, revisjon og jus er Bis største institutt med
over 60 faglig ansatte og to administrativt ansatte. den faglige
aktiviteten ved instituttet består i undervisning, forskning og
formidling i en rekke fag og fagområder innenfor økonomiske fag,
juridiske fag og samfunnsvitenskapelige fag. aktiviteten ligger både
trygt innenfor tradisjonelle fagområder og i grenselandet mellom
fagene.

etterspurt. vi bestreber oss alltid på at undervisningen skal være
av ypperste kvalitet, og det gleder oss derfor selvfølgelig når dette
bekrees gjennom undervisningspriser oppnådd av instituttets
medarbeidere i 2012.

som det fremgår av denne årsmeldingen, har aktiviteten også i
2012 vært meget stor.

som årsmeldingen viser, har det vært produsert mye og god
forskning i 2012. medarbeiderne har utgitt ﬂere, viktige fagbøker
og bidratt med et stort antall fagartikler, både nasjonalt og
internasjonalt. instituttet har vært representert i de mest
prestisjetunge fagtidsskriene innenfor ulike fagområder.

instituttets medarbeidere har levert et stort antall undervisningstimer innenfor en rekke fag og programmer. undervisning i de fag
og programmer som instituttet er involvert i, har også i 2012 vært

instituttets medarbeidere har også gjort en betydelig innsats i
forbindelse med forskningsformidling og som deltakere i den
oﬀentlige debatt.

Tore Bråthen, professor/instituttleder ved Handelshøysolen BI
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Pedagogiske aktiviteter
Bedrisinterne kurs. ved Bi nettstudier, hvor veiledningen blir målt
i kroner, ble det utført nettveiledning for i alt kr 1.103.210.

undervisning
instituttets ansatte leverte hele 10.345 undervisningstimer i 2012,
mens de i henhold til sine stillinger er pliktige til å levere 10.205
undervisningstimer. dette gir en belastning utover de normerte
undervisningstimene på 140 undervisningstimer.

det reelle tallet for hvor mye veiledning instituttets ansatte har gitt
i 2012, 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 3.924 rolletimer.
rolletimer er konvertible mot ordinær undervisning og oppstår
som følge av fagansvar, retningsansvar, deansansvar m.m.

Bedriftsintern undervisning
instituttets faglig ansatte leverte bedrisintern undervisning til bl.a.
apply, asker kommune, asplan viak, Bergen kommune, Coop, dlf
(dagligvareleverandørenesforening), dnB, dss Haugesund (de
samarbeidende sparebanker), faBi akademiet, finnmark utviklingsselskap, Halliburton, Haugalandet apple, Hellvik Hus, norske
shell, oslo kommune - lederskap og omstilling i skolen, nav,
norges forskningsråd, petoro, private Barnehagers landsforbund
(pBl), rogaland personforening, rogaland politi, samvirkesenteret,
sandeord kommune - lederskap og omstilling i skolen, skatteetaten, spar norge as, stavanger kommune - lederskap og
omstilling i skolen, skanem, skretting, sparebanken Øst, suldal
vekst, sølvberget, trn (travel retail norway).

når ordinær undervisning og rolletimer ses under ett, kommer
instituttets ansatte ut med 4.064 undervisningstimer utover
normert plikt. omregnet i faglige årsverk tilsvarer dette normert
undervisning og sensur for 29 årsverk for professorer/førsteamanuenser, eller 15,6 årsverk for førstelektorer/høyskolelektorer.

sensur
instituttets ansatte hadde som følge av sine stillinger en samlet
sensurplikt på 1.827 sensurtimer. det ble i 2012 utført sensur for i
alt 4.610 sensurtimer. dette gir en merbelastning på 2.783
sensurtimer utover den normerte sensurplikten.
i tillegg kommer annen oppgaveretting for til sammen
kr 576.319, tilsvarende 716 sensurtimer.

leveransene av bedrisintern undervisning utgjorde i alt 1.058
undervisningstimer, som er inkludert i totaltimetallet på 10.345
nevnt ovenfor.

veiledning
faglig stab utførte 339 timer veiledning på Bachelorkurs, 334 timer
veiledning på management programmer, 621 timer veiledning på
sivil-/master of scienceretninger og 209 timer veiledning på

Bisitting
det ble utført 173 timer bisitting.
Hans Robert Schwencke

4

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2012

Eiendomsmeglerstudiet er fortsatt
meget populært på BI
Handelshøyskolen Bi og norges eiendomsmeglerforbund inngikk i 1990 avtale om at
daværende norges eiendomsmeglerhøyskole skulle avvikles og studiet skulle videreføres
på Bi. siden da har Bi vært den sentrale undervisningsinstitusjonen for eiendomsmeglerutdanningen i norge.
de første eiendomsmeglerstudentene ble uteksaminert fra Bi oslo i
1992, og studiet er senere også tilbudt i stavanger. fra 2008 har
eiendomsmeglerstudiet dessuten vært et tilbud ved Bi Bergen og
Bi trondheim.
Både antall søkere og antall studenter som har blitt tatt opp på
studiet, har økt jevnt siden 2009, og bachelor i eiendomsmegling er
fortsatt et av Handelshøyskolen Bis mest søkte studier.
Kilde antall
søkere/studenter:
Markedsavdelingen BI
(noe avvikende tidspunkt
for de forskjellige år).
Kilde eiendomspriser:
Norges
Eiendomsmeglerforbunds
prisstatistikk (pris pr.
kvm/25)

tabellen viser utviklingen i antall søkere til eiendomsmeglerstudiet
samt antall studenter som er tatt opp. det synes å være en tendens
at studiets popularitet endres i bakkant av utviklingen i eiendomsprisene, og at populariteten samvarierer med eiendomsprisene.

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim er blant de mest sentrale
lærerne ved eiendomsmeglerstudiet. Thorunn er dessuten associate dean for
studiet.

den 1. juli 2011 ble det innført kompetansekrav for alle ansatte i
eiendomsmeglingsforetak, noe som medførte et ikke ubetydelig
frafall innen bransjen. på den annen side medførte kompetansekravene økt rekruttering til eiendomsmeglerutdanningen. innføring
av kompetansekrav innebar at de som allerede arbeidet i bransjen
innen samme dato, måtte dokumentere formell kompetanse.
ordningen ble avsluttet ved årsskiet 2012/2013. ifølge finanstilsynets konsesjonsregister har 1495 personer gjennomført de
såkalte overgangseksamenene og fått godkjenning som megler.
tallet er betydelig lavere enn forventet, noe som også har bidratt til
økt fokus på utdanning av nye eiendomsmeglere.
i de senere årene har arbeidsmulighetene for nyutdannede med
eksamen fra eiendomsmeglerstudiet vært meget god. ifølge
statistisk sentralbyrå utgjorde gjennomsnittlig månedslønn
eksklusive overtidsgodtgjørelse for eiendomsmeglere 55 800 kroner
pr. september 2012.
som et av Bis bachelorstudier kvaliﬁserer eiendomsmeglerstudiet
også for opptak til masterstudier forutsatt at karakterkravene oppfylles. flere av studentene ved eiendomsmeglerstudiet har benyttet
seg av muligheten til å ta et masterstudium ved Handelshøyskolen
Bi.
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Cathrine Bjune
Cathrine Bjune underviser mye og på mange forskjellige steder i inn- og utland. undervisningen innebærer stor reisevirksomhet og mange internasjonale oppdrag. Cathrine underviser fast i oslo, stavanger, Bergen og singapore. undervisningsspråket er norsk eller
engelsk, og det er et bredt spekter av studenter hun underviser. studentene innbefatter
ungdommer i norge, skottland, asia og voksne deltidsstudenter i singapore, samt erfarne
studenter fra mange land på programmer som emBa, shipping, finans og oﬀshore.
Bakgrunn

fremtiden

Cathrine har sin juridikum fra uio, og spesialiseringen tok hun på
nordisk institutt for sjørett i fagene sjørett og sjøforsikring. Hun har
jobbet som trainee ved advokatkontor i london, og hun har tidligere gått på skole i California og tatt juskurs ved universitet i blant
annet polen og ungarn. Cathrine ﬁkk sin advokatbevilling i 1993.
deretter praktiserte hun som advokat frem til hun i 2002 ﬁkk fast
jobb som førstelektor på Bi med ansvaret for det som den gang het
“shippingakademiet”.

– man kan jo ha mange ønsker og drømmer, men jeg håper å få tid
til å skrive mer i tiden som kommer, samt jobbe mer direkte med
bedrier og executive markedet, smiler Cathrine. – jeg håper at
jeg kan fortsette å undervise lenge fremover og møte mange
interessante mennesker.

key elements of sHipping
Cathrine har tatt initiativ til og vært faglig ansvarlig for kortkurset i
”key elements of shipping” som går to ganger i året i singapore.
– det er utrolig populært og er alltid fulltegnet og til tider med
venteliste, forklarer Cathrine. – dette er et kurs som blir undervist
av ledende akademikere sammen med ledende marine fagfolk.
Hensikten er å gi en balanse av både teori og markedspraksis som vil
bli forsterket gjennom aktuelle case-studier. målet er å sikre aktiv
deltakelse og forståelse ved å engasjere deltakerne i en fri utveksling
av ideer, spørsmål og praktisk erfaring gjennom hele programmet.
kurset er utviklet primært for folk som nylig har begynt å jobbe i
industrien, eller som kan ha vært i bransjen i ﬂere år, og som nå
ønsker å ﬂytte opp til mer utfordrende ledelsesroller. i norge har vi
et tilsvarende to dagers kurs “international shipping” to ganger i
året, i oslo og Bergen. det er også et populært kurs!

Cathrine er fast foreleser ved nanyang universitetet i singapore, ved
Høyskolen i vestfold, samt at hun gjesteforeleser en mastermodul i
shipping contracts ved university of strathclyde, glasgow. i singapore
har hun to msc-moduler ved nanyang technological university i
sjørett og kontraktsrett, ved siden av at hun arrangerer kortkurs i
shipping og holder foredrag for bedrier. på Bi er hun faglig
ansvarlig både for spesialisering i shipping på BBa-studiet, samt
ﬁre bachelormoduler i shipping for nærmere 80 innvekslingsstudenter, hovedsakelig en fast gruppe på ca 60 studenter fra
nanyang universitetet i singapore. tidligere underviste hun også
faste moduler ved universiteter i egypt, vietnam og indonesia.

undervisning
– jeg er vant til lange dager. i singapore underviser jeg oe fra 0800
til 1800 hver dag, også i helger. i norge er dagene med undervisning gjerne noe kortere. selv om innholdet i undervisningen kan
være lik ﬂere steder, må den uansett alltid tilpasses målgruppen. i
asia er det gjerne mer forelesning, mens det i europa gjerne blir mer
dialog. læringsbakgrunn, språkkunnskaper og forhåndskunnskap
kan variere svært mye fra gruppe til gruppe, noe som gjør arbeidet
mitt utfordrende, forteller Cathrine.

Best faCulty
Cathrine ﬁkk utmerkelsen ”Best faculty” i konkurranse med mange
internasjonalt anerkjente forelesere i emBa shipping, oﬀshore and
ﬁnance. – det var kjempegøy å få denne utmerkelsen, sier Cathrine
med entusiasme i stemmen.
– min undervisning varierer mellom teori, praktiske eksempler, case,
diskusjoner og dagsaktuelle emner. en av utfordringene jeg blir stilt
overfor i disse møtene med studenter fra forskjellige land og kulturer
er at studenter lærer på forskjellige måter, og i tillegg er språkkunnskapene på høyst ulikt nivå. jeg har til og med undervist med
tolk, det var litt underlig, men det gikk, forteller Cathrine. – det å
undervise i disse klassene gir meg mye læring.

Cathrine har vært med på å bygge opp maritime studies i
singapore. – det er gøy å møte tidligere studenter, og se at de nå
har gode jobber innenfor den maritime næringen nasjonalt og
internasjonalt. det internasjonale aspektet ved arbeidet gir meg
også et unikt nettverk, forteller Cathrine.

motivasjon
– jeg jobber med alt dette fordi jeg virkelig elsker jobben min. jeg
møter mennesker fra hele verden. det er morsomt å formidle
kunnskap, diskutere og se hvordan studentene utvikler seg. det at
jeg selv utvikler meg faglig hele tiden er nok den største motivasjonen, sier Cathrine. – jeg synes nok at all undervisning er morsom,
men det aller morsomste er å undervise erfarne studenter som
jobber med faget i det daglige. det medfører interessante
diskusjoner på et høyt faglig nivå.
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Å jobbe skal være morsomt
jørgen randers er en travel mann. for tiden er han opptatt med lanseringen av sin siste bok
om miljø – “2052, a global forecast for the next 40 years”. det medfører mye reising til
mange kontinenter, men han kjøper alltid klimakvoter.
- jeg har vært opptatt av miljø og miljøspørsmål mer eller mindre
hele livet, forteller jørgen. - da jeg ikke kom igjennom med mine
synspunkter på sytti- og åttitallet, tok jeg pause fra oﬀentligheten
med mine synspunkter, til jeg antok at verden var moden for slik
input. denne pausen er over nå, og jeg har skrevet ny bok. jeg har
lært at det viktigste temaet er klima. min påstand er også at for å
løse klimaproblemet, er ikke demokrati en hensiktsmessig styreform.

prosess som noen vil nok påstå var i overkant risikabel for det
daværende Bi.
fra den akademiske verden blir nok ”the limits to growth” det
morsomste han har vært med på. - vi ﬁkk en voldsom respons etter
18 måneder med hardt arbeid. men boken ”2052” har vært faglig
sett nesten like morsom. det er veldig spennende å snakke med folk
for å høre hvordan de faktisk tenker, hva de faktisk tror og hvordan
de faktisk handler. fra civil society kan han fortelle om mange
morsomme episoder den tiden han jobbet i WWf i sveits og hadde
prins philip som styreformann.

pausen fra klimadebatten brukte jørgen blant annet til å være
rektor ved Bi i åtte år. Han forteller at han ble headhuntet av
Bi-studentene, som ønsket en motkandidat til den interne kandidaten. som rektor tidoblet han Bis omsetning. et av målene hans
med Bi var å skape et morsomt sted å jobbe som lærer og forsker.

amBisjoner for Boken “2052”
- min private ambisjon med boken “2052” er at den skal bli en
lærebok på universitetsnivå, forteller jørgen randers. Boken har en
lettlest begynnelse og gode råd til slutt, mens bokens midterste 200
sider er analysene som tilsier at det er grunn til å tro at fremtiden
blir slik han har spådd.

- mitt yrkesliv har jeg valgt til å bli tredelt, en del i akademia, en del
i næringslivet og en del i civil society, forteller jørgen. Han sier han
har vært heldig og fått midler fra toyota i form av gaveprofessorat
slik at han har kunnet prioritere forskning.
jørgen randers tok hovedfag i fysikk ved universitetet i oslo på
slutten av 1960-tallet. da han kom som en ener fra lille norge til
store mit på begynnelsen av 1970-tallet, ble han raskt klar over at
han likevel var ganske middelmådig i fysikk sammenliknet med de
andre som arbeidet der. Han startet derfor isteden på en phd i
ledelse.

Systemdynamikk
Hensikten med systemdynamikk er å hjelpe folk til å treﬀe bedre
beslutninger når de blir konfrontert med komplekse, dynamiske
systemer. feltet gir en ﬁlosoﬁ og verktøy for å modellere og
analysere dynamiske systemer. like viktig er det at feltet gir
teknikker og verktøy for å undersøke dagens beslutninger og til
å hjelpe beslutningstakere å lære. modellering av språket er
intuitivt, og det er felles for alle typer applikasjoner det være seg
i medisin, økonomi, administrasjon etc. dette gjør systemdynamikk
til et ideelt verktøy for tverrfaglig arbeid, og det gjør læringen
mer eﬀektiv fordi grunnleggende systemstrukturer har en
tendens til å gjenta seg fra et program til et annet.

ved mit oppsto roma-klubben, og jørgen ble en ivrig systemdynamiker. Han beskriver systemdynamikk som en ”ny religion” i
kontrast til neoklassisk teori. i mange år kjempet han for at den
”nye religionen” skulle vinne frem, men ga til slutt opp forsøket. –
vi er så få som har dette perspektivet, ca. 1000 stykker på verdensbasis, og hittil har vi ikke nådd frem. det er den gamle religionen
som regjerer, sier han. – systemdynamikk går ut på å lage modeller
av det som virkelige mennesker gjør i den virkelige verden, altså
faktiske handlinger i en eksisterende verden, forklarer jørgen.

Romaklubben og “The Limits to Growth”
romaklubben (”the Club of rome”) er en global tankesmie
grunnlagt i 1968 ved accademia nazionale dei lincei i roma.
det var i denne klubbens regi at man utga boken “the limits to
growth” i 1972. Boken var ﬁnansiert av volkswagen-fabrikkene
og forfattet av mange av klubbens medlemmer, men redigert av
donella meadows, dennis meadows, jørgen randers og ﬂere
andre.

forskerne i miljøet rundt roma-klubben oppdaget at verdensøkonomien ikke oppfører seg bærekraig. dette ble utgangspunktet for boken ”the limits to growth”, som utkom i 1972.
Boken har solgt i totalt ni millioner eksemplarer og er oversatt til
29 forskjellige språk.
jørgen forteller at han ser på seg selv som en vitenskapsbasert
aktivist som alltid har jobbet for økt innsikt.

i boken ble det analysert hvordan faktorer som befolkningstall,
industriproduksjon, miljøforurensning, matvareproduksjon og
forbruket av naturressurser kan endres. Boken ble oppfattet som
meget provoserende da den utkom. den har imidlertid fått
enorm utbredelse, og den er solgt i ni millioner eksemplarer og
er oversatt til 29 språk. siden 2008 har romaklubben fungert
som en ikke-statlig organisasjon med sete i Winterthur i sveits.

mest vellykket Har ogsÅ vært mest
morsomt
fra forretningsverdenen var nok p4 det morsomste og det mest
vellykkede jørgen har vært med på. - vi startet med noen få millioner og endte opp med en verdi på mellom 3 og 4 milliarder. det
morsomste øyeblikket i Bi-sammenheng var nok da kong olav
åpnet Bi bygget i sandvika i 1989. dette var slutten på en langvarig

Kilder: Wikipedia
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Jørgen Randers
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Fagmiljøet i forsikring
2012 var et begivenhetsrikt år for forsikring ved BI.

endringsforslagene ble meget godt mottatt av forsikringsnæringen.
gjennomkjøringen av den nye modellen høsten 2012 fungerte som
forventet.

den store endringen skjedde i kursporteføljen. da forsikringsakademiet ble en del av Bi for 10 år siden, var det etablert en solid
kursportefølje, tilpasset forsikringsnæringens behov. det innebar at
kursene varierte i størrelse fra 2 til 12 studiepoeng. i forbindelse
med Bis bachelorreform, hvor normen for kursene er 7,5 studiepoeng, måtte det nedlegges et betydelig arbeid i å tilpasse porteføljen til Bis norm. noen av de minste kursene måtte utelates fra
porteføljen, noen måtte få mer innhold, noen litt mindre, og ﬂere
skulle slås sammen. fordi forsikringskursene i så stor grad benyttes
i tilknytning til autorisasjonsordningene til finans norge (tidl.
finansnæringens fellesorganisasjon), sto Bi ikke fritt til å endre.
det som ble forandret, måtte passe inn i autorisasjonene.

selv om det kan være slitsomt å bygge om kurs på denne måten,
ligger det noe meget positivt i en slik prosess. den innebærer en
gjennomgang av kursenes form og innhold som det ellers blir
vanskelig å få tid til. fra tid til annen er det viktig å sikre at kursporteføljen som helhet holder den høye kvaliteten som tilstrebes.
i juni 2012 begynte doktorgradsstipendiat gunnar aardal på Bi.
Han skal skrive en juridisk phd-avhandling om "the prudent person
rule - kravet til forsvarlig forvaltning av pensjonsmidler”. temaet er
aktualisert ved at man bygger ned tidligere kvantitative restriksjoner
i kapitalforvaltningen, som erstattes av en rettslig standard – “the

Inge Unneberg og Kristian Trosdahl
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Ørnulf Daler og Kjell Smedsrud

prudent person rule”. forsvarlighetskravet er basert på eu-rett
(i tjenestepensjonsdirektivet og solvens ii). gunnar aardals
phd-arbeid er et viktig skritt på veien i å styrke forsikring som et
forskningsområde ved instituttet. samtidig er det et ledd i et
kommende generasjonsskie ettersom det vil komme andre
endringer innen forsikring ved institutt for regnskap, revisjon og
jus i løpet av ikke veldig lang tid. tre av dagens fagpersoner som
jobber full tid med forsikring, Ørnulf daler, kjell smedsrud og
kristian trosdahl, har alle passert 60 år i løpet av 2011 og 2012.
det er også skjedd endringer i forholdet mellom instituttet og forretningsenheten Bi Bank og forsikring i løpet av året. katrine
kirkebø kom inn som ny leder i januar, og organiseringen av hele
etter- og videreutdanningsenheten ved Bi executive ble endret slik
at Bi Bank og forsikring nå inngår i en større enhet, Bachelorutdanningen. dette vil kunne få betydning for den videre utvikling
av forsikringskursene i form av en mer strømlinjeformet portefølje
for hele den nye enheten.
i 2012 kom vi også i gang med arbeid for å utvikle et master of
management program i forsikring. innholdet skal i det vesentlige
bestå av elementer innen forsikringsrett, forsikringsøkonomi og risk
management. det nye programmet skal etter planen tilbys fra
høsten 2014.

Ina Due-Tønnessen og Gunnar Aardal

11

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2012

Bokpris til Gudmund Hernes
i oktober ﬁkk han så beskjed om at han hadde vunnet konkurransen.
– gleden over dette var naturligvis stor, men “straﬀen” er å måtte
skrive boken, sier han.

gudmund Hernes gikk av
med seieren i Cappelen
damm akademiskes
konkurranse om den beste
faglitterære manusidé i
2012. Bokprosjektet har
arbeidstittelen innføring i
politisk økonomi. Boken
skal etter planen forfattes i paris.

de senere år har han holdt innføringsforelesninger i internasjonal
politisk økonomi for bachelorstudenter ved Bi. – de som har
forelest på dette kurset, har alle klaget over mangelen på en høvelig
innføringsbok. de lærebøkene vi har brukt har vært engelskspråklige, med et perspektiv som er temmelig usa-sentrert og i et
språk som til dels er vanskelig for norske studenter, forteller han.

Bokens innHold
Hovedgrepet er å vise hvordan institusjoner som styrer økonomisk
virksomhet, har utviklet seg historisk som svar på avgjørende
problemer. fremstillingen er derfor på en gang teoretisk, historisk
og praktisk. målet er å gjøre den tilgjengelig i et lettfattelig språk
med rik bruk av illustrasjoner.

Historien Bak Bokprosjektet
i august snublet gudmund Hernes over en annonse fra Cappelen
damm Høyskoleforlaget/Cappelen damm akademisk som utlyste
en konkurranse om beste manusidé til en lærebok. – jeg tenkte først
ikke mer på saken, men den må ha ligget i underbevisstheten. så
rett før fristens utløp kastet jeg meg rundt for å levere det konkurransen innebar: en detaljert disposisjon for en innføring i politisk
økonomi, et utkast til et introduksjonskapitel og utskri fra powerpoint'en jeg har brukt i undervisningen, forklarer gudmund Hernes.

oppdagelsesreise
– Å skrive en bok er ellers en oppdagelsesreise - jeg oppdager
underveis ting jeg ikke hadde tenkt på. Å skrive en lærebok er
derfor noe man selv kan lære av. Håpet er å skrive en lærebok
som jeg selv ville ha lyst til å lese, forteller gudmund Hernes.

Gudmund Hernes

Hot Topic – Cold Comfort. Climate Change and Attitude Change
endring av holdninger og tenkesett er hyppig diskutert av
samfunnsforskere. likevel er det mest slående faktum dette: folk
liker ikke å skie mening. på noen felter får dette stor samfunnsmessig betydning – særlig når samfunnet selv endres og oppfatninger må justeres for at kart og terreng skal samsvare.

betyr, enkelt sagt: skal du endre oppfatning, må du skie venner. det forklarer
motstanden.
men hvorfor skjer da endringer likevel?
svaret på det søkes i hendelser som på en
gang gir kognitive og sosiale sjokk: de er
så dramatiske og påtrengende at det ikke
lenger er mulig å opprettholde rammeverket du har tenkt innenfor – og de kan
bryte opp vennekretser.

på et felt er dette påtrengende i dag: klimaendringene som slår inn
over alle land som stigende temperatur og mer ekstremvær – og
som så i sin tur oversettes til både katastrofer og mer langsiktige
problemer som økende matpriser og politisk opprør, slik vi har sett
det for eksempel i den arabiske våren.
Boken har derfor et tosidig siktemål. for det første å forklare
hvorfor folk yter så stor motstand mot å forandre grunnleggende
innstillinger. for det andre å forklare hvordan betydelige ski likevel
kan komme i stand.

ut fra dette perspektivet beskrives den store skie som har skjedd i
folks syn på klima etter den annen verdenskrig. det er så omfattende at det kan kalles «den økologiske revolusjon». og denne
endringen er kommet som følge av svære hendelser – de var så
dramatiske at de ikke kunne fornektes. Blant dem er eksplosjonene i
Hiroshima og tsjernobyl, men også store hungerkatastrofer som
brente seg inn på netthinnen og for eksempel oljekrisen i 1973. det
er den kumulative eﬀekt av disse hendelsene som har avfødt de
store ski i folks syn som har funnet sted. Hot Topic – Cold Comfort
beskriver dette i detalj og boken trekker opp en dagsorden for
forskning om klimaendring og holdningsendring.

svaret på hvorfor folk yter motstand mot å forandre sitt virkelighetsbilde, søkes i at oppfatninger er «dobbeltforankret». for det
første: meninger er ikke adskilt og frittstående – tvert i mot; de
er hektet sammen i knipper, i logiske nettverk der folk søker
sammenheng og konsistens. for det andre: meninger er ikke noe du
har alene – du har meningsfeller. derfor: dine oppfatninger er på
en gang forankret i et logisk ﬂettverk og i et sosialt nettverk. det
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Skattefaglig spisskompetanse
ved Cecilie dyrnes, tor s. kildal og ole gjems-onstad som redaktører. denne boken er pensum for merverdiavgiskullene høst 2012
og vår 2013.

Historisk
skatteetaten tok i 2008 initiativet til en master i skatte- og avgisrett på bakgrunn av det økende behovet for spisskompetanse på
fagfeltet. sammen med Handelshøyskolen Bi har skatteetaten
utviklet et studium med internasjonale forelesere og dagsaktuelle
problemstillinger. første kull startet høsten 2009 og ble uteksaminert
våren 2012.

studenter som forelesere
en siste variant av do it yourself-utdannelse, er at tre av studentene
sto for tre timer av undervisningen på årets modul, som er den siste
for det kullet de selv er en del av. denne modulen er den minst
juridiske og fokuserer på analyse og metode – litt forenklet
hvordan skatteetaten skal bruke de enorme datamengdene de nå
har tilgang til.

erfaringsBasert master of
management grad
dette er det mest omfattende akademiske utdanningsprogram i
skatte- og avgisrett som har blitt satt i gang i norge. dette er en
erfaringsbasert mastergrad som studentene tar på deltid over tre år.
det er et åpent program med en tredjedel av deltakerne fra privat
sektor, mens den største gruppen kommer fra skatteetaten og
finansdepartementet.

rekruttering og fremtid
så langt synes rekrutteringen til studiet god. men ingen utenforstående, og kanskje heller ingen innsidere, vet selvfølgelig hvor
lenge skatteetaten vil satse på et slikt prosjekt. skatteetatens
holdning til etterutdannelse av ansatte har gjennomgått mange
faser.

mÅlgruppe for studiet
– det forventes av studentene at de minst har en bachelorgrad og
besitter en sterk interesse for skatte- og avgisrett. i tillegg må de
kunne yte en ekstrainnsats da dette er et krevende studium,
forklarer professor ole gjems-onstad.

rekrutteringen til studiet fra privat sektor har gitt mange
interessante perspektiver, men den har vært annerledes enn ole
gjems-onstad på forhånd hadde trodd. Blant deltagerne er ﬂere fra
skatteavdelingene i større og mellomstore norske bedrier. Blant
revisjonsﬁrmaene synes ernst & young å skille seg ut. det gjør de
også som forelesere. firmaet har hatt ﬂere forelesere på studiet enn
de andre revisjonsﬁrmaene samlet – og med god margin.

internasjonale forelesere
studiet har vunnet gjenhør i norge med god deltagelse. internasjonalt er det også blitt lagt merke til. det har ikke vært vanskelig
å få noen av verdens mest proﬁlerte internasjonale skatteeksperter
til å forelese med én full dag hver. Queens Council, professor philip
Baker er vel den mest toneangivende autoriteten i verden om den
europeiske menneskerettskonvensjon (emk) og skatt. professor
kees van raad, som er leder for european association of tax law
professors og har bygget opp verdens mest kjente masterprogram i
skatt ved universitet i leyden, kom tilbake med en full dags utfordrende gjennomgang av dobbeltbeskatningsavtaler. Hvert semester
er målet å ha én internasjonalt velrenommert foreleser. for å bidra
til en internasjonal orientering, er noen av eksamensspørsmålene på
engelsk (mens svar alltid kan gis på norsk).

opprettHoldelse av studiet
at studiet opprettholdes, kan bety atskillig for rekrutteringen til
akademisk skatterett. fagansvar for et slikt studium er virkelig et
spark i baken for å være á jour faglig, publisere og ha gode
nasjonale og internasjonale nettverk. man dras inn i bokprosjekter
og tvinges til forskningsbasert undervisning ganske enkelt fordi
intet annet fungerer. ved å lytte til andre foreleseres undervisning,
holder man seg godt á jour også der man ikke selv bidrar så meget i
det daglige. de utenlandske foreleserne bringer ganske enkelt internasjonalt toppnivå og dialog inn i Bis egen faglige stue, i stedet for
at vi som ansatte selv må reise av sted for å få faglig påfyll. det skal
bli spennende etter hvert å høre hva skatteetaten og private
arbeidsgivere registrerer av faglig lø hos dem som har kommet seg
gjennom studiet. den egentlige fasiten på en slik utdannelse ligger
nettopp der.

kvalitet pÅ studentmassen
– mest overraskende ved skattemasteren har kanskje vært kvaliteten
på studentene, sier ole gjems-onstad. –nivået har vært høyt blant
deltakerne på skattemasteren, til dels veldig høyt, og den faglige
interessen stor. et vanlig utsagn blant foreleserne er at de må
beregne mer tid enn vanlig fordi det er så mye innspill og dialog.

Ole Gjems-Onstad

deltagerne skriver pensum
mangelen på passende skrilig pensum har vært følbar. deltakerne
har i en viss forstand har tatt skjeen i egen hånd og skrevet sitt eget
pensum. Hvert semester gis 40 % av karakteren på basis av en
prosjektoppgave på inntil 20 sider. tidlig var det tydelig at ﬂere av
prosjektoppgavene var så gode at de med omarbeidelse og redigering kunne publiseres. på basis av 17 prosjektoppgaver pluss to
kapitler ved Hugo p. matre og ole gjems-onstad, utga gyldendal
akademisk i 2011 boken skatteprosess. den er nå pensum for det
nye kullet som denne vinteren arbeider med skatteforvaltning og
skatteinnkreving. Boken brukes også utenfor studiet. våren 2012
kom gyldendal akademisk med en ny bok praktisk merverdiavgisrett. den er også basert på prosjektoppgaver pluss kapitler
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Doktorgradsprosjekter
gunnar aardal
"The Prudent Person Rule” - Kravet til forsvarlig forvaltning av pensjonsmidler
teamet er aktualisert ved at man bygger ned tidligere kvantitative restriksjoner i kapitalforvaltningen,
som erstattes av en rettslig standard. forsvarlighetskravet er basert på eu-rett (i tjenestepensjonsdirektivet og solvens ii). prinsippet "the prudent person rule” er igjen hentet fra angloamerikansk rett.
prosjektet vil ta for seg den eu-rettslige siden, herunder hvordan norsk rett påvirkes. med et sparsomt
rettskildebilde, både internrettslig og eu-rettslig, vil blikket bli rettet mot amerikansk rett hvor prinsippet
er utviklet ved en vekselvirkning av case law og lovgivning. spørsmålet vil være hvorvidt man kan og bør
bygge på slike regler i norge. tilnærmingen vil skje dels ved abstrakt analyse av forsvarlighetskriteriet og
dels ved konkret vurdering av aktivaklasser.

inger julie grimsrud
Kapitalforvaltning i stiftelser
stielser er selveiende, og stielsers øverste organ er styret, som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av stielsen. ansvaret tilsier blant annet at styret skal påse at stielsens kapital forvaltes på en
forsvarlig måte, slik at stielsens formål kan ivaretas. Hovedspørsmålet i avhandlingen er hvordan styret i
stielser kan oppfylle sitt ansvar for å forvalte stielsens kapital på en forsvarlig måte. sentralt i avhandlingen vil være hva som ligger i stielseslovens krav om en forsvarlig kapitalforvaltning. prosjektet vil
også gå nærmere inn på mulighetene for tilsyn med styrets kapitalforvaltning. sentralt i denne delen
av prosjektet vil være stielsestilsynets rolle. forholdet mellom stielsens styre og organer som kan
etableres med det formål å føre tilsyn med styrets kapitalforvaltning, blir også en viktig problemstilling. i
forbindelse med tilsyn av styrets kapitalforvaltning må det foretas en vurdering av revisors rolle ved
revisjon av stielser. prosjektet vil gå nærmere inn på forholdet mellom revisor og henholdsvis stielsens
styre og stielsestilsynet. Hva som danner grunnlaget for styremedlemmers erstatningsansvar dersom
stielsens kapital ikke kan anses å være forvaltet på en forsvarlig måte, er også en relevant problemstilling. forskningsprosjektet skal bidra til å klargjøre hva som forventes av styremedlemmer i stielser og
hvilke interesser styrer i stielser skal ivareta.
prosjektet påbegynnes i februar 2013.

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.

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. 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).
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Forskningsprosjekter
Berthling-Hansen, Pål
Har sammen med espen skaldehaug
gjennomført et prosjekt innen tdaBC (time
driven activity Based Costing) i samarbeid
med norges tannlegeforening (ntf)
Ditlev-Simonsen, Caroline D.
er ikke ﬁnansielle rapporter til å stole på?
project participants: elisabeth støve
financed by/budget: fondet til fremme for
bank- og ﬁnansstudier.
gapet mellom liv og lære.
project participants: elin staurem, fred
Wenstøp. financed by/budget: uni stielsen.
næringslivets miljørapportering. rapport og
konferanse.
participants: elin staurem
finansiering: miljøverndepartementet.
eﬀektevaluering av prosjekter som gjensidigestielsen har støttet så langt
project participants: fred Wenstøp, elzbieta
toporowska. financed by/budget: gjensidigestielsen
Eliassen, Kjell A.
eu financial regulation aer the crises
project participants: agnes arandottir.
eﬀects of new eu regulation of data
protection

finansiering: CCgr
Langli, John Christian
Ceo-compensation in private ﬁrms
prosjektdeltakere: erlend kvaal
finansiering: CCgr
agency conﬂicts in private ﬁrms
prosjektdeltakere: ole-kristian Hope, Wayne
B. thomas
finansiering: CCgr
financial reporting Quality in private firms
prosjektdeltakere: erlend kvaal, mohammad
abdolmohammadi
finansiering: CCgr
Myrtveit, Ingunn
iad - delprosjekt: "economics of iat"
prosjektdeltakere: erik stensrud, vedrana jez
finansiering: nrf, fast, microso og
accenture
iad: information access disruption
project manager: espen andersen
financed by/budget: nfr, accenture,
microso,
mindfulness and ﬁrm performance
project participants: ingunn myrtveit, erik
stensrud, vedrana jez og viggo johansen

Kinander, Morten
"the end of national legal Culture - the case
of norway", sammen med Åse grødeland
(fafo) og janne Haaland matlary (uio).

Randers, Jørgen
status report for norwegian Climate policy
prosjektdeltaker: daniel rees.
finansiering: toyota norge as.
industry dynamics - a study of endogenous
4-year Wave in the economy
prosjektdeltakere: ulrich goluke
finansiering: norges forskningsråd.
sustainable development indicators for
norway and China (2009-2012)
prosjektdeltakere: per espen stoknes, mﬂ.
finansiering: statistics norway.
2052 - a global forecast for the next forty
years
prosjektdeltakere: 39 bidragsytere.
greenhouse gas emissions per unit of value
added - geva.
a system dynamics model of self-reinforcing
climate change
project participants: ulrich goluke, søren
Wenstøp og fred Wenstøp
fiansiering: toyota norge as.
norwegian Climate policy 2006-2013 - a
review
project participants: daniel rees
financed: norges forskningsråd.
spreadsheet model and web site for the 2052book
project participants: ulrich goluke

Kvaal, Erlend
financial reporting Quality in private firms
prosjektdeltakere: mohammad abdolmohammadi
prosjektleder: john Christian langli

Rasmussen, Janicke
Board evaluation: exploring the concept in a
corporate governance context
prosjektdeltakere: eytor ivar jonsson (CBs)
finansiering: CCgr

Engh, Jone
Control of ownership in credit rating agencies.
phd avhandling: eierkontroll i ﬁnansinstitusjoner og regulering av ﬁnanskonserners
struktur
Eriksen, Bjørn
rettsikkerhet for skoleledere
Gulden, Bror Petter
evaluering av pensjonsreformen
project manager: professor dr. juris asbjørn
kjønstad, uio
project participants: asbjørn kjønstad, kate
grøholt, Biorn Bogstad, ole Christian moen,
Bror petter gulden
financed by/budget: nfr/norges
forskningsråd
Hveem, Dag Jørgen
"the financialisation of social Welfare"
finansiering: sifo via norges forskningsråd
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Ruud, Flemming
internal Control – evaluation and attestation
internal auditing
global assurance – the role of internal audit
activity
internal Control
external auditing
risk driven audit methodology for small and
mediumsized audits
development of assurance services
new international trends in auditing
Corporate governance
Sitter Nick
political parties in Central europe (2006 –
ongoing) project manager: elisabeth Bakke
uio. finansiering: university of oslo, small
research funding.
diﬀerented integration in the eu, with s. s.
andersen, application to nfr went out in
november 2012; decision expected may 2013.
Skaldehaug, Espen
Har sammen med pål Berthling-Hansen
gjennomført et prosjekt innen tdaBC (time
driven activity Based Costing) i samarbeid
med norges tannlegeforening (ntf)
Stoknes, Per Espen
sustainable development
project participants: mads greaker, per-arild
garnåsjordet, julie aslaksen mﬂ.
financed: nfr
Svanstrøm, Tobias
the determinants of audit quality in private
ﬁrms
prosjektdeltakere: john Christian langli,
steﬀan sundgren
finansiering: CCgr.
revisjonskvalitet i private selskaper
prosjektleder: tobias svanstrøm
prosjektdeltakere: john Christian langli, Bi og
stefan sundgren (umeå)
finansiering: CCrg.
langli, j.C., & svanström, t. (2013). audits of
private ﬁrms. a review of the empirical
research. this paper will be included as a
chapter in a book to be published by
routledge in 2013. editors: david Hay,
marleen Willekens and robert knechel.
Trosdahl, Kristian
norsk forsikrings historie 1914-2014
prosjektdeltakere: mikael lönnborg, kristian
trosdahl.
Aardal, Gunnar
“the prudent person rule” – kravet til
forsvarlig forvaltning avpensjonsmidler
finansiering: forsikringsakademiet
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JOHN CHRISTIAN LANGLI, ERLEND
KVAAL OG TOBIAS SVANSTRÖM
skapskvalitet og revisjonskvalitet, alle sammen artikler sammen med
kollegaer ved Bi.

puBlisering
nok en gang har john Christian langli, sammen med to kollegaer,
fått publisert en av sine artikler i et a-tidsskri. det er ikke mer enn
to år siden sist han hadde en slik topp-publikasjon. tiden som han
og hans to kollegaer bruker på denne jobben minker. første gang
tok det ﬁre år, mens det tok kun tre år på den siste. – for de som
ikke kjenner det internasjonale publiseringsgamet, kan tre til ﬁre år
høres lenge ut, men det er faktisk ganske kort tid for publisering av
empiriske undersøkelser på dette nivået, sier john Christian.

regnskapstall
- regnskapstall kan brukes til mye. vi bruker regnskapstall til å
belyse ulike problemstillinger. akkurat nå holder erlend kvaal og
jeg på å analysere lederlønninger i ikke-børsnoterte selskaper.
tallene vi trenger får vi fra selskapenes årsregnskaper, hvor selskapene bl.a. må oppgi hva toppledere har fått utbetalt i lønn i
notene til regnskapsrapportene. vi ønsker å undersøke om toppledere i familieselskaper blir belønnet på en annen måte enn toppledere i ikke-familieselskaper, og om det spiller noen rolle om daglig
leder er medlem av familien som har kontrollen over selskapet. vi
bruker informasjon om lederlønninger fra mer enn 350 000 årsregnskaper, og ingen har kunnet gjennomføre en slik undersøkelse tidligere på grunn av manglende data. når vi er de første som dekker
smått og stort av ikke-børsnoterte selskaper, er det spennende å gå
løs på oppgaven - det blir som å åpne en dør inn til et landskap hvor
ingen før har vært.

forsker
john Christian har i de 20 årene siden han tok doktorgraden skrevet
mange artikler og undervist mange studenter i ﬁnans- og regnskapsrelaterte fag. Han trives godt med sine oppgaver, men aller
morsomst er det å forske – kjøring av analyser er spennende og
gøy, forteller han.

prinsipal agentteori og revisjon
Årets artikkel er et bidrag til å forstå prinsipal-agent konﬂikters
betydning for revisjonens utførelse i ikke-børsnoterte selskaper, og
da særlig betydningen av familierelasjoner mellom daglig leder,
styremedlemmer og eiere, eller mangel på slike familierelasjoner.
familierelasjoner mellom alle eiere, styremedlemmer og daglig
ledere i alle norske aksjeselskaper er kartlagt ved hjelp av data fra
folkeregisteret. dataene fra folkeregisteret går ﬁre generasjoner
bakover i tid og dekker til og med ﬁrmenninger, og dermed er det
mulig å måle graden av familieinvolvering i selskapene, både på
eiersiden og i styringen av selskapene. en sentral del av studien
består i å undersøke hvordan revisorer tilpasser revisjonshandlingene til familierelasjoner og potensielle interessekonﬂikter
mellom eiere, styremedlemmer og daglige ledere. funnene gir
absolutt en godkjent karakter til norske revisorer: revisorene øker
revisjonsinnsatsen når de bør og slapper av når det er forsvarlig,
forteller john Christian.

John Christian Langli, Tobias Swanström og Erlend Kvaal

puBlikasjoner i de mest anerkjente
journalene
for å nå opp med publikasjoner i de mest anerkjente tidsskriene,
må man ha tilgang på gode data og en knakende god idé. – vi har
hatt begge deler i det siste, forteller john Christian. - norge som
land er uinteressant fordi det er så lite, men med tilgang til unike
data kan vi gjennomføre undersøkelser som har stor internasjonal
interesse og som derfor kommer på trykk. man må gjennom en
papirmølle for å få tilgang til dataene, men med årene lærer man
hva man ikke bør gjøre og hva som sannsynligvis vil fungere, så det
går raskere nå enn tidligere, smiler john Christian.

fremtiden vil Bringe?
john Christian vil fortsette med forskningen. ambisjonen er ﬂere
publikasjoner i anerkjente tidsskrier, og mulighetene bør absolutt
være til stede fordi norge har unike data om både personer og
foretak. det er mye spennende å forske på, og han har mange ideer
til nye prosjekter. - ideer er intet problem, sier john Christian,
bøygen er å få valgt ut de beste ideene og få de gjennomført. for
tiden jobber han med utkast til artikler om lederlønninger, regn-
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erlend kvaal har også en relativt fersk doktorgrad fra 2007. Han
jobber med regnskap og for tiden ser han på foretak med spesielle
trekk. et eksempel er å se på familieforetak som vrir regnskapstallene i en spesiell retning. det kan være at de ønsker å skjule
verdier, for ikke å bli kjøpt opp, eller at de ønsker å skjule hvor ille
det egentlig ser ut i selskapet.

forsker Helst, men undervisning er ogsÅ
Ålreit
john Christian har hatt ulike arbeidsoppgaver i akademia, og han
har blant annet vært instituttleder i en femårsperiode. men den
tiden er over, og john Christian trives veldig godt som forsker og
foreleser på Bi. - vi er bare noen få heltidsansatte som driver
empirisk regnskaps- og revisjonsforskning ved instituttet, men i de
siste årene har vi hatt meget god uttelling. og tar vi med våre ii-ere,
Christopher nobes og marleen Willekens, blir uttellingen enda
bedre. jeg er stolt over hva vi har fått til, avslutter john Christian.

erlend har laget en norsk versjon av artikler i en mer popularisert form.
Begge to synes forskning er morsomst. dog kan også undervisning
være veldig morsomt. – vi underviser i store klasser om emner som
er ganske vanskelige både for foreleser å forelese i og for studentene
å forstå, forteller de.

Tobias Svanström og Erlend Kvaal
tobias svanström fullførte doktorgraden sin i 2008. nå jobber han i
en postdoktorstilling ved Bi. på de ﬁre årene som har gått siden han
disputerte, har han fått antatt seks artikler i anerkjente tidsskrier.
i tre av disse artiklene har han gjort bruk av datasettet han brukte i
sin doktorgradsavhandling. - det er utrolig arbeidskrevende å hente
inn gode datasett, forteller tobias. derfor er det viktig at materialet
er så godt og bredt at det kan brukes i ﬂere artikler.

Prosess for A-journal publisering
Å få en artikkel antatt i et tidsskri er en tidkrevende prosess,
som kan ta år. det hele starter med en god idé og et godt
datasett, eller i alle fall tanker om hvordan skaﬀe et godt
datasett. neste steg er å skrive artikkelen. oe presenteres
artikkelen både én og to ganger på konferanser før den etter
disse revideringene sendes en første gang til vurdering for å
komme på trykk i et tidsskri. redaktørene i disse tidsskriene
kommer da med tilbakemeldinger som må tas hesyn til før
artikkelen sendes inn til ny vurdering. dette kan gjenta seg ﬂere
ganger før artikkelen til slutt blir publisert og genererer
publiseringspoeng til forfatterne og utdanningsinstitusjonen.

tobias jobber for tiden med ﬂere artikler der han tar for seg revisjon
i unoterte selskaper. der han har gjort bruk av både norske og
svenske data. i en av artiklene som blir publisert i en av a-journalene,
ser han på hvordan revisorer har rapportert på selskaper som har
gått konkurs. et mål på revisors kvalitet er at vedkommende ser at
konkursen vil komme og rapporterer det i revisjonsberetningen. et
par av funnene tobias har gjort er at revisors kvalitet minsker med
antall oppdrag og med revisors alder.
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Råd og utvalg m.v.
ANDERSEN, JøRGEN JuEL
Bi-veileder for frode martin nordvik, phd student under Camp,
ledet av professor Hilde C. Bjørnland, prosjektstart 2012.
reviewer: Canadian journal of economics, european journal of
political economy, journal of economic Behavior and organization,
land economics, public Choice, portuguese economic journal,
regional studies.

ERICSoN, INGvILD S
veiledning av studenter som skriver masteroppgaver ved uio, uiB, uit.
ERIKSEN, BJøRN
diverse utredningsoppdrag
FALKANGER, THoRuNN
assiociate dean Bachelorstudiet i eiendomsmegling
sensor på masterstudiet ved det det juridiske fakultet i oslo
medlem i faglig råd for eiendomsmeglerstudiet

BERG, TERJE
Board member livid jeans as
ekstern sensor innføring i økonomi for ingeniører Høgskolen i Ålesund.
ekstern sensor innføring i økonomi lukrigsskolen.
ekstern sensor masteroppgave trondheim Økonomiske Høgskole.

FJELDHEIM, PAuL HENNING
medlem i klagenemnden i Help forsikring as
medlem av etisk nemnd i norges eiendomsmeglerforbund
sekretær i faglig råd for eiendomsmeglerstudiet
sensor, universitetet i oslo, Høyskolen i Bodø, Høyskolen i telemark,
Høyskolen i sogndal

BERTHLING-HANSEN, PåL
mandate to evaluate and design new minor/major program within
management accounting.
Chair of Board, visit sandeord
Chair of committee, as per "kollegiet" decision december 2011, for
evaluating applicants in the ﬁeld of management accounting
leader of evaluation comittee for new associate professor in
stavanger

GJEMS-oNSTAD, oLE
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

BJuNE, CATHRINE
veileder masteroppgaver i jus for uio
veileder høyskolen i vestfold og nanyang universitetet
medlem av komiteen for iBC (international Bunker committe)
medlem av kompetanseutvalget maritimt forum
styremedlem i stielsen forsikringsakademiet
førstelektor ii i vestfold

GuLDEN, BRoR PETTER
deltakelse "regnskapstreﬀ i sør", universitetet i agder
medlem i komité for praktisk prøve for revisorer (regi: finanstilsynet)
gjesteforeleser universitetet i stavanger og Høgskolen i Østfold

BRåTHEN, ToRE
veileder for kari Birkeland
veileder for jone engh
veileder for dag jørgen Hveem
redaktør nordisk tidsskri for selskabsret (nts)
redaktør norsk lovkommentar selskapsrett
professor ii, universitetet i tromsø
leder reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester
leder kontrollkomiteen sparebanken nord-norge
medlem fagutvalget for selskapsrett, juristenes utdanningssenter
(jus)
leder etisk råd, norske forsikringsmegleres forening

KINANDER, MoRTEN
leder av forskningsetisk utvalg, Høyskolen i oslo og akershus
KRISTENSEN, Roy
medlem av eksamenskomiteen for revisoreksamen i årsregnskap/god
regnskapsskikk
LAHNSTEIN, GEIR
sensor for kurs ved Høyskolen i Buskerud, ved politihøyskolen i oslo
og ved universitetet i agder

DITLEv-SIMoNSEN, CARoLINE D.
associate dean for Customized programmes, 2013.
reviewer, social responsibility journal (ad hoc)

LANGLI, JoHN CHRISTIAN
member of the editorial board of praktisk Økonomi og finans.
european accounting review (regular)
praktisk Økonomi og finans (regular)
leder av klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker
norwegian accounting standards Board, board member

DuE-TøNNESSEN, INA
reviewer, magma
veileder for 4 masterstudenter
sekretær i autorisasjonsnemnda for forsikringsmeglere
sekretær for ﬂere fagutvalg i forbindelse med kurs og
spesialseminarer

MyRTvEIT, INGuNN
participation in doctoral commitees/advising to doctoral students
advising vedrana jez
Co-advisor Zhenyu yang
evaluation committees for academic positions and research programs/projects
several for Høgskolen i Buskerud
program Chair ease london 2014
reviewer for scientiﬁc journals
adj prof HiBu
Consulting telenor

DyRNES, SvERRE
editor - praktisk økonomi & ﬁnans
ENGH, JoNE
styremedlem i Bærums skiklubb og dønski toppidrett as
medlem av kontrollkomiteen i ﬂere selskaper i landkreditt-konsernet
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RANDERS, JøRGEN
guest editor of the journal sustainability's special issue on 40th
anniversary of "the limits to growth". 01.11.2012 – 01.07.2013
member of the editorial board of the journal sustainability, 01.06.
2012
director (with per espen stoknes) of Bi's Center for Climate strategy
Chair of the board of 21st venture as and ya Bank asa
member of the board of posten as
member of the sustainability councils of the dow Chemical
Company, michigan, usa and (until june 2012) British telecom plc,
london, uk
member of the advisory council of the polytechnic society
("polyteknisk forening") i oslo
reviewed 4 papers for the 2012 international system dynamics Conference – regular reviewer
reviewed 1 paper for the journal system research and Behavioral
science – ad hoc reviewer

swiss institute of internal auditors (svir)
institute of internal auditors
european Confederation of institutes of internal auditing (eCiia)
american accounting association
american accounting association’s auditing section
european accounting association
european auditing research network
norwegian institute of internal auditors
norwegian institute of state authorized auditors
SCHwENCKE, HANS RoBERT
member of norwegian accounting standards Board
leader of committee for evaluating Bror petter gulden
member of Committee for evaluation of professorship for stefan
schiller
teaching at the university of oslo
SITTER, NICK
supervising one phd student at Ceu, and serving on ﬁve doctoral
committees there.
evaluator for several international reserch proposas, eg. swedish
Central Bank resech fund
reviewer for a number of international journals, including West
european politics, party politics, government and opposition, political studies and public administration
associate dean for msc political economy, with responsibility for
some of the courses. teach at Central european university in
Budapest.

RASMuSSEN, JANICKE
Conference chair of the 11th academic conference on internal audit
and corporate governance to be held at Bi norwegian Business
school from 24-26 april 2013
member of "oljeskattenemnda" Committe appointed by the
ministry of finance to ensure correct taxing of oil companies
operating in norway
member of kontrollkomite nordea asa
member of porteføljeutvalget for bachelorprogrammer som avsluttet
sitt arbeid første kvartal 2012
Chair of committee to suggest structural changes of the existing BBa
bachelor program to ﬁt the strategy of Bi. finished in june 2012
member of uuv bachelor

SToKNES, PER ESPEN
ad hoc review of an article for environmental values.
action-research on cleantech, green business start-up. research on
psychology of climate, reviews delivered to ministry of environment
arranged a public seminar on "the psychology of Climate", with
>200 participants from private and public sector, at Bi 28.09.2012

RoBERTS, HANNo
discussant of paper “the eﬀect of an enabling performance measurement system on managerial performance: the pivotal role of motivation”, by e. Hauwaert and W. Bruggeman (vlerick school of
management), at the 8th Conference on new directions in
management accounting research, organized by the european
institute for advanced studies in management (eiasm), Brussels,
Belgium, december 2012
Chairman, session on inter-organizational relationships and risks, at
the 8th Conference on new directions in management accounting
research, organized by the european institute for advanced studies
in management (eiasm), Brussels, Belgium, december 2012
reviewer for the competitive submissions for the 2012 annual Conference of the academy of management, (Bps, med and oB, med)
guest lecturer
mBa program, singapore management university, singapore
mBa program, payap university, thailand
executive mBa program, instituto de estudios Cajasol, spain

SvANSTRÖM, ToBIAS
supervision of doctoral students, umeå university.
reviewer international journal of auditing managerial auditing
journal
TANGENES, ToR
faglig leder for bachelorstudiet i økonomi- og administrasjon
medlem av nrØss fagkomite for bedrisøkonomisk analyse
fast medlem i undervisningsutvalget for bachelorstudiene
medlem i Bis sentrale opptakskomite
varemedlem i instituttrådet til inst. for regnskap, revisjon og jus
styreleder i senegnat ltd.
vIKEN, MoNICA
koordinator for bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis i forretningsjus ved Bi
fagredaktør i tidsskri for forretningsjus. gyldendal akademisk
reviewer, tidsskri for forretningsjus
veileder og sensor for masteroppgaver ved universitetet i oslo
sensor for masteroppgaver ved universitetet i tromsø
associate dean for Bachelor i økonomi og forretningsjus

RuuD, FLEMMING
professor of Business administration, in particular internal Control/
internal audit, at university of st. gallen
adjunct professor at the joseph l. rotman school of management,
university of toronto, Canada, for the purpose of teaching in their
global executive master of Business administration (omnium)
member of the board of the swiss institute of internal auditing, vice
president 2008 - 2012
member of several steering committees in academic and business
ventures in switzerland and norway
in charge of curriculum development for master of science program
in accounting, auditing, and management control at norwegian
Business school, 1994
in charge of the iia endorsed operational auditing, master of management programme, nsm, 1994
memberships in professional and technical associations

AARDAL, GuNNAR
styreleder i realinvest gCC aktiv as, global opportunities pe as,
real estate recovery as, nordisk Handelseiendom as og private
equity growth 2012 as
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Konferanser og foredrag
ANDERSEN, JøRGEN JuEL
presentation of the paper "petro rents and Hidden wealth: evidence
from bank deposits in tax havens" at faculty seminar at uio/esop,
20.04.

Wikborg rein 19.6 foredrag: god meglerskikk i næringsmegling
jus 25.9 foredrag - praksis fra reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenster

petro rents and hidden wealth: evidence from bank deposits in tax
havens. kapitalﬂuktkonferansen; 15.11.

Wikborg rein/næringseiendom 10.10 foredrag: god meglerskikk i
næringsmegling

the big oil change: a closer look at the Haber-menaldo analysis.
american political science association (apsa); 29.8. - 02.09.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 31.10 paneldeltaker
konferansen "penger til besvær"

BERG, TERJE
presentasjon av paperet treatment of uncertainty and risk in Cost allocation ved nordic accounting Conference, Copenhagen Business
school, 15.-16.11.

jus selskapsrettskonferansen 02.11. foredrag: nyheter i selskapsretten
2012
juristsforeningen Hamar 22.11 foredrag: aksjeselskapers kapital,
utvalgte spørsmål

fair price Cost allocation under uncertainty and risk. 2nd Workshop
on management accounting; 08.-10.11.

nef Høstkonferanse 24.11 foredrag: nyheter i eiendomsmeglingslovgivningen og ny praksis

presentasjon av paperet risk reporting to the Board of directors –
Comparison of norwegian power Companies and Banks. american
accounting association, midyear meeting, texas 6.-7.01.

jus 27.11 foredrag: praksis fra reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

presentasjon av paperet risk-adjusted stock returns and accounting
Based performance measures – evidence from us listed electric utilities
2001 – 2010. Workshop on energy economics and management;
molde university College, 21.-22.05.

nef Ålesund 30.11 foredrag: god meglerskikk, bud og budgivning
nef vestfold 5.12 god meglerskikk

BJuNE, CATHRINE
foreleser på msc programmer på strathclyde university i glasgow

DITLEv-SIMoNSEN, CARoLINE D.
Holdning og adferd - hvordan tette gapet? liv og lære innen miljøvern.
Holdningskonferansen fair play; 07.11.2012 i arrangert i samarbeid med
skatteetaten.

foreleser på msc programmer på nanyang university i singapore.
deltaker i næringsdelegasjonen på statsbesøk til jakarta

arranged seminar with professor gervas r Bushe, in collaboration with
ragnhild kvålshaugen and arne Carlsen, i forbindelse med lansering av
boken "Clear leadership" september 5th.

foredrag for martime trainee programmet for rederiforbundet,
foredrag i nærings og Handelsdepartementet

voluntary corporate social responsibility reporting- a reﬂection of
realism or utopia?. 8th international Conference on environmental, Cultural, economic and social sustainability, vancouver, Canada,
10.-12.01

foredrag for dnv petroleum services i singapore
BRåTHEN, ToRE
Bi forsikring, konferanse leangkollen 10.1 kontrollansvaret

foredrag på fagkonferanse Company law and empirical studies
Workshop, uio, ”non-ﬁnancial reporting on Csr in smaller companies”
15.02

Bi morgenmøte i eiendomsmegling 20.1 Budgivning
nefs medhjelperkurs 13.2 eiendomsmeglingsloven

art 11 fteu and integrated reporting: Commentator: taking article 11
fteu seriously –the signiﬁcance of eu treaty law for regulating
european Companies, uio, 25.09.

aust-agder krets den norske advokatforening 9.3 styrearbeid og
styreansvar
jus grunnleggende selskapsrett 15.3 og 16.3

foredrag på svanekonferansen 2012 (etter miljøvernministeren), "er vi
villige til å løse miljøproblemene?" 05.06.

nHo vestfold 11.4 styrearbeid og styreansvar

foredrag på konferansen "Bryr investorer seg om miljøet?", 31.05.

nef Bergen 27.4 foredrag: god meglerskikk

foredrag/deltakelse i debatten i miljøverndepartements konferanse
"klima for bærekra" 09.05.

advokatﬁrmaet grette Corporate dag 3.5 foredrag: datterselskapers
garantistillelser

foredrag på Bi konferansen “gapet mellom liv og lære innen miljøatferd” 24.04.

stockholms universitet 11.5 foredrag - nyheter i norsk selskapsrett
foredrag på sos Barnebyer / ﬁnn.no seminar om Csr 29.04
nef Hedopp 5.6 foredrag: Bud og budgivning
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foredrag på gjensidigestielsens“generalforsamling” om eﬀektevaluering av prosjektstøtte, 19.011.

RoBERTS, HANNo
Money Talks: the role of boundary spanners in accounting for knowledge. paper presented at the 8th Conference on new directions in
management accounting research, organized by the european
institute for advanced studies in management (eiasm), Brussels,
Belgium, december 2012 (with karl joachim Bruenig, norwegian
Business school).

foredrag om Csr på “neste generasjon toppledere” arrangert av at
kearney, 14.11.
foredrag på klif avdelingsseminar“gapet mellom liv og lære innen miljøatferd”, 23.10.

Revenue Management as an Emergent Management Routine. paper
presented at the 17th Conference of the asian-paciﬁc decision science
institute (apdsi), Chiang mai, thailand, july 2012 (with vanlapa
Wonchan, payap university, thailand).

foredrag for ud-aspiranter om Csr 28.09.
foredrag på Bkk seminar om Csr 8.06.
foredrag på Workshop on specialised Csr issues "Corporate strategy to
respond to media Critique in non-ﬁnancial reporting", Bi, 15.11.

Revenue Management as an Emergent Management Routine: a
research proposal. paper presented at the 4th asian management and
entrepreneurship Workshop, organized by the european institute for
advanced studies in management (eiasm), Brussels, Belgium, may
2012 (with vanlapa Wonchan, payap university, thailand)

ENGH, JoNE
presentasjon av phd avhandling: eierkontroll i ﬁnansinstitusjoner og
regulering av ﬁnanskonserners struktur, august 2012, uio.
foredrag om eierkontroll i kredittratingbyråer på konferanse, stockholm
universitet, juni 2012.

RuuD, FLEMMING
"anvendelse av risiko- og vesentlighetsbegrepet i riksrevisjonen", oslo,
sept. 2012

FJELDHEIM, PAuL HENNING
kursvirksomhet for bedrier, advokatforeningen,
norges eiendomsmeglerforbund og eiendomsmeglerforetakenes
forening
kurs for "overgangsmeglere", god meglerskikk, medhjelperkurs,
egnethet for personer i eiendomsmeglingsvirksomhet 2012
oppgjør, krav til utforming av salgsoppgaven.

"How board members, audit committee and management can rest
assured that proper governance, risk and control measures are in place".
european Confederation of internal auditing, amsterdam, sept. 2012
lectures in accounting, Bordeaux university, april 2012
lecturer at stockholm university and uppsala university, "internasjonale interne revisjonsstandarder", sept. 2012

GuLDEN, BRoR PETTER
deltakelse “regnskapstreﬀ i sør”, universitetet i agder
gjesteforeleser universitetet i stavanger og Høgskolen i Østfold

lectures for the schmalenbach-gesellscha für Betriebswirtscha e.v.
"trends in der internen revision", munich, oct. 2012

KINANDER, MoRTEN:
invitert staﬀ seminar-foredrag på university of london, Queen mary,
22.11. reﬂections on punishment in the aermath of the Breivik-case"

SITTER, NICK
Where do parties go when they die? the fate of failed parties in the
Czech republic, slovakia and Hungary 1992–2010. den nasjonale
fagkonferansen i statsvitenskap; 04.-06.01.

KRISTENSEN, Roy
presentasjon på Holdningskonferansen "fair play" på Bi 07.11.

“a liberal actor in a realist World? states, markets and european
union energy policy” (with a. goldthau), presented at green
workshop on regional leadership, august 2-4; and at eCpr standing
group on regulation & governance 4th Biennial Conference university
of exeter, 28.06.

LAHNSTEIN, GEIR
undervisning en dag i stressmestring for Høyskolen i Buskerud.
undervisning i kurs for mellomledere for universitetet i agder.
innlegg i kurs avholdt av den norske dataforening om temaet
«velferdsteknologi».

"Building a pluralist regulatory state in europe: diﬀerentiated
integration in the energy sector", with svein s. andersen, presented at
Ceur research workshop “the methods of european integration”, Ceu,
21.06.

LANGLI, JoHN CHRISTIAN
presenting gender Quotas for Boards. on the impact of requirements
for equal opportunity for the boards of public limited companies,
Company laW and empiriCal studies WorksHop, faculty of
law, university of oslo, 15.02.

“fighting fire with Water: ngo and Counter-terrorism policy tools”
(with tom parker), presented at green Case study integrity forum,
18.-19.10. forthcoming in Global Politics, 2013

kjønnsubalanse på toppen i næringslivet. Høyres vårkonferanse, 03.05.
patterns of executive Compensation in private family firms. european
accounting association; 05.09.

“just another BriC in the wall? the eu, energy security and the 2012
elections in the ukraine”, conference on the eu and the 2012 election
in the ukraine, Hungarian institute of international aﬀairs, held on
november 14, 2012. for publication in péter Balázs, svitlana mytryayeva and Botond Zákonyi (eds) in Ukraine at Crossroads: Prospects of
Ukraine's Relations with the European Union and Hungary, Hungarian
institute of international aﬀairs, 2013

patterns of executive Compensation in private family firms. american
accounting association; 08.08.
RANDERS, JøRGEN
presentation of the paper "petro rents and Hidden wealth: evidence
from bank deposits in tax havens" at faculty seminar at uio/esop,
20.04.

vIKEN, MoNICA
presentation: legal aspects regarding the use of market surveys as
evidence. nordic ipr network meeting 19.-21.04. uppsala university

RASMuSSEN, JANICKE
Conference chair of the 11th academic conference on internal audit and
corporate governance to be held at Bi norwegian Business school from
24-26 april 2013

deltatt på nordisk intellectual property Conference in Helsinki, finland,
26.-28.08.
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analyzing european union politics. societa editrice il mulino 2012
(isBn 978-88-15-14718-9)

ANDERSEN, JøRGEN JuEL
Costs of taxation and the size of government. public Choice 2012;
volum 153.(1-2) s. 83-115

the global business environment. i: Business and politics in a new
global order. gyldendal akademisk 2012 isBn 9788205425903. s.
353-365

BERG, TERJE
sammen med Westgaard, sjur
risk reporting to the Board of directors – Comparison of
norwegian power Companies and Banks. journal of energy markets
2012; volum 5.(3) s. 45-63

sammen med Bindi, federiga.
the development of european integration studies in political
science. i: analyzing european union politics. societa editrice il
mulino 2012 isBn 978-88-15-14716-5. s. 13-22

en artikkel akseptert for publisering i magma - tidsskri for
økonomi og ledelse (kommer 2013)

sammen med Bindi, federiga; angelescu, irina.
Conclusions: towards eu stuides?. i: analyzing european union
politics. societa editrice il mulino 2012 isBn 978-88-15-14716-5. s.
687-695

BERTHLING-HANSEN, PåL
studieguide BØk 3651
retail economics - kompendium
simulation analysis - Bi forlag
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the study of the european union from outside: european
integration studies in norway and iceland 1990 2010. i: analyzing
european union politics. societa editrice il mulino 2012 isBn 97888-15-14716-5. s. 381-410

BRåTHEN ToRE
rettslige nivåer for eierinnﬂytelse i aksjeselskaper. praktisk økonomi
og ﬁnans 2012; volum 28.(3) s. 29-36
sammen med langfeldt, sverre f.
lov og rett for næringslivet. oslo: universitetsforlaget/fokus forlag
2012 (isBn 978-82-15-02089-1)

ERIKSEN, BJøRN
rektors styringsrett. gyldendal juridisk 2012 (isBn 978-82-0541098-5)

sammen med røse solli, margrethe.
lærebok i praktisk eiendomsmegling del 2. oslo: norges eiendomsmeglerforbund 2012 (isBn 978-82-7794-055-7)

FALKANGER, THoRuNN
revidert nettguide for rettslære for revisorer og rettslære for regnskapsførere.

DALER, øRNuLF

tolkning og urimelighetsrevisjon: Begrensninger i omsetningspris i
borettslag på Bygdøy. eiendomsmegleren 2012 s. 50-51

forsikring - en innføring (i samarbeid med kristian trosdahl)

DITLEv-SIMoNSEN, CARoLINE D.

tore Bråthen og margrethe røse solli (red.) norges eiendomsmeglerforbund. lærebok i praktisk eiendomsmegling del 2, kap.6,
s. 69-87, isBn: 978-82-7794-055-7.

gapet mellom liv og lære innen miljøvern. Handelshøyskolen Bi
2012
the relationship Between norwegian and swedish employees'
perception of Corporate social responsibility and aﬀective
Commitment. Business & society 2012
10.1177/00076503124339534

GJEMS-oNSTAD, oLE
merverdiavgi og inntektsskatt - momenter til sammenligning med
særlig vekt på internasjonale forhold. i: praktisk merverdiavgisrett.
gyldendal juridisk 2012 isBn 978-82-05-42728-0. s. 201-215

sammen med midttun, atle
Hvorfor tar ledere samfunnsansvar? ledernytt 2012; volum 1

norsk bedrisskatterett. gyldendal juridisk 2012
(isBn 9788205430358) 1288

DuE-TøNNESSEN, INA

oversikt. i: praktisk merverdiavgisrett. gyldendal juridisk 2012 isBn 978-82-05-42728-0. s.
17-19

oﬀentlig tjenestepensjon (i samarbeid med kristian trosdahl)

ELIASSEN, KJELL A.
Business and politics in a new global order: telenor 10 years at
fornebu. gyldendal akademisk 2012 (isBn 9788205425903)

skattelovsamlingen 2011-12 22 utg. gyldendal juridisk
2012 (isBn 978-82-05-42570-5).

telenor in a rapidly Changing global environment. i: Business and
politics in a new global order. gyldendal akademisk 2012 isBn
9788205425903. s. 13-34

skattemaster med internasjonal deltagelse. revisjon og regnskap
2012 ;volum 2012.(2) s. 54-56
guest editorial, vat: best bet against international tax planning.

sammen med Bindi, federiga
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KvAAL ERLEND
sammen med nobes, Christopher
ifrs policy Changes and the Continuation of national patterns of
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21.(2) s. 343-371

praktisk merverdiavgisrett. gyldendal juridisk 2012 (isBn 978-8205-42728-0).

LAHNSTEIN, GEIR
gjems-onstad, ole & dyrnes, Cecilie aasprong (2012). mva og
omstruktureringer - et norsk perspektiv. skattenytt. issn 03461254. (7-8), s 516- 525
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studieguider (nettbasert), bl.a. i personalledelse

GJøNNES, SvEIN H.

LANGFELDT, SvERRE F.

sammen med tangenes, tor
arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring.
fagbokforlaget 2012 (isBn 978-82-450-0963-7).

lov og rett for næringslivet. med tore Bråthen. oslo: universitetsforlaget/fokus forlag 2012 (isBn 978-82-15-02089-1)
oppgavesamling i rettslære. 3. utgave 2012.

Økonomi- og virksomhetsstyring: strategistøtte
ved prestasjonsstyring, ressursstyring og
beslutningsstøtte. fagbokforlaget 2012 (isBn 978-82450-0962-0)

lovsamling: lov og rett for næringslivet, 19. utgave 2012 (red.)

LANGLI, JoHN CHRISTIAN
sammen med Hope, ole-kristian; thomas, Wayne B.
agency conﬂicts and auditing in private ﬁrms. accounting, organizations and society 2012, volum 37.(7) s. 500-517

målbærende plan eller plankritisk prognose? om budsjettets plass i
målstyring. praktisk økonomi og ﬁnans 2012; volum [29].(4)
s. 25-38

MyRTvEIT, INGuNN

GuLDEN, BRoR PETTER:
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procedures in comparative studies of eﬀort prediction models.
empirical soware engineering 2012 ;volum 17.(1-2) s. 23-33

den eksterne revisor. 8. utg. gyldendal akademisk
2012 (isBn 978-82-05-42416-6)

HERNES, GuDMuND

PERLAND, oLAv FR.

Hot topic - Cold Comfort: Climate Change and attitude Change.
oslo: nordforsk/fafo 2012 (isBn 978-82-93089-03-2)

tilretteleggeransvar: verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner. Cappelen damm akademisk 2013
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sammen med Hippe, jon mathias; midtsundstad, tove irene; seip,
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2012.182 s. fafo-rapport(02).
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"makt - det alle ønsker og ingen vedstår seg". side 90-109 i merkesteienr i norsk sosiologi (oslo: universitetsforlaget, 2012), Hans erik
næss og Willy pedersen (red.) isBn 978-82-15-02066-2

er det for sent? i: snu: brev til klimagenerasjonen. Cappelen damm
as 2012 (isBn 978-82-02-38858-4) s. 23-25
it's a small World. foreign aﬀairs 2012; volum 91.(5) s. 10-11

"landets best organiserte slagsmål". side 285-292 i nytt norsk tidsskri. nr. 3, 2012

the real message of the limits to growth a plea for forwardlooking global policy. gaia 2012; volum 21.(2) s. 102-105

'the perfect match' - om rekruttering av ledere". side 1-12 i isCo
group Communication nr 1/2012

2052. droht ein globaler kollaps?. aus politik und Zeitgeschichte
2012; volum 62.(51-52/2012) s. 3-10

"i ditt ansikts sved - eller like ﬁnt å jobbe som å danse. arbeid: lyst
eller plikt". side 31- 47 i arbeidslinja. arbeidsmotivasjonen og
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einar Øverbye (red). isBn 978-82-15-02119-5

2052: a global forecast for the next forty years: Chelsea green pub.
2012 (isBn 978-1-60358-467-8)
2052. eine globale prognose für die nächsten 40 jahre. oekom
verlag 2012 (isBn 978-3-86581-398-5)

"ti tips for formidleren". side 25 i socius nr 1, 2012

HuSSAIN, ALFRED

RuuD, FLEMMING

private placements: prosess og kommersielle spørsmål. praktisk
økonomi og ﬁnans 2012; volum 28.(3) s. 49-61

„ergebnisse einer untersuchung zu den Compliance-anstrengungen
von schweizer unternehmen“, in: newsletter nr. viii, aCa
förderverein (2012), p. 6-8 (co-authored with philipp friebe)

KINANDER, MoRTEN
”ytringsfrihetens inversjon. Hvordan en grunnleggende menneske-

„das internal audit Capability model: ein modell zum self-
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assessment des internen audits“, in: der schweizer treuhänder,
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regional variation in the sme-audit firm relationship. journal of
modern accounting and auditing 2012; volum 8(3) s. 340-356
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internal auditor als internationales erfolgsmodell“, in: der
schweizer treuhänder, 2012, nr. 9, p. 594

sammen med sundgren, stefan; audit oﬃce size, audit Quality
and audit pricing: evidence from small- and medium-sized enterprises. accounting and Business research 43, 2013 (accepted 2012)
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„Corporate governance – die rolle der internen revision“, in:
newsletter nr. vii, aCa förderverein (2012), p. 5-7
(co-authored with adrian kyburz)
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aCa förderverein (2012), p. 6-8.

SITTER, NICK
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the awkward subject? the study of european union politics in the
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editrice il mulino 2012, isBn 978-88-15-14718-9. s.505-544

kjetil Wiedswang: europaveien. eu, krisen og vi andre. internasjonal politikk 2012; volum 70.(4) s. 546-566.

europas kris er också norges. internationella studier 2012 (4)

mixed signals as rich norway ponders its relations with an
ever-poorer eu. europe's World 2012 (autumn) s. 133-134

the nordic Countries: the Causes and Consequences of variable
geometry. i j. Hayward and r. Wurzel (eds)european disunion:
Between sovereignty and solidarity. palgrave macmillan, 2012,
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sammen med ulstein, joakim Hertzberg; pedersen, mikkel frøsig;
leira, Halvard; ulriksen, ståle. norske interesser - sett fra utestasjonene. oslo: nupi 2012 (isBn 978-82-7002-332-5)

“Høyreekstremisme i ungarn: demokrati i krise?” i Høyreekstremisme: ideer og bevegelser i europa, redigert av Øystein sørensen,
Bernt Hagtvet og Bjørn arne steine, 258-283. oslo: dreyer, 2012

TANGENES, ToR
studieguide til Økonomi- og virksomhetsstyring - BØk 3541.
Handelshøyskolen Bi 2012 (isBn 978-82-7042-675-1)

SKALDEHAuG, ESPEN
utviklet interne program for Coop, dlf, trn og norgesgruppen
nytt kompendium i tilknytning til utviklet simuleringsspill

studieguide til praktisk økonomi- og virksomhetsstyring - BØk
3551. Handelshøyskolen Bi 2012 (isBn 978-82-7042-692-8)

SvANSTRÖM, ToBIAS

sammen med gjønnes, svein H.
målbærende plan eller plankritisk prognose: om budsjettets plass i
målstyring. praktisk økonomi og ﬁnans 29(2012)4: 25-38

non-audit services and audit quality: evidence from private ﬁrms.
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Økonomi- og virksomhetsstyring: strategistøtte ved prestasjonsstyring, ressursstyring og beslutningsstøtte. fagbokforlaget 2012
(isBn 978-82-450-0962-0) 704 s.

small firms and advisory services – analysis of sme-auditor
relationships in diﬀerent regions. Co-author: Håkan Boter, umeå
school of Business. journal of modern accounting and auditing

arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring. fagbokforlaget
2012 (isBn 978-82-450-0963-7) 310 s.

the demand for non-audit services and auditor-Client
relationships - evidence from swedish small and medium-sized
enterprises. Co-author: stefan sundgren. international journal of
auditing 2012; volum 16(1) s. 54-78

TRoSDAHL, KRISTIAN
forsikring - en innføring (i samarbeid med Ørnulf daler)
introduksjon til forsikring (e-læringskurs)
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audit oﬃce size, audit quality and audit pricing: evidence from
small and medium sized entities. Co-author: stefan sundgren.
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uNNEBERG, INGE
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sammen med sundgren, s. (2013). auditor-in-Charge Characteristics and going Concern reporting. forthcoming in Contemporary
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Høydepunkter, begivenheter,
priser og utmerkelser
Bjune, CatHrine

randers, jØrgen

ﬁkk pris for "best faculty" for emBa
i shipping, ﬁnans oﬀshore

received honorable mention in
oslo's miljøpris 2012
received the 2012 atlas award
Honoring Climate Heroes in Washington dC on october 7th 2012.

gudmund Hernes

roBerts, Hanno

gikk av med seieren i Cappelen
damm akademisk - manuskonkurranse 2012.

awarded “Best mBa faculty –
elective courses” in the mBa
program of the singapore management university
awarded “favorite mBa professor”
by class mBa15 of the Bi-fudan
mBa program at the joint degree
program by the norwegian Business
school and fudan school of management, shanghai, China

vIKEN, MoNICA
legal aspects regarding the use of market surveys as evidence.
nir: nordiskt immateriellt rättsskydd 2012; volum 81.(3) s. 220-234
markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. gyldendal akademisk 2012 (isBn 978-82-05-42657-3)
nettguide for forretningsjus
nettguide for markedsrett.
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Bryr de ansatte seg om samfunnsansvar? ledernytt, 05.11.
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presser frem miljøvennlige produkter, aenposten morgen, 29.05.
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forbrytelse og straﬀ, debatt på kvarteret, Bergensavisen, 12.04
tvilsom dom mot krekar, intervju i utrop, 30.03
refser halve dommen, intervju med klassekampen, 30.03
dommen mot krekar, debatt med siv jensen og a kierulf, nrk
aktuelt, 28.03
dommen mot krekar, intervju i dagsrevyen, 28.03
ytringsfriheten er truet, innlegg dagsavisen, 28.03
mullah i ytringsfrihetens grenseland, innlegg minerva, 27.03
retningsløs godvilje, kommentar i dag og tid, 09.03
frihet fra vilkårlig makt, innlegg minerva, 05.03
riksadvokaten opptrer som politisk kommentator, kommentar
nrk, 15.02
forvaltning og rettssikkerhet, svarinnlegg Widme, dagens
næringsliv, 21.01

LAHNSTEIN, GEIR
innlegg kurs avholdt av den norske dataforening om temaet “velferdsteknologi”.

KINANDER, MoRTEN
diverse kronikker i dagens næringsliv, aenposten, dagsavisen,
adresseavisa og Bergens tidende. opptreden i dagsrevyen, aktuelt
og nrk. foredrag på nasjonalbiblioteket, Civita og litteraturhuset.
dømt for islamkritikk, aenposten, 04.04.
et forsvar for forhudslinja, minerva, 11.07.
forvaltningens maktbruk, advokatbladet, 15.03.
gamle lover for nye medier, minerva, 07.08.
Hvor dramatisk er tomtefestedommen? dagens næringsliv, 16.06.
midlertidig ansettelsesavtaler – en oversikt over reglene og forslag
til ny ordning, oslo, Civita,
raid og rettssikkerhet, dagens næringsliv, 04.01.
rettsstaten er truet i ungarn, verdens gang, 13.02.
revolusjon i norge?, aenposten.no, 23.08.
riksrevisjonen på ville veier, Bergens tidende, 22.06.
straﬀen skremmer ikke, minerva, 05.05.
vi har glemt hvorfor vi straﬀer, minerva, 26.04.
ytringsfriheten under press, dagsavisen, 27.02.
etter applausen. dommen mot anders Behring Breivik, tidsskri for
norsk psykologforening
tette vennskapsbånd kan være et demokratisk problem, kommentar, tv2, 21.08
grunnloven, debatt i dagsnytt atten, 08.08
lav interesse for grunnlovsendringer, kommentar i telemarksavisa,
06.08
ingen bryr seg om grunnloven, kommentar i aenposten, 05.08
forbud og skade, svarinnlegg gullhaug om forbud og legalisering,
dagens næringsliv, 12.07
jurister slår alarm, kommentar, klassekampen, 11.07
forbud, debatt, nrk, Her & nå, 07.07.
forbud, debatt dagsnytt, 18.07
Hva bør være straart? kommentar dagens næringsliv, legaliseringsdebatt, 05.07
tomtefestedommen, debatt nrk p2/ verdibørsen, 01.07
roser rettstaten, intervju om aBB, vårt land, 22.06
om å vokte riksrevisjonen, svarinnlegg dagbladet, 17.06
vaktbikkje uten bånd, aenposten, 12.06
Haakon bør velges!, intervju i ny tid om kongevalg og monarki,
08.06
månedens alumn, intervju uiB alumni, 07.05
eksperter refser støre for iran-seilas, kommentar i artikkel i verdens

RANDERS, JøRGEN
57 presentasjoner utenfor Bi
44 foredrag i utlandet, inkludert, university of oklahoma, smithsonian institution, university of Cambridge, australian national
university, university of sidney, university of melbourne, departementer i tyskland og Østerrike, og senatet i Brasil.
12 foredrag for norske organisasjoner, blant annet pf, ud, ap,
Høyre, sp, oslo Bisperåd og akershus fylkeskommune.
totalt 8 foredrag/seminar for interne og eksterne deltakere på Bi.
flere mediapresentasjoner i forbindelse med lansering av boken;
2052 a global forecast for the next 40 years.
kortsiktighet i system, demokrati og kapitalisme, morgenbladet
27.06.
oljen blir verdiløs, dagens næringsliv, 18.09.
tid for trinn tre, jørgen randers og nils a. røkke, dagens
næringsliv, 27.01.

RoBERTS, HANNo
interview for Which mBa? on “intellectual capital”, published
online at
http://video.whichmba.net/videoviewtop/hanno_roberts_on_intel
lectualcapital_
fullversion201209.html
translated interview parts published in the ‘shanghai airlines’
inﬂight magazine, november 2012
http://www.ceairmedia.com/resources_show/zz_shhk_202/online
.html (page35-36)

SITTER, NICK
2 artikler om krisen i ungarn, dagbladet 02.01. og vg 09.01.
1 artikkel ‘the Hungarian political right’, dagsavisen 15.12
1 intervju, nrk 1 søndagsrevyen 15.01.
2 intervjuer vedrørende ungarn, nova radio, uio, 17.02. and
02.03.
1 intervju, nrk p2 verdibørsen, 08.12. og 09.12.
1 intervju, nrk p1 Her og nå, 11.12.

SToKNES, PER ESPEN
seminar/keynote, low-emission use of natural gas in nordland
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industry, kystens energi, lofoten, 08.02.
foredrag, kunnskapsinnhenting for energi og natur, nordområdene, prosjektoppstartsmøte næring- og handelsdepartementet,
oslo 22.02.
foredrag, fremtidstenkning og scenarier, ledersamling /scanlead,
finansnæringens Hovedorganisasjon, oslo, 29.02.
foredrag, lykke, bærekra og politikk, medlemsmøte, pensjonistuniversitetet, gjøvik, 12.03.
foredrag, the psychology of Climate - er forbrukerne med oss,
Årsmøte, dansk energi, Billund, 14.03.
innledning/veiledning, scenarier for Barentshavet, prosjekt oppstartssmøte olje- og energidepartementet, 22.03.
keynote, Carbon negative transport is possible, transnova-årskonferanse, transnova, trondheim, 09.05.
foredrag, Hva forteller pengene om oss selv og naturen? litteraturfestivalen, lillehammer, 30.05.
foredrag, klimapsykologi - vi har store planer for ny grønn energi
og klima, men har vi folk med? avdelingsseminar, klif, Holmsbu,
12.06.
keynote, scenarios - long term energy futures, with daniel erasmus,
top talent relay, management meeting, Baker Hughes international, texas, 13.09.
foredrag, klimapsykologi: Hvis det er så viktig, hvorfor skjer det så
lite? Bi-fagseminar, Bi sks, Bi CCr og greenudge, Bi oslo, 28.09.
foredrag, klimapsykologi: Barrier og nye løsninger i klimakommunikasjon, Zero-konferansen 2012, Zero, gardemoen, 19.11.
foredrag, vekst! men av hva?, agora institutt for psykologi, iap,
leangkollen, 30.11.

foredrag, klimapsykologi - en oversikt begreper, løsninger,
eksempler, internt seminar miljøverndepartementet, 06.12.

TANGENES, ToR
Heriot-Watt/nks, 4 dager,
kurs i accounting Confex, 8 dager
konferanser om regnskap og økonomistyring Confex
innlegg på årskonferanse for controllere, energinorge

vIKEN, MoNICA
foredrag, Bruk av markedsundersøkelser som bevis i saker om varemerker og markedsføringsrett, norsk forening for industriell rettsbeskyttelse, 07.02.
foredrag, markedsundersøkelser som bevis i varemerkeretten, frokostseminar hos patentstyret, 15.03.
foredrag, immaterialrett i innovasjonsledelse. kurs i innovation
management i regi av forskningsrådet; 13.09.
foredrag, market surveys in Court Cases. ip lawyers meeting hos
advokatﬁrma BaHr. 23.11.
intervju, om salg av hytte med gratis bil på kjøpet - villedende markedsføring. e24.no, tv2.no [internett] 22.03.
intervju, villedende markedsføring, tv2 Hjelper deg. tv2 [tv],
22.11.
juridisk ekspert for salg av bolig privat, nrk forbrukerinspektørene
24.10.
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KURSUTVIKLING
BERTHLING-HANSEN, PåL

LAHNSTEIN, GEIR

Course design and new course development: minor/major –
management accounting

utviklet en rekke fagkompendier til bruk i undervisnig, - bla for
ledelse for helsepersonell, Bi nettstudier, inkludert ﬂere nettbaserte
studieguider bla i personalledelse.

esp Økonomianalyser i juridiske temaer

SKALDEHAuG, ESPEN
Økonomiforståelse for kommuneledere, 7,5sp ble levert høsten
2012

Har sammen med pål Berthling-Hansen utviklet 3 ulike executive
short programs

Økonomiforståelse for styremedlemmer ble levert våren 2012 for
indre finnmark utviklingsselskap, 7,5sp

utviklet hoveddelen av en modul i ledelsesprogrammet for Bergen
kommune (ansvarlig, egil marstein)

Økonomiforståelse, skretting, bedrisinternt program ble levert
2012

utviklet hovedelen av en samling i masterprogrammet for førskoleledere, (ansvarlig: johan from)

excel modellering kurs utviklet og levert til trn høsten 2012
(bedrisinternt)

Bidratt til viderutvikling av simuleringsspill for bruk på executive
kurs + for 3 års studenter på i økonomi og administrasjon

internt økonomiprogram ble utviklet og levert til Halliburton våren
2012

utviklet interne program for Coop, dlf, trn og norgesgruppen

application submitted to forskningsrådet for funds for a larger
project within the norwegian Building trade. this is a joint
program with sintef Byggforsk. the application will be evaluated
early 2013. the project is applied under the working titel upgrade

kursutvikling: forsikring – en innføring, i samarbeid med Ørnulf
daler

BJuNE, CATHRINE

forsikringsmegling

arbeid med læremateriell i Commercial law, studieguide i sjøforsikring og shipping.

oﬀentlig tjenestepensjon, i samarbeid med ina due-tønnessen

TRoSDAHL, KRISTIAN

introduksjon til forsikring (e-læringskurs)

BLATTNER, EMANuEL

SKALDEHAuG ESPEN

utviklet helt nytt kurs i reiselivsøkonomi. kurset inneholder en datasimulering kalt "Hotcalc".

Bidratt til viderutvikling av simuleringsspill for bruk på executive
kurs + for 3 års studenter på i økonomi og administrasjon

startet opp arbeidet med å utvikle en ny executive master i
"anvendt økonomi og ﬁnansiell endring" i samarbeid med anders
tveit og sverre knutsen.

Har sammen med pål Berthling-Hansen utviklet 3 ulike executive
short programs

DALER, øRNuLF

utviklet hoveddelen av en modul i ledelsesprogrammet for Bergen
kommune (ansvarlig, egil marstein)

Bedriforsikring - skade 7,5 eCts in new for 2012/13
norsk og internasjonal forsikring - change from 12 to 7,5 eCts from
2012/13

utviklet hoveddelen av en samling i masterprogrammet for
førskoleledere (barnehageledere), (ansvarlig: johan from)

ENGH, JoNE

SToKNES, PER ESPEN

utarbeidelse av studiepoenggivende kurs om samvirkeforetak og
undervisning på kurset

researched and developed a new executive master of management, "green growth / green economics", which was passed by
uuv in sep.2012.

GuLDEN, BRoR PETTER
utviklet ny studieplan for bachelorstudiet i revisjon, i samsvar med
ny rammeplan.

KRISTENSEN, Roy
deltatt i planlegging av nytt studium "Bachelor i regnskap og
revisjon" tilpasset ny rammeplan for revisorutdanningen.
deltatt i planlegging av nytt studium i "Bachelor i økonomi og
administrasjon - proﬁlering regnskapsfører" tilpasset anbefalt plan
fra nrØa
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INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS
Dette er medarbeidere som jobber ved instituttet i 2013

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 eiendomsmeglingsrett

THESTRuP,
ANNE-CHRISTINE
Administrasjonsleder

NESSET,
RuTH HoLSEN
Administrasjonskonsulent

STEIGuM,
MARIE-LouISE
Administrasjonskonsulent

faglig staB: for ytterligere informasjon gå inn på hjemmesidene til de faglige:
http://www.bi.no/forskning/institutter/regnskap-revisjon-og-jus/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 eiendomsmeglingsrett

BERTHLING-HANSEN, PåL
førsteamanuensis bedrisøkonomi
phd fra southampton university
verdivurdering, bedrisøkonomi, realinvesteringsanalyse, kalkulasjon

CHE, LIMEI
dataarkitekt
phd in financial economics Bi 2011

BIRKELAND, KARI
Høyskolelektor/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

BJuNE, CATHRINE
førstelektor i forretningsjuridiske emner
Cand.jur. universitetet i oslo, spesialfag fra nordisk
institutt for sjørett, advokatbevilling. avtalerett, internasjonal kontraktsrett, sjø- og transportrett, sjøforsikring og skadeforsikring samt alminnelig
forretningsjus

DITLEv-SIMoNSEN, CARoLINE D.
forsker 2
Co-director Bi centre for Corporate responsibility
siviløkonom, ma og phd
forskning innen Corporate social responsibility
(Csr), ikke-ﬁnansiell rapportering, etikk, holdninger
og atferd

BLATTNER, EMANuEL
Høyskolelektor i økonomistyring
master i bedrisøkonomi
universitetet i fribourg 1979
Økonomistyring og ﬁnans

DuE-TøNNESSEN, INA
Høyskolelektor
Cand. polit. samfunns-/sosialøkonomi ntnu 1996
allmennlærer trondheim lærerhøgskole
personforsikring
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DyRNES, SvERRE
førstelektor i regnskap
mBa fra nHH 1974, statsautorisert revisor 1978
regnskap, regnskapsanalyse og verdsettelse av
bedrier

FJELDHEIM, PAuL HENNING
førstelektor i eiendomsmeglingsfag
Cand. jur. universitetet i oslo 2001, oﬀentlig
eiendomsmeglereksamen 1985, advokat mna,
eiendomsmegler mnef.
eiendomsmegling, eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett,
panterett

EKLuND, TRoND
førstelektor ii i regnskap
siviløkonom Handelshøyskolen Bi,
høyere avdelingsstudium i
bedrisøkonomisk analyse nHH 1988
regnskap

GARCIA DE oLLALA LoPEz, IGNACIo
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat
master i finans Bi 2008, finans og regnskap
Corporate ﬁnance, stock repurchases, social capital,
capital structure

ENGH, JoNE
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat i jus
Cand.jur. universitetet i Bergen 1989
finansjus, dvs. ﬁnansnæringens rammevilkår, børsog verdipapirjus, pensjonsjus,
selskapsrett og forsikring

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 avgisrett. fagansvarlig skatterett master i regnskap og revisjon.
skatte- og avgisrett

ELIASSEN, KJELL A.
professor
leder for senter for europeiske og
asiatiske studier

GJøNNES, SvEIN H
Høyskolelektor ii,
siviløkonom, mBa, statsautorisert revisor
Økonomi- og virksomhetsstyring

ERICSoN, INGvILD SCHIøLL
Høyskolelektor i juridiske fag
Cand.jur. universitetet i oslo 2002,
master of european Business law 2003, mellomfag
i psykologi. p.t. i delevis permisjon. generell
kontraktsrett, fast eiendom, eiendomsmeglingsrett,
forbrukerrettigheter, eØs-rett og juridisk metode

GRIMSRuD, INGER JuLIE
doktorgradsstipendiat i jus
master i rettsvitenskap, universitetet i oslo 2012
Bachelor i økonomi og administrasjon, nHH
revisjonsrett, selskapsrett, erstatningsrett

ERIKSEN, BJøRN
førsteamanuensis i forretningsjus
phd fra Copenhagen Business school 2007,
førsteamanuensis ii Høyskolen i Buskerud
arbeidsrett

GRuNDEKJøN, oLE TELLEF
Høyskolelektor i juridiske fag
siviløkonom nHH, advokat mna
skatterett, strategisk økonomistyring

FALKANGER, THoRuNN
Høyskolelektor i juridiske fag
Cand.jur. universitetet i oslo, advokatbevilling
associate dean Bachelorstudiet i eiendomsmegling
eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, avtalerett, fast
eiendoms rettsforhold og selskapsrett

GuLDEN, BRoR PETTER
studierektor i revisjon
siviløkonom nHH,
statsautorisert revisor
revisjon

FERDowSI, SANAz oRMAz
Høyskolelektor
siviløkonom Handelshøyskolen Bi
stud.jur.
skatte- og avgisrett

HANSEN, RuNE J
Høyskolelektor
siviløkonom fra Bi,
pedagogisk utdannelse
fra statens lærerskole i handels- og kontorfag
regnskap, bedrisøkonomi, oﬀentlig regnskap
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HAuG, ARE vEGARD
førsteamanuensis
phd universitetet i oslo (statsvitenskap)
politisk økonomi, eu/eØs, demokrati, nettverk, forvaltning, ikt, organisasjon og ledelse

LANGFELDT, SvERRE FAAFENG
Høyskolelektor i juridiske fag
Cand.jur. universitetet i oslo, advokatbevilling
arbeidsrett, alminnelig forretningsjus

HERNES, GuDMuND

LANGLI, JoHN CHRISTIAN
professor i bedrisøkonomisk analyse
siviløkonom Bi 1987, dr.oecon. norges Handelshøyskole i 1993
empirisk forskning, ﬁnansregnskap,
regnskapsanalyse

professor ii
forsker fafo
phd i sosiologi fra
johns Hopkins university 1971

LARSEN, KNuT EIKRE
Høyskolelektor
Økonomistyring

HvEEM, DAG JøRGEN
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat
advokat, diplomøkonom bank og ﬁnans. privatøkonomi med jus. Bankers rådgivningsansvar, ﬁnansavtaler og kredittrett, arv, arveavgi og skatt,
familierett og ugi samliv, trygd, vergemål,
pante- og tingsrett, kausjon, boligrett, tvangsinndrivelse og gjeldsordningsloven for privatpersoner

LuND, MoRTEN
Høyskolelektor
Can.jur., forretningsjus og shipping

KASPERSEN, GuNNAR
Høyskolelektor ii, advokat
arbeidsrett

LøKEN, SvEIN A
Høyskolelektor
siviløkonom nHH
it-revisjon og internkontroll

KINANDER, MoRTEN
førsteamanuensis i forretningsjus
dr.juris, det juridiske fakultet i Bergen, 2003
master i rettsvitenskap, det juridiske fakultet i
oslo, 2006. Cand. philol, ﬁlosoﬁ hovedfag, 1997
kreditt- og depotjus, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, rettssosiologi, rettsﬁlosoﬁ, straﬀerett,
menneskerettigheter, forvaltningsrett

MINDE, STINE wINGER
Høyskolelektor
master i rettsvitenskap 2008
alminnelig forretningsjus, selskapsrett, organisasjonsjus, eiendomsmeglingsjus

KRISTENSEN, Roy K.
Høyskolelektor
diplomøkonom Bi 1990, skatterevisor
regnskap, skatte- og avgisrett

MIKELSEN, ANDERS
førsteamanuensis i skatte- og avgisrett
phd i rettsvitenskap uio
avgisrett og kontraktsrett

KvAAL, ERLEND
førsteamanuensis, dr.oecon.
associate dean master i regnskap og revisjon
regnskap

MISuND, oDD
Høyskolelektor
siviløkonom Bi, faglærereksamen
statens lærerhøyskole i handels- og kontorfag.
regnskap og bedrisøkonomi

LAHNSTEIN, GEIR
Høyskolelektor
diplomøkonom
underviser i organisasjon og ledelse
spesielt rettet mot oﬀentlig sektor.
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NoRDLI, ATLE
førsteamanuensis
siviløkonom norges Handelshøyskole
dr.oecon. norges Handelshøyskole
operasjonsanalyse. Bedrisøkonomisk analyse.
logistikk

SCHwENCKE, HANS RoBERT
professor i regnskap. dr.juris universitetet i oslo
2002. statsautorisert revisor. fagansvarlig regnskap
master i regnskap og revisjon. norsk og internasjonal regnskapsrett, regnskapsmessig behandling
av oppkjøp og fusjoner

MyRTvEIT, INGuNN
professor i bedrisøkonomisk analyse.
dr.oecon nHH 1995, siviløkonom Bi 1985
Bedrisøkonomi, soware economics

SITTER, NICK
professor i politisk Økonomi
phd lse 1999
associate dean, msc political economy
komparativ politikk, regulering, eu

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

NoRDTøMME, ToR oLAv
Høyskolelærer
siviløkonom Bi 1986,
autorisert regnskapsfører 2002
Økonomistyring og ﬁnansregnskap

SMEDSRuD, KJELL
Høyskolelektor
Cand.real. universitetet i oslo 1982
skadeforsikring

RANDERS, JøRGEN
professor i klimastrategi
phd fra mit sloan school of management
Bærekraig utvikling, fremtidsanalyse,
systemdynamikk

STENSRuD, ERIK
professor ii
master of science i fysikk ntH, master of
science i petroleumsøkonomi ifp paris,
dr.philos universitetet i oslo
systemutvikling, soware economics

RASMuSSEN, JANICKE
førsteamanuensis,
phd Cass Business school
siviløkonom Heriot Watt university edinburgh
1989, Høyere revisorstudium nHH 1990
regnskap, skatterett, corporate governance

SToKNES, PER ESPEN
forsker iii
Co-director ved senter for klimastrategi,
Cand psychol og dr.philos universitetet i oslo,
scenarier, strategi, grønn økonomi og klimastrategi

RoBERTS, HANNo
professor i internregnskap og økonomistyring
phd university of maastricht (1992) nederland.
intellektuell kapital, intern regnskap og styring i
den kunnskapsbaserte bedri, lokale informasjonssystemer, internregnskap og innovasjon

STRAND, RoLF GuNNAR
Høyskolelektor
siviløkonom Hae fra nHH,
Cand.polit. universitet i oslo
Bedrisøkonomi og samfunnsøkonomi

RuuD, FLEMMING
professor, statsautorisert revisor. phd, professor
university of st. gallen, sveits. intern og ekstern
revisjon, tilliggende forskningsområder innen
corporate governance, risk management, intern
styring og kontroll samt ﬁnansielt regnskap

SvANSTRÖM, ToBIAS
post.doc,
phd umeå school of Business
revisjon og intern kontroll
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uNNEBERG, INGE
førsteamanuensis
phd universitetet i tromsø 2009, Cand.jur. universitetet i oslo 1984, agronom 1979. førsteamanuesis
ii ved universitetet i tromsø, juridisk fakultet.
familie-, arve- og skierett, odelsrett, erstatningsrett,
forsikringsrett

SvERDRuP, uLF
professor ii
direktør ved nupi norsk utenrikspolitisk institutt.
utdannet statsviter og har arbeidet med ulike sider
ved oﬀentlig politikk, internasjonale forhold og
politisk økonomi. ledet sekretariatet i europautredningen (nou:2012:2). foredrag og undervisning innenfor ulike emner tilknyttet eu,
eØs og norsk utenrikspolitikk

vIKEN, MoNICA
førsteamanuensis i forretningsjus.
phd Copenhagen Business school 2011. Cand.jur.
universitetet i oslo 1995. associate dean for
Bachelor i økonomi og forretningsjus.
generell kontraktsrett, juridisk metode, eiendomsmeglerrett, immaterialrett og markedsføringsrett

TANGENES, ToR
førstelektor i økonomi- og virksomhetsstyring
Cand merc fra nHH, mBa fra asu.
associate dean for bachelorstudiet i økonomi og
administrasjon
førstelektor ii ved Høyskolen i Buskerud
Økonomi- og virksomhetsstyring. metode.

wILLEKENS, MARLEEN
adjunct professor
phd university of Warwick 1995,
professor at faculty of economics and Business, ku
leuven
auditing

THoRKILDSEN, ANNE
Høyskolelektor
siviløkonom Handelshøyskolen Bi 1979,
master of management 2005
regnskap og bedrisøkonomi

AARDAL, GuNNAR
doktorgradsstipendiat i jus
ll.m european union Business law fra amsterdam
law school
Cand. jur. universitetet i oslo.
kapitalforvaltning, pensjonsrett og selskapsrett

ToLLEFSEN, ToR A
Høyskolelektor (pensjonist fra august 2012)
siviløkonom nHH 1972
regnskap og bedrisøkonomi

TRoSDAHL, KRISTIAN
Høyskolelektor
Cand.philol. universitetet i oslo 2000
Høyere forsikringseksamen
skade- og livsforsikring, forsikringshistorie

ASSoSIERTE MEDARBEIDERE:
Berg, terje
Høyskolelektor
Håkonsen Qvam, glenn Høyskolelektor
olesen, johnny
førstelektor
skjønhals, terje
Høyskolelektor ii

Bi trondheim
Bi kristiansand
Bi Bergen
Bi trondheim

arnadottir, agnes
dante, nicole
grødal Halvorsen, Øyvind
lorentsen, marianne
munkvold, jeanette
stenvik granly, simen
støve, elisabeth
toporowska, elzbieta
vestrum, jon
vidste, ingvild

Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo
Bi oslo

studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
studentassistent
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DEPARTMENT OF ACCOUNTING, AUDITING AND LAW
ANNUAL REPORT
ment 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, Corporate social responsibility, 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.

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,
bank 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. in 2012, the department
consisted of 63 faculty members and 2 administrative support staﬀ.
in addition, the department has temporarily employed 9 student
assistants. four of the department’s associate faculty members are
employed at the regional campuses of Bi norwegian Business
school.

international researCH neWs
ARTICLE IN ToP-RANKING JouRNAL:
john Christian langli, ole-kristian Hope and Wayne B. thomas:
“agency conﬂicts and auditing in private ﬁrms” is to be published in
the top-ranking journal Accounting, organizations and society
2012, vol. 37.

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
12
5
24*
1
10
63

FTE (full-time equivalents)
8.8
1
1.4
12
5
22.8
0.2
1.4
52.6

NEw BooKS
kjell eliassen and Bindi, federiga (eds.): Analyzing European Union
Politics. societa editrice il mulino 2012
gudmund Hernes. Hot Topic – Cold Comfort. Climate Change and
Attitude Change. nordforsk/fafo 2012.
jørgen randers: 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years.
Chelsea green pub. 2012
AwARDS AND HoNouRS
Cathrine Bjune was awarded “best faculty” prize for the executive
mBa program in shipping, ﬁnance and oﬀshore.

*) 3 of the lecturers are in the final phases of their PhD dissertations.

teaCHing
the department has a comprehensive course portfolio within the
Bachelor, master, and executive programs. the department is
responsible for the master program in professional accountancy,
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 school 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 norwegian Business school, are all faculty members
of the department.

gudmund Hernes won the manuscript competition of the
publishers Cappelendamm akademisk for Hot Topic – Cold
Comfort. Climate Change and Attitude Change.
jørgen randers received honorable mention in oslo’s environmental
award for 2012 and received the 2012 atlas award Honoring
Climate Heroes in Washington dC in october 2012.
Hanno roberts was awarded “Best mBa faculty – elective courses”
in the mBa programme of the singapore management university.
He was also awarded “favorite mBa professor” by Class mBa15 of
the Bi-fudan mBa program.

the department is the provider of the following master of 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) 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) portfolio and financial investment Consultancy.

CoNFERENCES, SPEECHES, INTERvIEwS
per espen stoknes organized a public seminar on “the psychology
of Climate” with 200 participants from the private and public sector.
gudmund Hernes held a presentation on “Hot topic – Cold
Comfort” for unesCo.
jørgen randers gave a total of 44 lectures abroad in conjunction
with his book 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years.

teaching hours
the department's faculty members contributed 10.345 teaching
hours altogether in 2012.

Hanno roberts was interviewed on “intellectual capital” for Which
MBA?

researCH

monica viken held a presentation on “market surveys in Court
Cases” for ip lawyers meeting in oslo in november.

research themes in 2012 covered the areas of company law develop-
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