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VÅRT BIDRAG
Denne årsmeldingen markerer et veiskille. Med virkning fra
1. august 2015 deles det tidligere Institutt for regnskap,
revisjon og jus i to nye institutter: Institutt for rettsvitenskap
og et institutt for det økonomiske fagområdet.

For det tidligere Institutt for regnskap,
revisjon og jus er det utarbeidet en egen
årsmelding. Den foreliggende årsmeld
ingen gjelder bare det nye Institutt for
rettsvitenskap. Årsmeldingen side 41
gir en oversikt over hvilke medarbeidere
som tilhører dette instituttet.
Årsmeldingen viser at det var stor
aktivitet i 2014 både på undervisnings-,
formidlings- og forskningsfronten
innenfor alle fagområder i det nye instituttet. Både nasjonalt og internasjonalt
har instituttets medarbeidere ytt viktige
bidrag.
Instituttets medarbeidere har gitt førsteklasses undervisning i 2014 og står bak
flere viktige undervisningstilbud, bl.a.
Master of management-programmet
«Grønn vekst» som omtales på side 4.
Som årsmeldingen viser, har instituttets
medarbeidere spilt en aktiv rolle i
den offentlige samfunnsdebatt. Det
vellykkede seminaret «Åpent Forum»
med det overordnede temaet: «hva
lærte jeg om ledelse?» ble videreført
med flere av de mest sentrale nordmenn
og -kvinner som gjester, se omtalen på
side 17.
Årsmeldingen side 30 dokumenterer
også at instituttets medarbeidere har
publisert en rekke faglig nyskapende
forskningsarbeider. De har dessuten
utgitt flere publikasjoner hvor formidlingsaspektet har stått i sentrum.
Både med tanke på undervisning,
formidling og forskning er flere av
fagmiljøene innenfor instituttet blitt
styrket i 2014. Dette gjelder bl.a. skatteog avgiftsrettsmiljøet og fagmiljøet
som arbeider med eiendomsmegling og

rettsspørsmål som gjelder fast eiendom,
samt forskningsmiljøet rundt stiftelser
og immaterialrettsmiljøet, se side 11,
og 8.
En årsmelding skal være tilbakeskuende.
Denne årsmeldingen peker imidlertid
også fremover og forteller i den
2

forbindelse at BIs nye Institutt for rettsvitenskap skal bidra til førsteklasses
undervisning, formidling og forskning
i rettsvitenskap og samfunnsvitenskap,
herunder blant annet CSR, bank og
forsikring, eiendomsmegling, shipping
og klimastrategi.
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FORENER TO
LIVSVIKTIGE
OMRÅDER

Master of management i Grønn vekst
kombinerer næringsliv og miljø, og kurset
gir innsikt i både utfordringer og prosesser
som kan resultere i fordeler på begge områder. Det viktigste masterprogrammet, gitt
utfordringene for næringsliv og samfunn de
neste tiårene, mener forsker og førstelektor
Per Espen Stoknes.
røde tråden i programmet. I tillegg er
han veileder for alle deltakerne.
– Det er stor spennvidde blant deltakerne. Høsten 2014 begynte 33 nye
personer fra både private og offentlige
selskaper på dette programmet.
Deltakerlisten inneholder alt fra ansatte
i Telenor, Statoil, Norsk Folkehjelp
og Bellona til HKH kronprinsesse
Mette-Marit fra Det Kongelige Slott,
forteller Per Espen Stoknes. Det har gitt
en fabelaktig spredning i erfaringsbakgrunn.

– Dette handler om å forene forretning
og miljø. Det er ikke et enten eller, og
det er fullt mulig å få til en trippel-vinn
situasjon hvor det både er lønnsomt og
dessuten bra for miljøet og de ansatte.
Ikke minst fordi det kjennes meningsfylt
å bidra til både økonomisk vekst og ta
vare på miljøet, forklarer forsker og foreleser, Per Espen Stoknes.
Første kullet på Master of management-programmet Grønn vekst var
i skoleåret 2013-2014. Formålet er
å utdanne ledere som kan styre en
strategi for omstilling til grønn vekst.
Kombinasjonen av næringsliv og miljø i
utdannelsen gir godt grunnlag for dette,
mener Per Espen Stoknes.
– Masterprogrammet i Grønn vekst
er kanskje det viktigste master of
management-programmet på BI.
Dette er fordi det tematiserer hvordan
økonomien og naturen – som alt
næringsliv og alle mennesker er
avhengig av – kan tjene på å fungere
bedre sammen de kommende tiår.

Fokus på aktiv læring
Master of Management er en erfaringsbasert mastergrad som er tilrettelagt
slik at den kan gjennomføres ved siden
av jobb. Programmet består av fem
samlinger der studentene lærer om
utfordringer i grønn vekst, innovasjoner
og ideer som er fordelaktig for miljøet,
grønne regnskap og strategier, i tillegg
til at de får en forståelse av klimaendringen de neste tiårene, og dens utslag
og innvirkning på næringslivet.
De ulike samlingene har fokus på aktiv
læring i grupper gjennom diskusjoner
og caseløsinger i samarbeid med
blant annet Kebony, Tesla og Norsk
Gjenvinning. I tillegg samarbeider
programmet med store selskaper som
Statoil, Tine, Posten og NorgesGruppen.

Fornøyde studenter
Stoknes er fagansvarlig for masterprogrammet. Med sin erfaring som
forsker i fagfelt som grønn økonomi og
klimastrategi, har han ansvaret for den
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Han legger til at programmet og dets
samlinger evalueres svært høyt av
deltakerne; 6,4 på en 1-7 skala.
– Studentene er superfornøyde. I tillegg
har mange fra fjorårets kull allerede
skiftet til bedre jobber.

FAKTA
PER ESPEN STOKNES, forsker II.
Scenarier, strategi, grønn økonomi
og klimastrategi,
Handelshøyskolen BI
«Jeg var veldig fornøyd med
programmet og føler meg privilegert som får være med. Jeg har
aldri opplevd en så engasjert,
kunnskapsrik og engasjerende
foreleser som Per Espen Stoknes,
ei heller så engasjerte og kunnskapsrike medstudenter.»
Benedicte F. Waaler
Prosjektleder, Avanzus
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FINNER NYE
EVALUERINGSMETODER
FOR VELDEDIGHET
Gode intensjoner – ønsket effekt?
Årlig deler norske stiftelser ut over tre milliarder kroner, men vi
vet lite om effekten av disse donasjonene. Seniorforsker
Caroline D. Ditlev-Simonsen arbeider med ulike metoder
og fremgangsmåter for å bistå stiftelser med å sikre at disse
midlene blir fordelt optimalt, og at ønsket samfunnseffekt og
nytte er i tråd med forventningene.
– For bedrifter er det etablert gode
regnskapssystemer til å vurdere grad
av måloppnåelse og avkastning. Noe
slikt er det ikke etablert for å evaluere
effekten av stiftelsers måloppnåelse.
Det betyr ikke at dette ikke er viktig
– snarere tvert imot. Det er bare litt
mer utfordrende, mener seniorforsker
Caroline D. Ditlev-Simonsen.
Hun forteller at effektevaluering av
støtten fra stiftelser er et underutviklet
område, og at det er viktig for styret
og ledelsen i stiftelser å vite mer om
hva stiftelsen faktisk har bidratt med i
samfunnet. Men ettersom stiftelser ikke
eies av noen, er det heller ingen eiere
som krever valide resultater. Dermed
kan evaluering og måling av prosjekter
som er støttet, bli tatt for lett på.

Samfunnsansvar
Det er ikke bare stiftelser som deler
ut midler til gode formål. Til sammen
deler bedrifter ut mye mer som del av
sitt samfunnsansvar (Corporate Social
Responsibility – CSR). Bedriftene er også
mye mer opptatt av å sikre ønsket effekt
av disse donasjonene.

Caroline Ditlev-Simonsen har
en doktorgrad innen bedrifters
samfunnsansvar (CSR), og dette
var også bakgrunnen for at hun ble
kontaktet av stiftelser for å forske innen
dette feltet og hjelpe stiftelser med
effektmåling. Så langt har hun arbeidet
4

med Norges største stiftelser, som
GjensidigeStiftelsen og ExtraStiftelsen.
Dette er stiftelser som årlig deler ut flere
hundre millioner kroner til tusenvis av
prosjekter.

ÅRSMELDING - INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP 2014

(Foto: Arve Ullebø/Stiftelsestilsynet)

Nyttig prosess
Caroline Ditlev-Simonsen mener vi vet
for lite om resultatene fra prosjektene
som har som formål å være allmennyttige. Hun trekker frem at konkrete
mål og effektive evalueringer kan
være til nytte for både stiftelsen og
organisasjonene som mottar midler. I
tillegg kan det være til hjelp for de som
vurderer søknadene. Hun understeker
likevel at formålet ikke er å kategorisere
prosjekter som «gode» eller «dårlige»,
men heller å lære av erfaring for å støtte
bedre prosjekter i fremtiden.
– For å måle effekten av prosjekter, er
det sentralt at prosjektene har konkrete
mål. Ikke f.eks. mål som «sosialt tilbud
til eldre», men heller «lære 20 pensjonister hvordan benytte Facebook». Ikke
mål som «få folk ut i naturen», men
isteden «få 20 skoleklasser på 5. klassenivå på skitur i Maridalen».
I etterkant må man undersøke i hvilken
grad målet faktisk er nådd. Denne
informasjonen kan gi et bedre grunnlag

for å sette rammer for hva som skal
støttes. I tillegg kan det være til hjelp
for nye søkere, forklarer Caroline DitlevSimonsen.

Lite konstruktiv rapportering
De fleste som får støtte av stiftelser i
dag, får midler til å hjelpe noen andre.
Svært sjelden spør man disse «andre»,
altså brukerne, hva de synes om
prosjektet.
– I dag er det som regel prosjektleder
som skriver en sluttrapport, og da er det
ikke så overraskende at prosjekter flest
blir rapportert som meget vellykkede,
uttaler Caroline Ditlev-Simonsen. På
denne måten mister man en viktig del
av kunnskap om erfaring og læring av
prosjektene.

Henger etter
Stiftelse som organiseringsform er også
stadig mer brukt i Norge, samtidig
er det svært lite tilbud innen praktisk
opplæring og kompetanseheving på
dette feltet. Effektevaluering er mye
mer utberedt internasjonalt. Stiftelser
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som for eksempel Bill & Melinda Gates
Foundation og Rockefeller Foundation
har stort fokus på måling av effekt og
effektevaluering.
FAKTA
CAROLINE DITLEV-SIMONSEN,
seniorforsker og co-director ved
BI Centre for Corporate Social
Responsibility.
«Man må ikke spørre «hvor mye
ga du?», men «hvilke forandringer
fikk du til?»
Rep. fra Bymisjonen, Aftenposten 27. aug. 2009

FAKTA
7600 stiftelser i Norge
3500 er pengeutdelende
Deler ut 3 milliarder kroner årlig
Utdanning mottar 28%
Sosiale formål mottar 26%
Forskning mottar 18%
Kulturelle formål mottar 12%
Kilde: Stiftelsestilsynet, www.stiftelsestilsynet.no
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STIFTELSESFORSKNING
Stiftelser er mer aktuelle enn noen
gang. Ved Handelshøyskolen BI ønsker
vi å sette søkelyset på denne eierformen.
Årlig deler norske stiftelser ut rundt
tre milliarder kroner til gode formål.
I forhold til utenlandske stiftelser er
norske stiftelser mye mindre fokusert
på effekten av denne støtten. Er
målet for støtten nådd? Anvendes
midlene der de er mest effektive for
å oppnå målet? Ulike måter å måle
denne effekten forskes det på ved BI i
samarbeid med større stiftelser.

Stiftelser er en stadig mer populær og
anvendt organisasjonsform. I Norge
er det i dag over 8000 stiftelser, med
en bokført egenkapital på nærmere
100 milliarder kroner og antatt reelle
verdier på over 200 milliarder kroner.
Stiftelser er ofte opprettet for et spesielt
formål, det være seg ideelt, humanitært,
kulturelt eller lignende. Tidligere har
det vært vanlig å benytte stiftelse som
organisasjonsform i forbindelse med
gaver og testamenterte verdier, men
etter hvert har også næringsdrivende
stiftelser fått en viss utbredelse.
I dag fyller mange stiftelser samfunnsroller som ligger på siden av myndigheters
og bedrifters roller, og de utfører viktig
oppgaver som ellers ikke ville blitt
utført. GjensidigeStiftelsen som støtter
opp om samfunnsnyttige formål med
fokus på trygghet og helse, Folkemuseet
som holder ved like norsk kultur, og
WWF-Norge som beskytter truede arter,
er eksempler på stiftelser som har viktige
roller i Norge i dag.

Mens f.eks. aksjeselskaper eies av aksjonærer og disse ofte er representert i styret,
eier stiftelser seg selv. I stiftelser er det
styret som bestemmer hva stiftelsen kan
og skal gjøre innenfor formålet, mens
det i aksjeselskaper er eiere som gjennom
generalforsamlingen og representasjon
i styret bestemmer hva bedriften skal
gjøre. Lovgivningen legger ikke opp til at
stiftelsers utvikling og drift følges opp på
samme måte som i selskaper.
Med bakgrunn i antall og størrelse på
verdier i stiftelser samt styringsformen som sådann, er det behov for

mer kunnskap knyttet til regulering
og oppfølging av stiftelser for å bidra
til at disse yter best mulig i dagens
samfunn. Dette er et område hvor BI
har og videreutvikler kompetanse og
ekspertise – i samarbeid med andre viktig
aktører på området både internasjonalt
og på nasjonalt nivå, for eksempel i
samarbeid med Stiftelsestilsynet og
Stiftelsesforeningen.
Den 15.01.2014 ble det arrangert et
seminar om Stiftelser – forskningsutfordringer.

Seminarprogram om stiftelser og forskningsutfordringer 15. januar:
Professor Tore Bråthen, BI: Velkommen, bakgrunn og formål
Professor Øyvind Bøhren, BI: Økonomiske særtrekk ved stiftelser
Adm.dir. André Støylen, Sparebankstiftelsen: Den eierløse eierstyrer.
Professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School: De danske erhvervsfondes succes.
Advokat Thina E. Ytterhorn, Veritas: Styring uten eiere i Veritas.
Forsker Caroline Ditlev-Simonsen, BI: Effektmålinger i ideelle stiftelser:
Stipendiat Inger Julie G. Aasland, BI: Juridisk stiftelsesforskning ved BI.
Seniorrådgiver Tom S.B. Plünnecke, Stiftelsestilsynet: Stiftelsestilsynets oppbygging og funksjon.
Stipendiat Gunnar Aardal, BI: Bør vi tillate trusts i Norge?

«Det viktigste er ikke hvor mye en
stiftelse gir, men hvilke positive endringer
gaven medfører»
Caroline Ditlev-Simonsen
Bl.a. Tore Bråthen, Stine Winger Minde, Inger Julie G.
Aasland og Caroline Ditlev-Simonsen er aktive deltakere i
instituttets fagmiljø som arbeider med stiftelser
Tore Bråthen

Stine Winger Minde

Inger Julie G. Aasland

Caroline Dale
Ditlev-Simonsen
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STOR VEKST I SKATTEOG AVGIFTSRETTSMILJØET
Skatte- og avgiftsrettsgruppen ved instituttet har de siste årene vokst betydelig. I dag har gruppen
ansvar for bl.a. et Master of Management-program og årlige arrangementer innen skatt og avgift.
– Vi har skapt et sterkt fagmiljø i
skatte- og avgiftsrett. Dette fører til at
undervisningen har et veldig høyt nivå,
sier Sanaz Ormaz Ferdowsi.

– Vi er stolte av å ha vokst så mye de
siste to årene. Det er ingen andre institusjoner som har den samme utviklingen i
skatte- og avgiftsrettsmiljøet, som vi har
hatt forteller Sanaz Ormaz Ferdowsi.

Hun forteller videre at foreleserne
på masterprogrammet i skatte- og
avgiftsrett er blant de fremste ressurspersonene på dette feltet både i Norge
og internasjonalt. Pensumets hovedvekt
er på selskaps- og næringsbeskatning,
og programmet vektlegger sammenhengen mellom fagområdene skatt,
avgift, innfordring, regnskap, revisjon og
kontrollutfordringer. Hensikten er å gi
dybdeforståelse for problemstillinger og
utfordringer som skatte- og avgiftsrettsspesialistene kan bli stilt overfor. Norge
har ikke tidligere hatt et så omfattende
og videregående studietilbud i skatteog avgiftsrett.

Skatte- og avgiftsrettsgruppen ved
instituttet har ansvar for alle skatte- og
avgiftsrettskursene både på master- og
bachelornivå. Dette er kurs om blant
annet merverdiavgiftsrett, selskapsbeskatning og internasjonal skatterett,
skattekurs på master i regnskap og
revisjon, og skatterett på siviløkonomimaster med spesialisering i «Business
Law, Tax and Accounting». I tillegg
kommer et 20-poengsfag som går over
et helt år på bachelorprogrammet i
regnskap og revisjon.
– Gruppen har spesialisert seg innen
ulike felt slik at vi har dybdekunnskap
på mange områder i både nasjonal og
internasjonal skatte- og avgiftsrett,
forklarer Sanaz Ormaz Ferdowsi.

– Vi er nå den eneste institusjonen i
Norge med en egen masterutdannelse
innen skatte- og avgiftsrett, påpeker
Sanaz Ormaz Ferdowsi.

Skattemaster
I samarbeid med Skatteetaten har
Handelshøyskolen BI opprettet en spesialisering i skatte- og avgiftsrett innen
Executive Master of Management.
Dette undervisningsopplegget er ment
for personer som arbeider med skatteog /eller avgiftrett, og som allerede har
en grunnleggende og bred forståelse
av faget, men som ønsker en vesentlig
kompetanseheving.

Professor dr. juris Ole Gjems-Onstad
har hatt hovedansvaret for masterprogrammet i skatte- og avgiftsrett. Han
ledet også Høyere revisorstudium da det
startet opp ved BI. Han var med på å
etablere fagtidsskriftet Skatterett og var
redaktør for tidsskriftet i perioden 19821991. Han har også utviklet den årlige
Skattelovsamlingen.

Samarbeid med næringslivet
– Vårt tette samarbeid med næringslivet
kommer godt frem gjennom våre arrangementer som merverdiavgiftseminaret
vi har om våren og skatteseminaret vi
har om høsten. Her kommer det foredragsholdere fra både næringslivet,
utdanningsinstitusjoner og skatteetaten,
forklarer Sanaz Ormaz Ferdowsi.
Både merverdiavgift- og skatteseminaret
er årlige faglige arrangementer som tar
opp viktige temaer innenfor skatte- og
avgiftsrett. Våren 2014 var første gang
merverdiavgiftseminaret ble arrangert
på Handelshøyskolen BI. I 2015 økte
deltakerantallet fra ca. 100 deltakere til
over 250.
– Vi er opptatt av å ha et godt
samarbeid med næringslivet, særlig
advokat- og revisjonsfirmaer, avslutter
Sanaz Ormaz Ferdowsi.

Aktuelle bøker:
Disse bøkene er gitt ut av Gyldendal forlag og
skrevet av redaktørene, foreleserne og enkelte
studenter.
Aktuell merverdiavgiftsrett (2015), Red.:
Ole Gjems-Onstad og Cecilie Dyrnes
Aktuell bedriftsbeskatning (2013), Red.:
Ole Gjems-Onstad og Benn Folkvord
Praktisk internasjonal skatterett og
internprising (2013), Red.: Ole Gjems-Onstad
og Eivind Furuset
Praktisk merverdiavgiftsrett (2012), Red.: Ole
Gjems-Onstad, Tor S. Kildal og Cecilie Dyrnes
Skatteprosess (2011), Red.: Ole Gjems-Onstad
og Hugo P. Matre

Personer i skattegruppen:

Ole Gjems-Onstad

Sanaz Ormaz Ferdowsi

Eivind Furuseth

Roy Kristensen
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Anders Mikelsen

Ole Tellef Grundekjøn

Hans Georg Wille
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SATSNING PÅ
IMMATERIALRETT SOM FAGFELT
Det er en økende interesse for immaterialrett som fagfelt både i forskning
og undervisning. Fagfeltet innbefatter
områder som patentrett, designrett,
varemerkerett og opphavsrett.
Instituttet satser på fagfeltet og er
blant annet representert i et nettverk
av forskere fra Norden og Tyskland.
Nettverksmøtet i 2014 ble arrangert i

Lofoten av den norske delegasjonen.
En av våre medarbeidere, Monica Viken,
er også med i et nordisk forskningsprosjekt: Franchising The Nordic Model,
der forholdet til varemerkerett er ett
av fokusområdene. Monica Viken
har også vært sentral i utviklingen av
Opphavsrettsreglementet ved BI, vedtatt
av BIs styre den 1. september 2014.

Monica
Viken

FORUMET COMPLIANCE
FOR VERDIPAPIRFORETAK
BI har med stor suksess etablert forumet
Compliance for verdipapirforetak.
Seminaret går over to dager hver vår,
og er et sentralt møtepunkt for medarbeidere innen finansbransjen som jobber
med regulering og regeletterlevelse i
bransjen. Den store veksten i finansregulering har gjort at BI har klart å
imøtekomme en etterspørsel etter
oppdatering på særlig høyt nivå for
disse medarbeiderne. Seminaret, som nå

har blitt arrangert tre år på rad, har fått
uvanlig gode tilbakemeldinger fra deltagerne, og er nå godt innarbeidet. Ifølge
tilbakemeldingene er det p.t. ingen
andre tilbydere som er i nærheten av å
levere et slikt produkt. Professor Morten
Kinander har det faglige ansvaret for
gjennomføringen. Morten er også
involvert i en satsing på finans som
forsknings- og undervisningsområde
ved BI.

Morten
Kinander

STYRKING AV DET
JURIDISKE FAGMILJØET
Harald Benestad Anderssen begynte
som postdoktor ved instituttet
i 2014. Han har en omfattende
forsknings- og undervisningsbakgrunn,
særlig i tilknytning til fagområdene
kontraktsrett, forsikringsrett, boligrett
og eiendomsrett. Blant annet har han
skrevet en Ph.D-avhandling om mangler
ved omsetning av boliger, og en

kommentarutgave til avhendingsloven.
Før han kom til BI, har han arbeidet
som advokat, dommerfullmektig og
doktorgradsstipendiat. Ved BI skal han
ha fagansvaret for BI Forsikring, og
eiendomsmeglingsstudentene ved de
fleste av lærestedene vil nyte godt av
hans kunnskaper om avhendingsloven
når han underviser i temaet.
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Harald
Benestad
Anderssen
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KONTINUERLIG JAKT PÅ
ENDA HØYERE KVALITET
I rollen som Associate Dean for bachelorprogrammet i regnskap og revisjon jobber
høyskolelektor Kari Birkeland med å overføre kravene som stilles fra næringslivet og det
offentlige, BI og studentene til studiets faglige innhold.
Veletablert program

Som Associate Dean har jeg det faglige
ansvaret for bachelorprogrammet.
Oppgavene er flere, men en sentral
del av stillingen innebærer å påse at
det faglige innholdet er i samsvar med
de nasjonale kravene til dette studieprogrammet. I tillegg må det faglige
og pedagogiske innholdet i studieprogrammet kontinuerlig videreutvikles,
både for å påse at studiet er tilpasset
næringslivets behov og at det faglige
innholdet til enhver tid er oppdatert,
forteller Kari Birkeland, som i 2014 ble
Associate Dean for bachelorprogrammet
i regnskap og revisjon.
For å tilpasse studiet til næringslivets
behov, samarbeider BI med bransjeforeningene Revisorforeningen og
NARF. I tillegg er undervisningen
kombinert slik at studentene får innblikk
i næringslivets utfordringer. Vi har
blant annet et godt samarbeid med et
revisjonsselskap i faget revisjon, der
de gjennomfører undervisningen som
er særlig knyttet opp mot den praktiske utførelsen av faget. Vi har også
kontakt med de øvrige høyskolene og
universitetene som tilbyr denne utdanningen via et samarbeidsforum i regi

av Revisorforeningen og gjennom de
nasjonale eksamenene.
Studentene må avlegge nasjonale
eksamener i fire sentrale fag. Disse
eksamenene er både omfattende og
krevende. Det stilles karakterkrav
både for å gå videre til andre og tredje
studieår, men også for å få tildelt
godkjenning som registrert revisor av
Finanstilsynet, sier Kari Birkeland og
forteller at hun føler seg trygg på at
studentene blir godt skolerte til både å
gjennomføre eksamenene og til arbeidslivet etter denne tre-årige utdannelsen.
– Blant annet gjør våre godt kvalifiserte
og engasjerte kursansvarlige og forelesere betydelig innsats for utdanne
studentene. Ved å gjennomføre Bachelor
i regnskap og revisjon har studentene
mulighet til å bli både autorisert regnskapsfører og registrert revisor.
For å være trygge på at studentene
er fornøyd med undervisningen, skjer
det en løpende dialog med klassekontaktene. Samtidig arrangerer vi hvert
semester møte med klassekontaktene
for å få tilbakemeldinger på hva som
fungerer godt og hva som kan forbedres.
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Overgangen fra å ha ansvar for enkeltstående kurs til å ha ansvar, oversikt og
kunnskap om alle kursene som inngår
i bachelorprogrammets studieretning,
opplevde Kari Birkeland som spennende
og utfordrende. Den største utfordringen var kanskje å få en oversikt
over alle fagområdene og samtidig
bli kjent med de som er involvert i
studieprogrammet, av både faglige og
administrative. – Jeg har imidlertid fått
god hjelp fra administrasjonen, så slik
sett har det gått over all forventning,
sier hun med et smil. Jeg overtok et
veletablert program, med mange av
BIs kjernefag, så slik sett består mye
av jobben min av å videreutvikle en
allerede velfungerende studieretning.

Lærerik stilling
Som Associate Dean blir man godt
kjent med de øvrige faglige lederne
innenfor andre studieretninger, og dette
samarbeidet er både sosialt og lærerikt,
påpeker Kari Birkeland.
Hun forteller at de fagansvarlige møtes
på seminar en gang i året for blant
annet å diskutere ulike metoder for å
videreutvikle studiene, pedagogiske
utfordringer og å dra nytte av hverandres kunnskap og erfaringer.
– Jeg synes jobben er utmerket. I tillegg
til at den rent faglig er interessant, er
den også utfordrende og lærerik på
andre områder. Som Associate Dean
deltar man også i diskusjoner vedrørende overordnede spørsmål om studier
på BI, som for eksempel pedagogiske og
strukturelle utfordringer, avslutter hun.
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EIENDOMSMEGLERSTUDIET VED BI
Eiendomsmeglerstudiet er BIs nest
største bachelorstudium. Studiet hører
under instituttet, og instituttets lærere
er sterkt involvert i undervisningen av
eiendomsmeglerstudentene ved BI Oslo,
BI Bergen, BI Stavanger og BI Trondheim.
Fullført bachelor i eiendomsmegling
gir varierte arbeidsmuligheter innenfor
blant annet eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, offentlig forvaltning
og økonomisk/administrative yrker.
Eiendomsmeglingsstudiet åpner også
for masterstudier ved BI.

Den som har fullført eiendomsmeglerstudiet og oppfyller nærmere
lovbestemte krav som to års relevant
praksis og hederlig vandel mv., har
lov til å kalle seg eiendomsmegler
og kan utføre alle oppgaver innenfor
eiendomsmegling. Studentene ved eiendomsmeglerstudiet kan allerede i løpet
av studietiden arbeide som medhjelper
i eiendomsmeglingsforetak og i den
forbindelse utføre enkelte oppgaver
innenfor eiendomsmeglingen.

Thorunn Falkanger

Paul Henning Fjeldheim

MORGENMØTER OM SELSKAPSRETT
For å bidra til utvikling av fagmiljø
og forskning innen selskapsrett arrangerer instituttet selskapsrettslige
morgenmøter, som er et uformelt
diskusjonsforum for selskapsrettslige
problemstillinger.

Den 28. mars 2014 ble det avholdt et
morgenmøte med temaet «Aksjelovenes
§ 8 – 10 og Rt-2013-1601 sett i lys av
de siste lovendringene». Innleder var
høyskolelektor Morten Lund.

Morten Lund
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FORTSETTER SUKSESSEN
I 2014 fortsatte professor Gudmund Hernes seminaret
«Åpent Forum» med det overordnede temaet: hva lærte jeg
om ledelse?
FAKTA
GUDMUND HERNES
Professor II
Fagområder
Corporate Governance, levekår,
utdannelse, helse og forholdet
mellom privat og offentlig sektor
Ph.D.			
Ph.D. i Sociology, Johns Hopkins
University

Etter suksessen av lanseringen av Åpent
Forum i 2013, fortsatte professor
Gudmund Hernes det lærerike
seminaret i 2014. I samarbeid med
instituttleder, professor Tore Bråthen,
inviterte han både ansatte og studenter
ved Handelshøyskolen BI til å bli bedre
kjent med Kåre Willoch, Sylvia Brustad,
Jens Ulltveit-Moe og Harald Norvik.
Alle gjestene i Åpent forum har vært,
eller er i sentrale lederroller i Norge.
Gudmund Hernes forklarer at formålet

med seminaret er å se på hvordan
personen havnet i den aktuelle
stillingen, både biologisk og tematisk.
Som instituttets svar på Fredrik Skavlan,
gjennomfører han en uformell samtale
med hovedpersonen basert på gjennomtenkte spørsmål og en klar plan.
Under samtalen går Gudmund Hernes
gjennom livet til den aktuelle personen
og plukker opp hendelser og erfaringer
som har preget personen og påvirket
lederrollen. Det som har påvirket gjestene

som ledere, er lærdom som gjerne også
tilhørerne kan ta med seg videre og
reflektere over i sin egen ledelse.
Med spørsmål som «hva har drevet deg?»,
«hvordan har du lært å ta beslutninger?»,
eller «hvilke lærdommer om ledelse er
overførbare?», kommer Gudmund Hernes
til bunns i hva som gjorde at disse sentrale
lederne kom til topps.

Gjester hos Åpent Forum i 2014:
Kåre Willoch		
Erfaringer om
ledelse - 11. mars
”Hva har han lært
om å ta beslutninger, om ledelse og
om å drive frem
endringer? Hvor
lærte han, og av hvem?”
https://www.bi.no/bizreview/artikler/
kare-willoch-om-ledelse/

Sylvia Brustad
Fra stat til privat
- 24. april

Jens Ulltveit-Moe
Kunnskap i bruk
- 21. august
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Harald Norvik
Staten som kapitalist - 1. desember
https://www.
bi.no/bizreview/
aktivitetskalender/
gudmund-hernes-isamtale-medharald-norvik/
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DOKTORGRADSPROSJEKTER
Birkeland, Kari
Tittel:
Ekstern revisors
handleplikter - i et
revisjonsrettslig og
erstatningsrettslig
perspektiv.
Prosjektbeskrivelse: Forskningsprosjektet
omhandler ekstern revisors handleplikter.
Handlepliktene til revisor er i hovedsak
regulert i revisorloven § 5-1 og § 5-2.
Revisors handleplikter kan i hovedsak
deles i tre: kontroll av årsregnskapet,
herunder vurdering av om revisjonsklienten
har overtrådt lover og forskrifter av
betydning for årsregnskapet, kontroll av
revisjonsklientens formuesforvaltning og
forebygging og avdekking av misligheter.
Revisors handleplikter er generelt utformet
og prosjektet bidrar til å systematisere,
analysere og klargjøre innholdet i revisors
handleplikter ut fra et revisjonsrettslig og
erstatningsrettslig perspektiv. Klarlegging av
innholdet i aktsomhetsnormen står sentralt.

Engh, Jone
Tittel:
Eierkontroll i
finansinstitusjoner
og regulering av
finanskonsernets
struktur.
Prosjektbeskrivelse: 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 EØSkravene 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.

Aasland,
Inger Julie G.
Tittel:
Kapitalforvaltning i
stiftelser

Prosjektbeskrivelse: Emnet for
avhandlingen er hvordan styret i stiftelser
kan oppfylle sitt ansvar for å forvalte
stiftelsens kapital på en forsvarlig måte.
Stiftelser er selveiende, og stiftelsers øverste
organ er styret, som har det overordnede
ansvaret for forvaltningen av stiftelsen.
Sentralt i avhandlingen er juridiske
spørsmål i forbindelse med hva som ligger
i stiftelseslovens krav om en forsvarlig
kapitalforvaltning og forholdet mellom en
forsvarlig kapitalforvaltning og realisering av
stiftelsens formål. Det kan oppstå vanskelige
juridiske spørsmål vedrørende innholdet i
stiftelseslovens forsvarlighetskrav, hvilke
interesser styret i stiftelser skal ivareta,
krav til stiftelsens egenkapital, styrets
sammensetning, inhabilitetsspørsmål og
utdeling av stiftelsens midler. Prosjektet
går også nærmere inn på mulighetene
for tilsyn med styrets kapitalforvaltning,
herunder særlig Stiftelsestilsynets og
revisors rolle. Særlige spørsmål vedrørende
styremedlemmers erstatningsansvar
ved uforsvarlig kapitalforvaltning
er også en relevant problemstilling.
Forskningsprosjektet skal bidra til å klargjøre
hva som forventes av styremedlemmer i
stiftelser og hvilke interesser styret i stiftelser
skal ivareta.

Hveem,
Dag Jørgen
Tittel:
Bankers
rådgivningsansvar –
aktsomhetsnormen
og forbrukernes
rettsstilling.

Prosjektbeskrivelse: Hovedfokus i
avhandlingen er aktsomhetsnormens innhold
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ved finansiell rådgivning overfor forbrukere.
Det gjelder i utgangspunktet et strengt
profesjonsansvar. I avhandlingen analyseres
hvor strengt ansvaret i realiteten er, basert
på relevante rettskildefaktorer, blant annet
MiFID-direktivet, Røeggen-dommen og
annen rettspraksis, Finansklagenemndas
uttalelser og bransjeregler.

Aardal, Gunnar
Tittel:
«The Prudent
Person Rule» kravet til forsvarlig
forvaltning av
pensjonsmidler
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet
omhandler juridiske krav til forsvarlig
kapitalforvaltning av pensjonsmidler.
Temaet er aktualisert ved at man bygger
ned tidligere kvantitative restriksjoner i
kapitalforvaltningen (plasseringsregler), som
erstattes av kvalitative kriterier (rettslige
standarder). Forsvarlighetskravet er basert
på EU-rett, nærmere bestemt den såkalte
«prudent person rule» (implementert i
tjenestepensjonsdirektivet og kommer i
Solvens II). Prinsippet er igjen hentet fra
angloamerikansk rett (trust law).
Prosjektet vil ta for seg den EU-rettslige
siden, herunder hvordan norsk rett påvirkes.
Med et sparsomt rettskildebilde, både
internrettslig og EU-rettslig, rettes blikket
mot amerikansk rett hvor prinsippet er
utviklet ved en vekselvirkning av case law
og lovgivning siden 1800-tallet. Spørsmålet
er om man kan og bør bygge på slike
regler i Norge. Tilnærmingen gjøres dels
abstrakt (analyse av forsvarlighetskriteriet
og dets skjønnsmessige delkomponenter)
og dels konkret (ved å se nærmere på ulike
aktivaklasser).
Det skal også redegjøres noe nærmere for
de spesielle utfordringer som håndhevelse
reiser (som tilsyn, erstatning og i ytterste
konsekvens straff).
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JØRGEN RANDERS
Professor i klimastrategi.
Pris for livslang innsats i
System Dynamics Society.

MOTTOK
SJELDEN PRIS
Professor i klimastrategi, Jørgen
Randers, mottok i 2014 en pris for sin
livslange innsats i System Dynamics
Society, en pris som bare er utdelt tre
ganger i løpet av 40 år.
– Jeg har jobbet med systemdynamikk
helt siden jeg avla min Ph.D. på
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) i 1973. Jeg har anvendt den
systemdynamiske metode på en
rekke problemstillinger på alle nivåer
i samfunnet: globalt, nasjonalt, sektor
og bedrift. Dermed har jeg bidratt til å
utvikle metoden og forbedre den, særlig
når det gjelder praktisk anvendelse av
resultatene. I tillegg har jeg jobbet med
institusjonsbygging på feltet. Men jeg
er nok best kjent for anvendelsene av
systemdynamikk i studier av bærekraftig
utvikling på globalt nivå.
Det var ingen enkel prestasjon som
var grunnlag for prisen fra den globale
System Dynamics Society. Prisen ble
tildelt for å feire summen av Jørgen
Randers’ bidrag i løpet av et langt profesjonelt liv. System Dynamics Society,

som Jørgen Randers selv var med på å
starte opp på 1970-tallet, begrunnet
pristildelingen med Jørgen Randers’
lederskap i fremtidsforskning, global
bærekraft og systemdynamikk.
– Det var veldig hyggelig å få tildelt
denne prisen, jeg ble både glad og rørt.
Det kom som en stor overraskelse at
SDS prioriterte meg, ettersom det er
mange som har bidratt i arbeidet med
å gjøre systemdynamikk til et internasjonalt fagområde. Spesielt gledelig er
det å motta prisen siden den kun er blitt
delt ut tre ganger i løpet av 40 år.
System Dynamics Society er en global
medlemsorganisasjon for verdens
brukere av systemdynamikk-

metoden og foreningen har cirka 1000
medlemmer. SDS eksisterer ved siden av
andre foreninger som organiserer andre
grupper av systemanalytikere.

HAR STORT
PUBLIKUM I KINA
Jørgen Randers’ siste bok 2052 – A
Global Forecast for the Next Forty Years
er basert på systemdynamisk tenkning.
Den kom ut i USA i 2012 og er nå
oversatt til åtte språk og solgt i 150.000
eksemplarer, hvorav 50.000 på kinesisk.

PRISER
Bråthen, Tore

Fjeldheim, Paul Henning

Stoknes, Per Espen

Hederspris, Norges eiendomsmeglerforbund for fortjenestefull innsats til
beste for meglerstanden.

Årets foreleser ved BI Bergen

Utmerkelsen som foreleser/forsker nr.
1 i Executive Master of Management
in Energy, høst 2014.
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PRISBELØNNET SAMARBEID
Handelshøyskolen BI mottok sammen med Nanyang
Technological University (NTU) pris for fremragende
samarbeid og kunnskapsutveksling mellom Singapore og
Norge de siste 15 årene.
– Vi tildeler denne prisen hvert år til en
person, organisasjon eller selskap som
har skilt seg ut ved å dele kunnskap
og kontaktnett, slik at også andre
selskaper eller organisasjoner kan dra
nytte av, og bidra til forbedring av de
bilaterale forbindelsene mellom Norge
og Singapore, sier Erik Borgen, president
i Norwegian Business Association
(NBAS).
BI og NTU har jobbet veldig tett når det
gjelder forskning, utvikling og kunnskapsbygging, spesielt innenfor maritim
sektor. Samarbeidet har omfattet
utvikling og gjennomføring av felles
BSc, MSc og EMBA med spesialisering
mot maritim sektor, noe som også
inkluderer et omfattende toveis utvekslingssamarbeid av studenter mellom
Norge og Singapore.
Cathrine Bjune, førstelektor ved instituttet, tok imot prisen i Singapore.
Hun foreleser i shipping ved både
Handelshøyskolen BI og NTU, og i
tillegg har hun ansvaret for det faglige
innholdet i utvekslingsavtalen mellom de
to skolene som har foregått siden 2006.
Samarbeidet med BI inkluderer både
Engineering School og Business School
ved NTU. For tiden tilbyr BI både EMBA
i Energy Management og EMBA i

Shipping and Offshore i samarbeid med
NTU, og til høsten vil over 90 bachelorstudenter i maritime studier tilbringe et
obligatorisk semester ved BI i Oslo med
omfattende næringslivskontakt.
– Det er vårt inntrykk at NTU-studenter
har satt stor pris på opplevelsen av norsk
miljø og nordisk kultur i tillegg til det
faglige opplegget under sitt opphold i
Norge, sier Erik Borgen.
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FAKTA
CATHRINE BJUNE,
Førstelektor,
Institutt for rettsvitenskap,
Handelshøyskolen BI
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FORSKNINGSPROSJEKTER
Ditlev-Simonsen, Caroline Dale
Prosjektittel: Effektmåling av støtte til
ideelle tiltak – Gjensidige Stiftelsen
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er
en oppfølging av pilotprosjektet
Effektmåling. Formålet er opplæring
innen samkjørt bruk av effektskjema,
inkludert interessentvurdering og
samfunnsindikatorer. BI vil utvikle og
arrangere tre workshops hos Gjensidige
Stiftelsen. Videre utvikles en database
over data fra prosjekter avsluttet i
2012/13.
Prosjekttittel: Hva ønsker investorer?
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet ser
nærmere på interessen blant investorer når det gjelder ikke-finansiell
rapportering og evaluerer relevans og
preferanse knyttet til ulike miljø- og
sosialrelaterte variabler hos investorer.
Funnene vil besvare spørsmål som er
relevante både for bedrifter, investorer,
analytikere, revisorer, myndigheter,

ideelle organisasjoner og allmennheten
når det gjelder hva samfunnsrapportering bør inneholde, og resultatene
vil derfor være praktisk anvendbare for
disse aktørene.
Videre vil prosjektet bidra til debatt
og bevisstgjøring blant de samme
aktørene, og er således et bidrag i
retning bærekraftig utvikling. Med basis
i Prop. 48 L ”Endring i regnskapsloven
og enkelte andre lover (rapportering
om samfunnsansvar mv)”, er det
enda viktigere med klarhet rundt hva
bedrifter skal rapportere om.
Prosjekttittel: Evaluering av stiftelsesstøtte –ES
Prosjektbeskrivelse: Basert på tilgjengelige data, er formålet med prosjektet
å utarbeide en konstruktiv evaluering av
ES-støtte så langt. Dette som et første
steg i en effektevaluering av ES-støtte i
et større samfunnsperspektiv.
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Viken, Monica
Prosjekt tittel: Franchising – The
Nordic Model
Prosjektmedarbeidere:
Prosjektmedarbeidere: Petra SundNorrgård (Finlands Akademi), René
Henschel (Aarhus Universitet), Sanna
Wolk (Uppsala Universitet) og Stojan
Arnerstål (Uppsala Universitet).
Prosjektet er i regi av Academy of
Finland
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet skal
undersøke «best practice» for franchising i de nordiske land, gjennom
juridiske, empiriske og komparative
analyser. Hovedfokus vil være å vurdere
balanseforholdet mellom franchisegiver
og franchisetaker i de nordiske land.
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KONFERANSER OG FOREDRAG
Anderssen, Harald Benestad
Mangler i eierseksjonssameier - avhendingsloven og eierseksjonsloven.
Advokatforeningen i Troms - fagdag;
09.05.
En sammenligning mellom culpanormen
som grunnlag for erstatning i og utenfor
kontraktsforhold. Jeløyseminaret; 06.09.
Fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameier. Jeløyseminaret; 06.09.
Terskelen for å klassifisere en feil som
mangel ved omsetning av brukte
boliger. Jeløyseminaret; 06.09.
Oppdatering fra rettspraksis 2013-2014.
Det årlige bolig- og eiendomsrettskurset; 10.09.
Fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameier - etter Rt. 2013 s. 1508.
Fagdager for Sør-Østerdal tingrett;
18.10.
Minstetersklene for mangler etter
avhendingsloven. Fagdager for
Sør-Østerdal tingrett; 18.10.
Oppdatering fra rettspraksis 2013-2014.
Oppdatering for eiendomsmeglere;
17.11.
Avhendingsloven 2014. Kurs for juristenes Utdanningssenter: 11.12.

Bråthen, Tore
Nye budregler, Norges
Eiendomsmeglerforbund 14.02.
Bud og budgivning, Stavanger 10.03.
Styrearbeid og styreansvar i eiendomsmeglingsforetak Juridiske
spørsmål, Oslo 13.03.
Bud og budgivning, Tønsberg 08.04.
Grunnleggende selskapsrett, JUS, Oslo
08.-09.05.
Begrensninger på kjøp av aksjer,
sammen med Stine Winger Minde,
Advokatenes fagdager, Oslo 22.05.
Styrets balansegang mellom store og
små eiere, BIs styrekonferanse 2014,
Handelshøyskolen BI, 04.09.
Refleksjoner rundt kommunale foretak,
Tromsø kommune 15.09.
Styrets rolle i statlig eide selskaper,
sammen med advokat Andreas Mellbye,
Wiersholm, Næringsdepartementet 25.09.
Bud og budgivning, Advokatforeningen
Møre og Romsdal, Geiranger 26.09.
Aksjelovrevisjonen 2013 mv.,

Advokatforeningen Møre og Romsdal,
Geiranger 26.09.
Bud og budgivning, NEF Bergen, 16.10.
Nyheter i selskapsretten, Den årlige
selskapsrettskonferansen, JUS, Stavanger
30.10.
Budgivning, DNB Eiendomsmegling,
Lillestrøm 04.11.
Budgivning, JUS, 18.11
Styrets oppgaver og ansvar i et juridisk
perspektiv, Sparebanken Hedmark 28.11.
Budgivning, Norges
Eiendomsmeglerforbund, Trondheim,
09.10.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale
Effektmåling av støtte fra stiftelser,
Stiftelsesforskning, BI, 15.01.
Cooperation with non-governmental
organizations (NGO) as part of
corporate social responsibility (CSR),
07. - 09.02
University of Ljubljana conference:
Corporate Social Responsibility (CSR)
trends Corporate Social Responsibility:
The Good Outweighs the Costs, 24.04
IEH-Ethical Trading Initiative Norway
(IEH) conference: Purchasing practices
and challenges – setting the context,
05.09
Want do investors want corporate
non-financial reports to contain? Norsif
meeting, 09.09
Beyond sponsorship-linked marketing
conference, Thessaloniki, Greece, 09.10
Koordinator for Workshop 12 Improving CSR Communication: What
Investors are looking for and managers
can do. BI, 10.-11.09
Næringslivet har blitt mer etiske – men
hva med kunden? ECONA 75-års
jubileumskonferanse, 19. 11

Gjems-Onstad, Ole
Elektroniske tjenester. BIs MVA seminar;
20.03.

Hernes, Gudmund
Museenes rolle: Raritetskabinetter eller
magiske skrin? Nordland Museum,
Mosjøen, 18.01.
Hva er dannelse? Sandane, 31.01
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Har vi mistet troen på fagkunnskap?
Åpent møte. Bristol, 14.02.
Om å fuske i andres fag. Det norske
Vitenskapsakademi, 25.02.
Striden om privatskoler. Politikk til
frokost. Oslo, 07.04.
Executive Committee ISSC. Paris, 09.04
Social Science Evidence and the Policy
Process. London, 14.04.
Åpent Forum. Aps Stortingsgruppe,
24.04.
Poverty. Unesco, Paris, 28-29/04
Klimapolitikk i den nordiske modellen.
Fafo, Oslo, 13.05.
Hva er politisk økonomi. BI, 16.05
Tør vi vite mer? Åpningstale ved
Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital
Trondheim, 20.05.
Nedtelling og oppspill –
Nasjonaljubileet 2030 Plenarforedrag.
Stiklestad, 25.07.
Jens Ulltveit-Moe. BI, 08.06.
Politikk til frokost. Bristol, 03.09.
Why people do not want to change
their mind? Keynote ESPA-net
Conference. HiO, Oslo, 04.09.
Grunnforskningens rolle, før, nå og i
fremtiden; CAs 25 år. Senter for grunnforskning (CAS) 04.09.
Improving Health Care Systems.
Stanford, 03.10.
Why do people not want to change
their mind? Berkeley, USA, 09.10.
Earth Systems Change. Washington,
Verdensbanken, 10-12/11.
Skole eller skjerm: Skolen I digital
utvikling – skolelederkonferansen.
Lillestrøm, 14.11.
De grønne energiskiftet. Oslo –
Litteraturhuset, 17.11.
The Potential for International Social
Security Research. Plenary, Nordforsk.
Stockholm, 26.11.
Egon. Stavanger, 27.11.
Tale ved Kunnskapsdepartementets
200-årsjubileum. Oslo, 28.11.
Åpent forum. BI, 01.12.
Institusjoner i politisk økonomi. Institutt
for samfunnsforskning, 04.12.
Grunnforskning - Hva hemmer og hva
fremmer den. Det norske vitenskapsakademi, 11.12.
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Kinander, Morten
Comparing Courts: The Accountability
Function of the Constitutional Courts
of Poland and Hungary. DPP Research
Seminar; 03.02.
Hører sosiale rettigheter hjemme i
grunnloven? Hva skylder vi hverandre?
Seminar Høgskolen i Oslo og Akershus,
22.05.
Rettssikkerhet, stat og næringsliv. Norsk
Juristkongress, 21.11.

Kristensen, Roy K.
Elektroniske tjenester. BIs MVA seminar;
20.03.

Minde, Stine Winger
Begrensninger på kjøp av aksjer,
sammen med Tore Bråthen,
Advokatenes fagdager, Oslo 22.05.

Mikelsen, Anders
Merverdiavgift og kontraktsrettslige
problemstillinger. BIs MVA seminar;
20.03.
Merverdiavgiftsloven og internasjonal
handel. Internationell mervärdesskatterätt, momskonferanse i Örebro,
Sverige; 27.-28.11.
Fast driftssted. Internationell mervärdeskatterätt; 2014-11-27 - 2014-11-28.
Ugyldighet ved svart omsetning.
Minneseminar, professor Viggo
Hagstrøm, UiO. November 2014.

Randers, Jørgen
Key-note speaker
From Limits via LTG revisited to 2052.
Club of Rome. Open seminar. New
Delhi, India, 05.02.
The 2052 Forecast. Public lecture opening of semester. University of
Geneva. Geneva, Switzerland, 18.02
2052. Implications for global energy.
Renewable Energy Seminar. NMBU
(Biological University) Student Union.
Ås/ Oslo, 08.03.
Chinese urbanization towards 2052.
Shanghai Forum 2014. Fudan University.
Shanghai, China, 06.-22.05.
2052 - Consequences for aquaculture.
Industry meeting for feed industry.
AquaVision Stavanger, Norway, 17.06
Sustainability in 2052. ISDRS International Sustainable Development
Research Society. NTNU, Inst. for CSR.
NTNU, 20.06.

More vacation as leverage point. System
Dynamics Society. Delft, Netherlands,
03-21.07.
Sustainability through more vacation. BI
annual conference – 2014. Int. Society
of Ecological Economists. Reykjavik,
Iceland, 4 -13.08.
2052. Implications for food industry.
Industry meeting for food industry.
World Nutrition Forum. Munchen,
Germany. 16.10.
From Limits to growth to 2052. Lisbon,
Portugal. 28.11.

Forelesning/seminar
The 2052 Forecast. Membership
meeting. Vestheim Rotary klubb. SAS
hotellet, Oslo. 21.01.
The 2052 Forecast. Membership
meeting. Nesodden U3A. Nesodden.
23.01.
Geopolitical consequences of 2052.
Internal seminar. Norwegian Ministry of
Foreign Affairs. Victoria Terrasse, Oslo,
28.01
India towards 2052. Open seminar.
Development Alternatives. New Delhi,
India. 04.02.
From Limits via LTG revisited to 2052.
Open seminar. Club of Rome.
New Delhi, India. 05.02.
The 2052 Forecast. Seminar for friends.
PALS AS. Bondi Gård, Asker, 13.02
Global trends in a systems perspective.
Classes for master students. University
of Geneva. Geneva, Switzerland, 19.02
2052. Implictions for aquaculture.
Environmental managers meeting.
Marine Harvest AS. Hotell Norge,
Bergen. 10.03.
The 2052 Forecast. Debate meeting.
Student union. University of Bergen.
10.03.
My view of CCS. Seminar on CCS.
SINTEF Konsernstab. SAS hotellet, Oslo.
13.03.
Dekarbonisering - hvordan?
Teknologiseminar. Jernbaneverket. Thon
Hotels Vika Atrium. 08.04.
Realistic action for sustainability.
Anniversary of DNV. DNV-GL. Oslo,
06.-15.06.
China towards 2052. Industry breakfast.
FAFO. Oslo, 19.06
World3 and resource use. Decoupling
Conference. Volkswagen Stiftung/Club
of Rome. Hannover, Germany. 09.-27.08
Earth 2052. Implications for current
decision making. Concept Symposium.
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Norwegian Ministry of Finance. Losby
Gods, Oslo. 10.09.
Fra Limits to growth til 2052-prognosen.
Classes for master students. INA, NMBU
(Biological University). Ås, near Oslo.
13.10.
2052 prognosen. Membership meeting.
Athenæum Rotary. Engebret, Oslo.
27.10.
The 2052 Forecast. BI-Fudan Leadership
Saloon. BI-Fudan. Shanghai, China.
09.12.
2052 and the future of China. Discussion
meeting. Shanghai Social Science
Association. Shanghai, China. 10. 12.
Ideas for Shanghai 2050 plan. Project
meeting for Shanghai 2050 leaders.
Shanghai Academy of Social Sciences.
Shanghai, China. 12.12.

Viken, Monica
Juridisk håndtering av markedsundersøkelser. Forbrukerombudets temamøte;
14.02.
Markedsføring av eiendom. Fagdager
hos Eiendomsmegler Krogsveen; 13.06.
Markedsundersøkelsers bevisverdi –
europeisk praksis. AIPPI Post Congress
Seminar i Stockholm – 09.10.
Markedsføring av eiendom
og meglingstjenester. Norges
Eiendomsmeglerforbund. Hamar 13.11.
Markedsføring av eiendom og
meglingstjenester. JUS – Juristenes
Utdanningssenter 17.11.

Aasland, Inger Julie G.
Kapitalforvaltning i stiftelser – Noen
juridiske spørsmål. Seminar om
Stiftelser: forskningsutfordringer,
Handelshøyskolen BI, 15.01.
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PUBLIKASJONER
Anderssen, Harald Benestad
Fordeling av mangelrisiko ved
omsetning av brukte boliger mellom
privatpersoner - en kritisk analyse ut
fra den typiske partskonstellasjonen.
Tromsø: Universitetet i Tromsø 2014
(ISBN 978-82-93021-12-4) 591 s.
Revisjon av eierseksjonsloven: revisjon
av lov nr. 31 om eierseksjoner av
23. mai 1997 (NOU 2014: 6). Oslo:
Departementenes sikkerhets- og
serviceorganisasjon 2014 (ISBN 978-82583-1201-4) 125 s. NOU - Norges
offentlige utredninger(1).

Bjune, Cathrine
Shipping Management.
Artikkelsamling/Kompendium, BI

Bråthen, Tore
Lovlig og ulovlig “kobling” mellom
eiendomsmegling og bank. Gyldendal
Rettsdata november 2014.
Lovlig og ulovlig ”kobling” mellom eiendomsmegling og bank. Tidsskrift
for Eiendomsrett 2014 (2).
Norsk Lovkommentar: Aksjeloven kap.
1-8 (revidert)
Norsk Lovkommentar:
Allmennaksjeloven kap. 1-8 (revidert)

Bråthen, Tore; Langfeldt,
Sverre Faafeng
Lov og rett for næringslivet,
Universitetsforlaget FOCUS, 21. utgave.
ISBN: 978-82-15-02427-1

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale
Are Non-Financial (CSR) Reports
Trustworthy? A Study of The Extent
to Which Non-Financial Reports
Reflect the Media’s Perception of The
Company’s Behaviour. Issues in Social &
Environmental Accounting 2014; Volum
8.(2) s. 116-133.
Norske og internasjonale regler og
initiativ knyttet til samfunnsansvar
(CSR). Praktisk økonomi og finans 2014;
Volum 3. s. 191-201.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale;
Wenstøp, Fred Erling
Hva tror de ansatte skal til for motivere
til å sykle til og fra jobb? Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse 2014
(3) s. 70-82.
Simulering som læringsverktøy.
Pilotundersøkelse i Corporate Social
Responsibility (CRS), BI.

Eliassen, Kjell Arnold; Àrnadóttir,
Agnes
Southeast Asian and European integration compared. I: European Union
and New Regionalism: Competing
Regionalism and Global Governance in
a Post-Hegemonic Era. Ashgate, 2014,
ISBN: 978-14-72-43436-4, s. 223-245.

Falkanger, Thorunn
Hva innebærer det at en bygning
er fredet, formelt vernet eller lokalt
listeført? Eiendomsmegleren, nr. 12 s.
16-18.

Over 80 % inntektsskatt og gjerne 5 %
formuesskatt. Skatterett 2014; Volum
2014.(4) s. 305-317.
Polaris-dommen - Adresseavisen som
e-avis. Gyldendal rettsdata 2014.
The Pricing of Electronic Newspapers.
World journal of VAT / GST law 2014;
Volum 3. (2) s. 127-129.
Case Law Norway The pricing of
electronic newspapers. World Journal of
VAT/GST Law, 2014, vol 3. Issue 2.

Gjems-Onstad, Ole; Banoun,
Bettina; Skaar, Arvid Aage
Frederik Zimmer 70 år. I: Høyt
skattet. Festskrift til Frederik Zimmer.
Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-8215-02213-0. s. 1-4. BI UiO.
Høyt skattet. Festskrift til Frederik
Zimmer. Universitetsforlaget 2014 (ISBN
978-82-15-02213-0) 614 s. BI UiO.

Haug, Are Vegard

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og avgjørelse
i tvist mellom selger og kjøper.
Eiendomsmegleren 2014 (6) s. 32-33.

Innovasjonsteori og framveksten av
digital forvaltning – hvorfor noen
kommuner går foran og andre kommer
etter. I: Det kommunale laboratorium:
Teoretiske perspektiver på lokal
politikk og organisering, 3. utgave.
Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82450-1632-1. s. 153-175. (red. Harald
Baldersheim og Lawrence Rose).

Gjems-Onstad, Ole

Hernes, Gudmund

Fjeldheim, Paul Henning

En bedre klageordning. Skatterett 2014;
Volum 33.(2) s. 104-118.
Høyesterett: ConocoPhillips
– Avklarende om fisjoner og fritaksmetoden: Gyldendal Rettsdata 2014.
Mer avklaring om goodwill fra
Høyesterett - 11 år med fem dommer
og en kjennelse fra Riksskattenemnda.
Gyldendal Rettsdata 2014.
Merverdiavgift i et nøtteskall. Gyldendal
Juridisk 2014 (ISBN 978-82-05-46020-1)
159 s.
OECD and Base Erosion: What is
needed: A paradigmatic shift in international taxation or perfecting the old TP
paradigm?

18

«Stiklestad sett fra knehøyde», pp.
125-134 i Turid Hofstad og Per
Steinar Raaen (red.), Spel for vår
tid (Stiklestad: Stiklestad Nasjonale
Kultursenter, 2014) ISBN: 978-8291350-16-5.
Problemløsning og løsningsproblemer.
«Om Reform 94 og Generell del av
læreplanen», s. 7-15 i Sigmund Sunnanå
(red.) Skolehistorisk Årbok for Rogaland
2014 (Stavanger: Skolemuseumslaget i
Rogaland, 2014) ISSN 0801-2520.
«Har samfunnsvitenskapene for
mye makt?» i Politikk i grenseland.
Festskrift til Øyvind Østerud (Oslo:
Universitetsforlaget, 2014) i Dag Harald
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Claes, Knud Heidar og Cathrine Holst (red).
Klimapolitikk i den nordiske modellen
(Fafo: NordMod 2030. Delnotat 3,
2014) ISSN 0804-5135. 45 s.
«Historien er død – leve historien».
Samtiden nr. 4, s. 9-12.
Nysgjerrigper vender tilbake.
Intervju med Gudmund Hernes i CAS
Informasjonsblad, oktober 2014.
Hva er samtiden, nr. 4, 2014. ISBN:
078-82-03-28389-5. Aschehoug Forlag.

Gudmund Hernes og Olav Elgvin
Demokrati og deltakelse i den nordiske
modellen. Knirker det i gulvet? (Fafo:
NordMod 2030. Delrapport 14,
Fafo-rapport 2014:41). ISBN 978-82324-0147-5, 72 s

Kinander, Morten
Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør
ved uriktig beslag i konkurs. Tidsskrift
for erstatningsrett, forsikringsrett og
velferdsrett 2014; Volum 11.(3) s.
147-168.
Comparing courts: The accountability
function of the constitutional courts of
Poland and Hungary. Review of Central
and Eastern European Law 2014; Volum
39 (2) s. 145-190.
Et liberalt sosialdemokrati? Nytt
Norsk Tidsskrift 2014; Volum 31 (3) s.
338-342.
Streikevåpenet i offentlig sektor. Civitanotat, nr. 10, 2014.
Ungarn på ville veier. Civita-notat, nr.
22, 2014

Lahnstein, Geir
Milepæler i organisasjon og ledelse, Del
1, A-K. Artikkel BI, 30.09. 2014.
Hva betyr økonomibegrepene? Artikkel
BI, 30.09.2014.

Langfeldt, Sverre Faafeng;
Bråthen, Tore
Lov og rett for næringslivet,
Universitetsforlaget FOCUS, 21. utgave,
ISBN: 978-82-15-02427-1.

Randers, Jørgen
Global Trends 2030 Compared with the
2052 Global Forecast. World Future
Review 2013; Volum 5. (4) s. 360-366.
A realistic leverage point for one-planet

living: more compulsory vacation in the
rich world. System Dynamics Review
2014.
Compulsory Vacation: Reducing the
Human Ecological Footprint Through
More Annual Leave. In: Disrupting the
Future: Great Ideas for Creating a Much
better World. 68 Britten Close, London
NW11 7HW: Kaleidoscope Futures
2014 ISBN 978-1-908875-13-6. s. 61-67.
Living in overshoot: A forecast and the
desire to have it wrong. I: The colours
of energy: Essays on the future of
our energy system. Amsterdam: Shell
International BV 2014 ISBN 978-909028343-2. s. 56-60.
2052 - A global forecast for the next
forty years. Can growth continue? I:
World Nutrition Forum Sustain:ability.
Østerrike: Eber AG 2014 ISBN 978-3200-03753-3. s.17-27.
2052 - Japan: a global world leader in
increasing citizen’s well-being during
slow GDP growth and declining population. Fole 2014; Volum 2. s. 2-5.

Sitter, Nick; Goldthau, Andreas
A liberal actor in a realist world? The
Commission and the external dimension
of the single market for energy.
Journal of European Public Policy,
21(2014)10:1452-1472.

Stoknes, Per Espen
Rethinking climate communications and
the “psychological climate paradox”.
Energy Research & Social Science 2014;
Volum 1 (1) s. 161–170. Elsevier Ltd.

Unneberg, Inge; Asland, John;
Frantzen, Torstein; Hambro, Peter;
Coward, Kirsti; Buttingsrud
Mathiesen, Trine; Forsnes, Marit;
Kløvstad, Finn
Ny arvelov. Oslo: Norges offentlige
utredninger 2014 (ISBN 978-82-5831190-1); Volum 2014.232 s. NOU
– Norges offentlige utredninger(1). UiB
UiO BI.

Viken, Monica

Managing Heterogeneity in the EU:
Using Gas Market Liberalisation to
Explore the Changing Mechanisms of
Intergovernmental Governance. Journal
of European Integration 2014.

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg
– i kjølvannet av de forenede saker
C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen)
om fargemerker. NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd 2014; Volum 83.(6) s.
607-627.
Konkurranser og premier som lokkemiddel for inngåelse av oppdrag.
Eiendomsmegleren 2014; Volum 76.(3)
s. 38-40.
Markedsføring av eiendomsmeglingsvirksomhet - juridiske rammer. Tidsskrift
for Eiendomsrett 2014 (2) s. 93-119.
Konkurranser og premier som lokkemiddel for inngåelse av oppdrag.
Eiendomsmegleren 3/14.

Sitter, Nick; Bakke, Elisabeth

Aasland, Inger Julie G.

Schwencke, Hans-Robert
Accounting Regulation in Europe:
Consequences of IFRS for SMEs (2009)
and New Accounting Directive (2013)
I boken ”Reclaiming accounting`s lost
identity” - Commemorating Dr Arne
Fagerstrøms 60th Birthday.

Sitter, Nick; Andersen, Svein S

Where do parties go when they die?
The fate of failed parties in the Czech
Republic, Slovakia and Hungary 1992–
2013. East European Politics 2014 s.
– BI/UiO.

Sitter, Nick; Parker, Tom
Fighting fire with water: NGOs and
Counterterrorism Policy Tools. Global
Policy, 5(2014)2: 159-168.
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Passiv identifikasjon ved revisors
erstatningsansvar. Tidsskrift for
Erstatningsrett, 11(2014)2: 77-104.
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FORMIDLING, MEDIA
OG SAMFUNNSDEBATT
Dette er en liste over hvordan et utvalg av instituttets medarbeidere har bidratt til diskusjon i den offentlige debatt 2014.
Anderssen, Harald Benestad
Avhendingsloven er konfliktskapende.
http://eiendomnorge.no/reform-av-avhendingsloven/ [Internett], 10.09.
Birkeland, Kari
Hvilke ansvar har revisoren? Hadelands
Avis, 14.08.
Bråthen, Tore
Fredrik Mohn har ingen sak. E24, 07.04.
Slapp nyheten om svenskesalget under
bursdagsfeiring. E24, 09.04.
Burde forstått at noko var gale.
Sunnmørsposten, 13.05.
Norske Frank Mohn solgt til svenskeide
Alfa Laval. ABC Nyheter, 07.07.
Full tillit til styret i venneforeningen.
Hamar Arbeiderblad, 12.06.
Om HAs dekning av Skibladners
Venner. Oppland Arbeiderblad, 18.06.
Anbefaler Økokrim å anke
Transocean-dom. Hegnar Online, 15.07.
Kan vare til 2018. Dagens Næringsliv, 15.07.
Økokrim anker Transocean-dommen.
Hegnar Online, 16.07.
Siste: Økokrim anker deler av
Transocean-dommen. Dagens
Næringsliv, 16.07.
Anmeldelse er svært sjeldent.
Finansavisen, 19.07.
Skitne triks fra Gule Sider. Finansavisen,
19.08.
Føler seg lurt av tilbud fra Gule Sider.
Dagbladet, 19.08.
Bryter loven nesten hver dag. Kapital
28.08.
Eiendomsmeglere bryter loven nesten
hver dag. Hegnar Online, 30.08.
Oljefondsjefen handler Norwegianaksjer på privaten. NRK, 23.09.
Oljefond-sjefen har aksjer for 1,6 mill.
Aftenposten, 24.09.
Far foreslo son til sal av Oslo
Sjømannskyrkje. Dagen, 11.11.
Mener norsk næringsliv er uforberedt.

Ukeavisen Ledelse, 21.11.
Vimpelcom-styret har pålagt Telenorsjefen taushetsplikt. Aftenposten, 26.11.
Ditlev-Simonsen, Caroline Dale
Samfunnsansvar engasjerer ansatte.
Planposten, 14.02.
Vi tror vi er mer etiske enn naboen.
Forskning.no, 15.04.
Skeptisk til etikk som koster. Bergens
Tidende, 16.04.
Tro vi er mer etiske enn naboen.
Aftenposten, 22.04.
Tror ikke arbeidsgivere kan stimulere til
økt sykkelbruk. NTBtekst, 10.06.
Vanskelig å få til mer sykling. Tidens
Krav, 11.06.
Sykler ikke likevel. Sarpsborg
Arbeiderblad, 11.06.
Vil ikke sykle selv om sjefen tilbyr lønn
for det. Forskning.no, 12.06.
Ny studie, VG Nett, 13.06.
Økonomi-eksperter er kritiske.
Adresseavisen, 20.06.
Liten tro på sykkelstimulans. Bergens
Tidende 22.06.
Slik kan du bidra til en slavefri tomatbransje. Dagens Næringsliv, 14.07.
Hvordan kjøpe slavefrie tomater?
Aftenposten, 15.07.
Modige italienere røsker opp i grønnsaksmafiaen. Aftenposten, 15.07.
Overskudd til å skape. MAGMA, 26.08.
Penger med gode intensjoner – virker
de? Ukeavisen Ledelse, 29.08.
Med overskudd til å skape: Econa,
18.11.
Tilsette vil behalde julegåvene sjølv.
Nynorsk Pressekontor, 01.12.
Vil ha julegavene selv. Dagens
Næringsliv, 01.12.
Ansatte vil beholde julegavene selv.
NTBtekst, 01.12.
Vil beholde gavene selv. Bergensavisen,
02.12.
Vil at de ansatte skal få julegaven.
Forskning.no, 02.12.
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Vil at de ansatte skal få julegaven.
Ledernytt, 04.12.
Ansatte vil beholde julegavene selv.
Osloby, 04.12.
Tilsette vil behalde julegåvene sjøl.
Strandbuen, 10.12.
Stiftelsene kan evaluere sine gavetildelinger. Sparebankbladet, 15.12.
Engh, Jone
Hvem arver mest – du, dine, mine eller
våre barn? Aftenposten, 26.09.
Fjeldheim, Paul Henning
LB-2014-4258. Lovdata, 11.11.
Gjems-Onstad, Ole
Formue er tyveri. Dagens Næringsliv,
18.02.
Rikinger og formueskatt. Dagens
Næringsliv, 05.05.
Skjebneår for formueskatten. Dagens
Næringsliv, 06.01.
Professorkrangel. Finansavisen, 09.05.
Sammenblanding. Dagens Næringsliv,
13.05.
Norge og Tibet. Dagens Næringsliv,
22.05.
Formuesskatt og eiendeler. Dagens
Næringsliv, 28.05.
Skatteetaten kommer ikke utenom at
den kan bearbeides for dobbeltmoral.
Dagens Næringsliv, 06.06.
Det er tre grunner til at dette er spesielt
viktig. ABC Nyheter, 09.06.
Departemental villedning. Dagens
Næringsliv, 10.06.
Nødvendig forenkling. Dagens
Næringsliv, 12.06.
Med påholden penn. Dagens
Næringsliv, 12.06
Med påholden penn. Dagens
Næringsliv, 13.06.
Brød og sirkus til folket. Finansavisen,
13.06.
Kan ha unndratt både skatt og moms.
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NA24, 07.07.
Hegnar i ellevill aksjekrangel. NA24,
01.08.
Klassisk konflikt. Dagens Næringsliv,
01.08.
Skattekampen. Dagens Næringsliv,
02.08.
Næringslivet skuffet over de blåblå.
Dagens Næringsliv, 09.08.
Angriper NHHs skatteforskere. Dagens
Næringsliv, 12.08.
Rieber: - NHH er virkelighetsfjerne.
Bergens Tidende, 12.08.
NHH-forskere og næringslivet i ny
skattestrid. Ukeavisen Ledelse, 12.08.
Skatteekspert tror ikke Fabians beiseblemme blir straffesak. TV2, 29.08.
Piketty: Enøyd Vive la France. Dagens
Næringsliv. 08.09.
Skjev formueskatt. Dagens Næringsliv,
13.09.
Slik slipper IOC all skatt. Klassekampen,
24.09.
IOCs norske skatteparadis. Dagens
Næringsliv, 30.09.
Blåblått budsjettsnakk. Dagsavisen,
09.10.
Regjeringen trenger briller. Finansavisen,
10.10.
Kreativ destruksjon av norsk handelsstand. DN, 10.10.
Nå blir det mer fristende å splitte opp
nettbestillingen i flere deler. DN, 10.10.
Tall som lett kan latterliggjøres i norsk
offentlighet. DN, 0910.
Her er OL-satsingas brutale ansikt.
Nordlys, 13.10.
Ikke nødvendigvis en gavepakke.
Finansavisen, 20.10.
Kutt i formueskatten ikke nødvendigvis
en gavepakke. Dagbladet.20.10.
Skatteentusiaster. Finansavisen, 21.10.
Næringsfiendtlig populisme. Dagens
Næringsliv, 21.10.
Nettbutikker tvinges ut av landet.
NHO, 21.10.
Næringsfiendtlig populisme. Bladet
Vesterålen, 23.10.
Ingen bransje bli sterkere av å beskytte
seg bak en mur. E24, 22.10.
Hansen vil på cruise. Finansavisen, 01.11.
Hva med å være litt mer nyansert?
Stavanger Aftenblad, 06.11.
Beskylder Støre for skatteplanlegging –
politisk dobbelthet. VG, 08.11.
Øket formuesskatt?! Dagens Næringsliv,
10.11.
Øket formueskatt?! Øket formueskatt?!
Dagens Næringsliv, 11.11.
Advarer om at Venstre-forslag vil gi økt

formueskatt. Dagens Næringsliv, 13.11.
Advarer mot økt tollgrense.
Bergensavisen, 22.11.
Advarer mot å øke tollfri netthandel til
350 kroner. Vest24, 21.11.
Det reelle tallet er nesten 440 kroner.
DN, 21.11.
Spår økt skatt på eiendom og bolig
Formålet: Å kutte skatt på arbeid og.
VG, 28.11.
Spår økt skatt på eiendom og bolig. VG
Nett, 27.11.
KrF vil vite om formuesskatten kan
endres. Sunnmørsposten, 30.11.
KrF reiser spørsmål om endring i
formuesskatten. Dagen, 01.12.
Derfor tør ikke politikerne skatte
boligen din. NRK, 02.12.
En tusenlapp i skattelette. Dagens
Næringsliv, 02.12.
Kritikk fra skatteprofessor. Budstikka,
03.12.
Ingen høring for Scheel. Dagens
Næringsliv, 05.12.
Billigere strøm fra solen. Dagens
Næringsliv, 05.12.
Er sint på de rike og glemmer at det er
de som skaper arbeidsplasser. Dagens
Næringsliv, 10.12.
Haug, Are Vegard
Viktig å fokusere på potensialet.
Ukeavisen Ledelse, 28.02.
Samlar alle kommunestyra, Setersdølen,
17.06.
Fleire glimt frå Setesdaltinget.
Setesdølen, 15.07.
Noen må realitetsorientere tollforkjemperne. Fiskeribladet Fiskaren, 05.09.
Toll ødelegger. Fiskeribladet Fiskaren,
05.09.2014.
Ostetollen kan felle frihandelsavtale
med fisk. Fiskeribladet Fiskaren, 05.09.
Smeltedigelen blir både musikalsk og
akademisk. Rana Blad, 07.10.
Hernes, Gudmund
Private lærevansker. Morgenbladet,
10.01.
Et oppblåst regime. Morgenbladet, 22.01.
Blå kamuflasje. Morgenbladet, 31.01.
Lønnsfesten på toppnivå.
Morgenbladet, 13.03.
Formelen for vår tid. Morgenbladet, 04.04.
God og dårlig latin. Morgenbladet,
30.05.
Global politisk avmakt. Morgenbladet,
20.06.
Intet nytt er dårlig nytt. Morgenbladet,
11.07.
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Hva vil Israel være? Morgenbladet, 01.08.
Angry Birds i offentligheten.
Morgenbladet, 22.08.
Ordet fanger. Morgenbladet, 12.09.
Reddet fra kjølhaling. Morgenbladet,
10.10.
At folk stemmer mot det de har,
betyr ikke at de er for det de får.
Morgenbladet, 07.11.
Demokrati undergraves av plutokrati.
Morgenbladet, 07.11.
Potent kobling mellom referat og
refleksjon. BT, 11.09.
Det viktigste i 2014. Morgenbladet, 05.12.
Og nå: Verdensproblemer.
Morgenbladet, 12.12.
Hveem, Dag Jørgen
Den rettferdige bar- og skatteregningen. Finansavisen, 22.02.
Skatteletten på høy inntekt. Dagens
Næringsliv, 17.03.
Pensjonistene har størst formue av alle,
men rabatten sin vil de ha. Aftenposten,
26.03.
Nesten ingen får full uttelling.
Adresseavisen, 08.04.
Bruker forbrukslån på bil. Newswire,
23.05.
Bruker forbrukslån på bil.
Telemarksavisa, 30.05.
De gamle er rikest - men vil ha
debatten. Aftenposten 27.03.
Refser Jensens kemnerkutt: - Jeg garanterer at skatteinntektene går ned. E24,
23.06.
Hedmarkinger har lite penger å gå på.
Hamar Arbeiderblad, 26.06.
Har null kroner i buffer. Agder
Flekkefjords Tidende, 27.06.
Slipper trolig skattebråk. Dagens
Næringsliv, 30.07.
Tar seg godt betalt for kontanter.
Bergens Tidende, 30.07.
Dyrt med valuta-veksling. Bergens
Tidende, 31.07.
Et verdifullt bidrag. Dagens Næringsliv,
05.08.
Slik lokker de deg. VG Pluss, 01.09.
Fastrente lønner seg sjelden. DinSide,
05.09.
Gjevere enn gullklokka. Kapital 11.09.
Slik kan statsbudsjettet påvirke din
lommebok. E24, 07.10.
Foreldre kan få fradrag. Dagens
Næringsliv, 08.10.
Slik påvirker statsbudsjettet din
økonomi. DN, 08.10.
Derfor kan de rikeste ha null i inntekt.
NRK, 17.10.
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Mange husholdninger har for høy gjeld.
Din Side, 05.11.
Sier blankt nei til avdragsplikt.
Adresseavisen Pluss, 12.11.
Bedre med boliglån enn dyre
forbrukslån. Dagens Næringsliv, 26.11.
Stigende boligpriser gir lånelyst. Dagens
Næringsliv, 25.11.
Ingen eiendomsskatt. Dagens
Næringsliv, 03.12.
Fakta på nye skatteregler Skattereform.
Dagbladet, 03.12.
Er du en av dem som vil tape på
nye skatteregler? – Mange vil få en
økonomisk blåmandag. Dagbladet
Pluss, 03.12.
Det blir ingen eiendomsskatt. Hegnar
Online, 03.12.
Er de unge for bortskjemte? Allers,
19.12.
Kinander, Morten
Høyesteretts kamp mot sosial dumping
(Kinander og Torstein Ulserød).
MINERVA, 30.01.
Monsterregulering. Dagens Næringsliv,
08.04.
Trond Mohn har kontroll på pengene.
Dagbladet, 09.04.
Grunnlovsfesting av sosiale rettigheter –
en dårlig idé. CIVITA, 13.04.
Modig av Jensen. Dagens Næringsliv,
24.04.
Streik i offentlig sektor er uforsvarlig.
Aftenposten, 23.05.
Streik og forholdsmessighet. Dagens
Næringsliv, 30.06.
Uroen etter 22. juli (Kinander og
Torstein Ulserød) Aftenposten, 03.09.
Oppgjørene etter 22. juli (med Torstein
Ulserød), Dagsavisen, 16.09.
Hvor liberalt er sosialdemokratiet?
Verdens Gang, 08.10.
Lærerne holder 64.000 barn som
gisler for en symbolsak. Nettavisen.no
[Internett] 18.08.
Tilregnelighetsutvalget: Jakten på et
politisk motiv (Kinander og T. Ulserød),
Aftenposten, 17.11.
Ungarn på ville veie (med Bård Larsen).
Verdens Gang, 18.11.
Ansvarskultur brer seg fra toppen
(med Torstein Ulserød). Minervanett,
23.12.
Mikelsen, Anders
Anne Kathrine Slungård ny styreleder
i Forbrukerrådet. Forbrukerrådet,
22.08.

Randers, Jørgen
Fare for 40 år med lav vekst.
Aftenposten – Trykt utgave, 12.02.
Karbonfangst er kanskje litt vanskelig,
men det er ikke rakettforskning. Teknisk
Ukeblad, 18.03.
Stor interesse for Aquavision. Kust.no,
25.04.
China steers away from climate crisis.
Global Times (Shanghai), 16.05.
Bob Geldof til Stavanger. Stavanger
Aftenblad 13.06.
Verden forfaller mens politikerne ser på.
Dagsavisen, 24.06.
Byggenæringen er død leve næringen.
ABELIA, 05.08.
Byggenæringen er død leve næringen.
Byggeindustrien 09.07.
Narcissus og hjerterommet. Romerikes
blad, 09.08.
Interview with Jorgen Randers. Joel
Nelson’s Zen Investing Podcast
(California), 15.09.
Krever kutt i milliard-støtte. VG Nett,
16.09.
Miljøkapittel fjernet fra budsjettet mot
miljøvernministerens vilje. TV 2, 24.10.
Kortsiktighetens diktatur. Dagbladet,
04.11.
Jørgen Randers om verdensutviklingen
mot 2052. Standardiseringen i Norge,
14.11.
Små møter, store tanker. Aftenposten –
Login, 21.11.
Små møter, store tanker. Aftenposten –
Trykt utgave, 22.11.
Demokratiets dårlige år. Dagens
Næringsliv, 30.11.
Interview with Jorgen Randers. Expresso
- weekly (Lisbon), 01.12.
Interview with Jorgen Randers. Energy
Economics News (Seoul), 18.12.
Schwencke, Hans Robert
Sår tvil om oppsigelser. Nationen,
04.09.2014.
Nationen feilkobler om
Veterinærinstituttet.
Veterinærinstituttet, 05.09.
Sitter, Nick
Mot brakvalg for Ungarns høyre. Vårt
Land, 04.04.
Viktor Orban gjenvalgt som statsminister i Ungarn. NRK URIX 07.04.
Utreder spritsalg som kan sprenge polet.
Vårt Land, 11.07.
Sprit-Sylvi. Finansavisen, 14.07.
Krever tøffere sanksjoner, Dagens
Næringsliv, 19.07.
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Russisk risiko for Oljefondet. Dagens
Næringsliv, 23.07.
Europa har fått infarkt. Stavanger
Aftenblad, 06.09.
Europa har fått hjerteinfarkt.
Fædrelandsvennen, 05.09.
Tviler på sanksjonenes effekt.
Dagsavisen, 11.09.
Berlin (VG) Verden får stadig. VG, 27.10.
Diktator light. VG Pluss, 27.10.
Stoknes, Per Espen
Ekstremvær gir ikke klimahandling. Vårt
Land, 07.08.
Eit syskenskap djup som jorda.
Framtida, 15.09.
Spår ny vår for arbeidsplasser i
distriktene. Nationen, 26.09.
Grønne selskaper vil danke ut Apple og
Google. InnoDesign, 25.09.
BI-forsker tror på at investorer kommer
til å satse grønt. Nationen, 27.09.
Omsetningen ikke feit nok for Grilstad.
Nationen, 27.09.
Vi vil vokse. Aftenposten, 05.10.
Direktestrømming av Impact Week.
Lysekonsern, 15.10.
Grønn vekst i Stavanger. Lysekonsern,
16.10.
Google og Apple vil ta inntektene fra
kraftbransjen. Teknisk Ukeblad, 29.10.
Hvorfor vil vi ikke snakke om klima?
Utdanningsforbundet, 17.11.
Hvorfor vil vi ikke snakke om klima?
Utdanning, 12.12.
Viken, Monica
Sportskjeder i ellevill billigkrangel i
retten. TV2, 06.04.
Rettens dilemma i hotellstrid - hvem
snakker sant? VG Nett [Internett],
22.06.
Vurdering av konkurranseregler til Miss
Glossy. TV2 Hjelper deg, 27.11.
Toro-stunt kan være brudd på god
forretningsskikk. Handelsbladet, 16.12.
Aasland, Inger Julie G.
Kapitalforvaltning i stiftelser – Noen
juridiske spørsmål. Seminar om
Stiftelser: Forskningsutfordringer. BI,
15.01.
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RÅD OG UTVALG
Anderssen, Harald Benestad

Fjeldheim, Paul Henning

Sitter, Nick

Klagenemnda for Eierskifteforsikring
Klagenemnda for forsikring- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet (personlig
vara for leder)

Redaksjonsrådsmedlem i: Tidsskrift for
Eiendomsrett

Medlem: UK in a Changing Europe
Advisory Group for the The Economic
and Social Research Council (ESRC)

Birkeland, Kari
Sekretær: Klagenemd for revisor- og
regnskapsfører.
Medlem i BI’s Klagenemd

Bråthen, Tore
Redaktør: Nordisk Tidsskrift for
Selskabsret (NTS)
Redaktør for selskapsrett: Norsk
Lovkommentar
Redaksjonsmedlem i: Tidsskrift for
Eiendomsrett
Professor II, Universitetet i Tromsø
Leder kontrollkomiteen Sparebanken
Nord-Norge
Leder Etisk Utvalg, Forsikringsmeglerne

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale
Associate Dean Corporate

Falkanger, Thorunn
Nestleder: Finansklagenemnda Eierskifte

Gjems-Onstad, Ole
Redaksjonsmedlem:
Voluntas
Dyade
Faglig rådgiver i tidsskriftet: Magma

Hveem,Dag-Jørgen
Leder av kontrollkomiteen i
Sparebanken Sør
Styremedlem i Finansnæringens autorisasjonsordninger

Mikelsen, Anders
Varamedlem til styret i Forbrukerrådet

Randers, Jørgen
Styreleder: YA Bank ASA (til mai 2014)
Styreleder: 21st Venture
Styremedlem: Posten ASA
Medlem av bærekraftsrådet i Dow
Chemical Company, Michigan, US
Medlem av bærekraftsrådet i Astra
Zeneca, London, UK
Medlem: Direksjonen i Polyteknisk
Forening
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Unneberg, Inge
Redaksjonsmedlem:
Tidsskrift for Erstatningsrett
Tidsskrift for familierett, arverett og
barnevernrettslige spørsmål

Viken, Monica
Medredaktør i Tidsskrift for
Forretningsjus (Gyldendal Akademisk)
Medlem: Opphavsrettsutvalget i
Forskerforbundet
Medlem av Arbeidsgruppen som
lager retningslinjer basert på
Opphavsrettsreglementet ved BI.

ÅRSMELDING - INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP 2014

INSTITUTT FOR RETTSVITENSKAP
Dette er medarbeidere som jobber ved instituttet.
Instituttledelsen
Bråthen, Tore
Instituttleder og professor i forretningsjus
Dr. juris Universitetet i Oslo 1998, professor II
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Alminnelig formuerett, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, eiendomsmegling og eiendomsmeglingsrett

Thestrup,
Anne-Christine
Administrasjonssjef

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/

Anderssen, Harald Benestad
Post.doc.
Ph.D., Universitetet i Tromsø, 2014
Cand.jur. Universitetet i Oslo, 2001
Kontraktsrett

Bråthen, Gina
(fra 01.08. 2015)
Førsteamanuensis
Cand.jur. Universitetet i Oslo, 2005
Ph.D. i selskapsrett, UiO, 2013
Arbeidsrett, selskapsrett

Birkeland, Kari
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat i jus
Cand.jur. Universitetet i Oslo 2005
Revisjonsrett, selskapsrett, erstatningsrett

Daler, Ørnulf
Høyskolelektor
Cand.jur. Universitetet i Oslo 1979
MBA-FSI Vlerick Leuven Gent
Skadeforsikring, 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 Ph.D.
Forskning innen Corporate Social Responsibility
(CSR), ikke-finansiell rapportering, etikk,
holdninger og atferd

Blattner, Emanuel
Høyskolelektor i økonomistyring
Master i bedriftsøkonomi
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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Eliassen, Kjell A.
Professor
Leder for Senter for europeiske og asiatiske
studier

Grundekjøn, Ole Tellef
Høyskolelektor i juridiske fag
Siviløkonom NHH, advokat MNA
Skatterett, strategisk økonomistyring

Engh, Jone
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat i jus
Cand.jur. Universitetet i Bergen 1989
Finansjus, børs- og verdipapirrett, pensjonsrett,
selskapsrett og forsikring

Hansen, Rune
Høyskolelektor
Siviløkonom fra BI,
Pedagogisk utdannelse fra Statens lærerskole i
handels- og kontorfag
Regnskap, bedriftsøkonomi, offentlig regnskap

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

Haug, Are Vegard
Førsteamanuensis
Ph.D. i Universitetet i Oslo
Politisk økonomi, EU/EØS, demokrati,
nettverk, forvaltning, IKT, organisasjon og
ledelse

Ferdowsi, Sanaz Ormaz
Høyskolelektor
Siviløkonom Handelshøyskolen BI
Stud.jur.
Skatte- og avgiftsrett

Hernes, Gudmund
Professor II
Forsker
Ph.D. i sosiologi fra Johns Hopkins University
1971

Fjeldheim, Paul Henning
Førstelektor i eiendomsmeglingsfag
Cand. jur. Universitetet i Oslo 2001,
Offentlig eiendomsmeglereksamen 1985
Eiendomsmegling, eiendomsmeglingsrett,
kjøpsrett, panterett

Hveem, Dag Jørgen
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat
Advokat, diplomøkonom bank og finans.
Privatøkonomi med jus. Bankers rådgivningsansvar, finansavtaler og kredittrett, arv,
arveavgift og skatt, familierett og ugift samliv,
trygd, vergemål, pante- og tingsrett, kausjon,
boligrett, tvangsinndrivelse og gjeldsordningsloven for privatpersoner

Fougner, Jan (fra 2015)
Professor II
Advokat, Ph.D., Handelshøyskolen,
Universitetet i Aarhus, 2007
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1988
Arbeidsrett, kontraktsrett, foretaksstraff,
compliance og antikorrupsjon, prosedyre og
tvisteløsning

Jenssen, Julie Bodd
Høyskolelektor i juridiske fag
Advokat, Attorney at Law (NY)
MBA NHH, 2014
LL.M. Vanderbilt University, 2009
Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo, 2008
Forretningsjus og konkurranserett

Furuseth, Eivind
(fra 01.01.2015)
Høyskolelektor
Cand.jur. Universitetet i Oslo 2002
LL.M. Universiteit Leiden, Nederland 2006 i
internasjonal skatterett
Skatterett

Kaspersen, Gunnar
Høyskolelektor II
Advokat
Arbeidsrett

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
Skatte- og avgiftsrett
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Randers, Jørgen
Professor i klimastrategi
Ph.D. MIT Sloan School of Management
Bærekraftig utvikling, fremtidsanalyse, systemdynamikk

Kinander, Morten
Professor 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

Schwencke, Hans Robert
Professor i regnskap
Fagansvarlig regnskap Master i Regnskap og
revisjon
Dr.juris, Universitetet i Oslo 2002
Statsautorisert revisor
Norsk og internasjonal regnskapsrett,
regnskapsmessig behandling av oppkjøp
og fusjoner

Kristensen, Roy K.
Høyskolelektor
Diplomøkonom BI 1990, skatterevisor
Regnskap, skatte- og avgiftsrett

Sitter, Nick
Professor i Politisk Økonomi
Ph.D. LSE 1999
Komparativ politikk, regulering, EU

Lahnstein, Geir		
Høyskolelektor
Diplomøkonom
Organisasjon og ledelse

Skaar, Arvid Aage
Visiting Scholar (fra 01.02.2015)
Dr.juris, Universitetet i Oslo, 1991
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1976
Møterett for Høyesterett, 2004
Partner i Wiersholm siden 1997
Professor ved Handelshøyskolen BI 1994-1997.
Norsk og internasjonal skatte- og avgiftsrett, 		
skatteavtaler, prosedyre og tollsaker

Lund, Morten
Høyskolelektor
Cand.jur.
Forretningsjus og shipping

Løken, Svein A.
Høyskolelektor
Siviløkonom NHH
IT-revisjon og internkontroll

Smedsrud, Kjell
Høyskolelektor
Cand.real. Universitetet i Oslo 1982
Skadeforsikring

Stoknes, Per Espen
Forsker II
Cand.Psychol. og Dr.Philos. Universitetet i Oslo
Scenarier, strategi, grønn økonomi og
klimastrategi

Mikelsen, Anders
Førsteamanuensis i skatte- og avgiftsrett
Ph.D. i rettsvitenskap Universitetet i Oslo
Avgiftsrett og kontraktsrett

Minde, Stine Winger
Høyskolelektor
Master i rettsvitenskap 2008
Alminnelig forretningsjus, selskapsrett, organisasjonsjus, eiendomsmeglingsjus

Trosdahl, Kristian
Høyskolelektor
Cand.philol. Universitetet i Oslo 2000
Høyere Forsikringseksamen
Skade- og livsforsikring, forsikringshistorie
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Assosierte medarbeidere:

Unneberg, Inge
Førsteamanuensis
Ph.D. Universitetet i Tromsø 2009, Cand.jur.
Universitetet i Oslo 1984, Agronom 1979.
Familie-, arve- og skifterett, odelsrett, erstatningsrett, forsikringsrett

Mjell, Christian Jacobsen
Høyskolelektor II
Juridiske fag
BI Bergen

Viken, Monica
Førsteamanuensis i forretningsjus
Ph.D. 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

Skjønhals, Terje
Høyskolelektor II,
juridiske fag
BI Trondheim

Fedorak, Bogdana
Studentassistent, BI Oslo

Wille, Hans Georg
Visiting Scholar
Cand.jur. Universitetet i Oslo 1985
Advokat 1995
Finansdepartementet 1986-1992
OECD 1989-1990
Advokatfirmaet BA-HR 1992-1996
Arthur Andersen / Ernst & Young 1996-

Rosvold, Iselin
Studentassistent, BI Oslo

Aardal, Gunnar
Doktorgradsstipendiat i jus
LL.M European Union Business Law fra
Amsterdam Law School
Cand. jur. Universitetet i Oslo
Kapitalforvaltning, pensjonsrett og selskapsrett

Straalberg, Ingunn
Studentassistent, BI Oslo

Aasland, Inger Julie G.
Doktorgradsstipendiat i jus
Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
2012
Bachelor i økonomi og administrasjon, NHH
Stiftelsesrett, selskapsrett,
revisjonsrett, erstatningsrett

Sætre, Christian Aa.
Studentassistent, BI Oslo
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OUR CONTRIBUTION
This annual report marks a crossroads. As of August 1st 2015
the former Department of Accounting, Auditing and Law will
be divided into two departments: the Department of Law and
the Department of Business Economics.
A separate annual report has been prepared from the former
Department of Accounting, Auditing and Law. This present
annual report only concerns the new Department of Law.
Page 42 presents the members of the new department.
The annual report shows extensive activity in 2014 in
teaching, communication and research within all the fields of
the new department. The members of our department have
made important contributions both nationally and internationally.
The faculty’s teaching has been first-rate in 2014, among
the important courses offered is the Master of Management
program “Green Growth” which is presented on page 4.
As shown by this annual report, the members of the
department have been active in the public debate. The
successful seminar series “Open Forum” with the universal

theme “What have I learnt about leadership?” was pursued
with prominent guests, both men and women, see page 17.
Page 30 in the annual report also documents that the
department faculty have published several innovative research
works. Research communication has also been central in many
publications this past year.
Teaching, communication and research within several fields
have been strengthened in 2014, this applies in particular
to tax and charge law and to the specialist field within real
estate studies and legal issues concerning real estate, as well
as research on foundations and intellectual property law, see
page 8 and 11.
An annual report is meant to be retrospective, but this annual
report also looks into the future and hence establishes that the
new Department of Law shall contribute to first-rate teaching,
communication and research in law and social science studies,
including CSR, bank and insurance studies, real estate studies,
shipping and climate strategy studies.
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