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INNLEDNING
Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling
innen økonomistyring, finansregnskap, revisjon, forretningsjus, skatt, eiendomsmegling, shipping,
bank og forsikring, samt politisk økonomi. Instituttet har hovedansvaret for all undervisning på disse
fagområdene ved Handelshøyskolen BI. Instituttets ansatte er forfattere til flere av de mest sentrale
fagbøkene i Norge innenfor sine områder, og de publiserer årlig en rekke artikler på disse fagfeltene.
Undervisning
Instituttet har en stor kursportefølje
på såvel Bachelor, Master og Executive
nivå. Instituttet har ansvaret for Master
i regnskap og revisjon (MRR), Bachelor
i eiendomsmegling, Bachelor i regnskap
og revisjon og Bachelor i økonomi og
forretningsjus. I tillegg er mesteparten
av kursene innen BI Shipping tilknyttet
instituttet. BI Bank og forsikring har også
en stor kursportefølje som er knyttet til
instituttet.
Forskning
Forskningsaktiviteten er konsentrert
om næringslivsrelatert jus og revisjon,
regnskapsregulering/-praksis, økonomisk styring, politisk økonomi og eiendomsmegling. Tematisk er forskningen
relatert til selskapsrettsutviklingen i
Norge og i EU, børs- og verdipapirrett,
eiendomsmeglingsrett, arbeidsrett og

konfliktmegling, person-, bedrifts- og
transaksjonsbeskatning, merverdiavgift,
allmennyttige institusjoner, norsk og
internasjonal regnskapsrett, intellektuell
kapital og kunnskapsledelse, lederlønn
inger og kjønnsforskjeller, corporate
governance og flytting av skattepliktig
inntekt inn og ut av Norge.
Ansatte
I 2013 besto instituttet av 64 faglig
ansatte og to administrativt ansatte.
Hensett til at ikke alle ansatte har full stilling ved BI, utgjorde dette 54,2 faglige
årsverk og 2,0 administrative årsverk. I
tillegg var seks midlertidig ansatt som
studentassistenter. Dessuten er fem
ansatte ved BIs høyskoler faglig tilknyttet instituttet.
De faglige stillingene fordelt etter stillings
kategorier:

Tittel

Antall

Årsverk

SUM

64

54,2

Professor
Professor II
1. amanuensis
1. amanuensis II
Forsker
1. lektor
1. lektor II
Høyskolelektor
Høyskolelektor II
Høyskolelærer
Post. Doc.
Stipendiat

11
3
11
1
2
5
1
23
2
1
2
2

9,6
0,5
11
0,2
1,2
5
0,2
21,1
0,4
1
2
2
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Vårt bidrag i 2013
Institutt for regnskap, revisjon og jus er BIs største institutt, med mer enn 60 ansatte i fast stilling.
En oversikt over de ansatte ved instituttet finnes på side 2 i årsmeldingen. Medarbeiderne bidrar
til undervisning, forskning og formidling i regnskap, revisjon, jus og samfunnsvitenskap, herunder
blant annet økonomi- og virksomhetsstyring, CSR, bank og forsikring, eiendomsmegling, shipping og
klimastrategi.
Tore Bråthen, professor/instituttleder

Som det fremgår av årsmeldingen, har
aktiviteten innen både undervisning,
forskning og formidling vært meget stor
også i 2013.
En oversikt som viser undervisningen
levert av medarbeiderne ved Institutt for
regnskap, revisjon og jus, finnes i årsmeldingen på side 4. Ettersom instituttet
leverer et stort antall undervisningstimer
på mange ulike nivåer, er vi svært opptatt
av at undervisningskvaliteten er av toppklasse. Vi har derfor fortsatt arbeidet med
å utvikle pedagogiske verktøy innenfor
de ulike fagområdene. Et godt eksem-

pel er den økte satsingen på bruken av
digitale hjelpemidler i innføringskurset
i forretningsjus, som det kan leses mer
om på side 5. I tillegg har vi utvidet vårt
veiledningstilbud til studentene. Målet er
at tilbudet skal bli en sentral del av undervisningen vi tilbyr.
Som det fremgår av oversikten på side 20,
har medarbeiderne ved Institutt for regnskap, revisjon og jus publisert en rekke
faglig nyskapende arbeider og dessuten
utgitt flere publikasjoner der formidlingsaspektet har stått mer sentralt. Det pågår
også mange forskningsprosjekter ved
2

instituttet, se nærmere side 16.
Medarbeiderne ved Institutt for regnskap, revisjon og jus er også aktive på
den internasjonale arena. Dette skjer
blant annet i samarbeid med Nanyang
Technical University i Singapore innenfor
fagområdet shipping, se nærmere side
12.
I den bredere samfunnsdebatten i 2013
har medarbeiderne ved Institutt for regnskap, revisjon og jus bidratt gjennom
ekspertkommentarer og formidling av
forskningsresultater, se nærmere side 22 .
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Pedagogiske aktiviteter
Undervisning, rolletimer, sensur og
oppgaveretting i 2013
Instituttets ansatte leverte 10.015 undervisningstimer. I tillegg til undervisningstimene ble det levert 3.514 rolletimer.
Rolletimer er konvertible mot ordinær
undervisning og oppstår som følge av
fagansvar, retningsansvar, deansansvar,
m.m. Det ble utført 4.710 sensurtimer
og oppgaveretting for kr 450.825 som til
svarer 537 sensurtimer.

ble det utført nettveiledning for i alt kr
924.000. Det reelle tallet for hvor mye
veiledning instituttets ansatte har gitt i
2013, er betydelig høyere enn hva tallene
over indikerer. Dette skyldes at hovedtyngden av veiledningen skjer uten at
dette blir registrert i de administrative
systemene. Tallene som er gjengitt over,
viser bare veiledning knyttet til obliga
toriske oppgaver som studentene må
innlevere i løpet av sine studier ved BI.

pharma, Norges Forskningsråd, NOV/
NODE International Shipping, Oslo
kommune, Private Barnehagers Landsforbund, Rektorskolen Oslo, Rektorskolen Buskerud, Telemark, Vestfold,
Rektorskolen Drammen, Skatteetaten,
Sparebank 1-alliansen, Sparebanken Sogn
og Fjordane, Spar Norge AS, Stavanger
kommune, Travel Retail Norway (TRN),
Ullensaker kommune og Utdannings
direktoratet.

Veiledning
Det ble utført 245 timer veiledning på
bachelorkurs, 506 timer på Management Programmer, 589 timer på Master
of Science-retninger og 289 timer på
bedriftsinterne kurs. Ved BI Nettstudier,
hvor veiledningen blir målt i kroner,

Bedriftsintern undervisning og bisitting
Instituttets faglige ansatte leverte
bedriftsintern undervisning til blant annet
Bergen kommune, Coop, DLF (Daglig
vareleverandørenes Forening), DNB,
FINN.no, Haugesund Sparebank DSS (De
samarbeidende sparebanker), Mundi

Leveransene av bedriftsintern undervisning utgjorde i alt 955 undervisnings
timer som er inkludert i totaltimetallet på
10.015, nevnt ovenfor. Det ble utført 114
timer bisitting.

KURSUTVIKLING I 2013
FERDOWSI, SANAZ

Selskapsbeskatning og internasjonal
skatterett.
Kurset skal legge et grunnlag for at
studentene skal kunne forholde seg til
næringslivets skatterettslige spørsmål.
Med det omfang skattelovgivningen
etter hvert har fått med stigende teknisk
kompleksitet og internasjonalisering,
vil økonomiske og juridiske avgjørelser
i næringslivet ofte være avhengig av de

skattemessige konsekvenser. Dette vil
også kunne være av stor betydning når
sentrale beslutninger skal fattes av ledelsen i en privat eller offentlig virksomhet.

MIKELSEN, ANDERS

Avgiftsrett.
Kurset er BIs eneste rene avgiftsrettskurs,
og er en fordypning i avgiftsrettslige
problemstillinger med utgangspunkt i
praktiske og teoretiske oppgaver.
3

ENGH, JONE

MAN 2952 - Økonomisk kriminalitet
Utarbeidelse av juridisk del av undervisning i master om økonomisk kriminalitet
og gjennomføring av undervisningen.
SEM 2906 - Veien til kunnskapsprøven
Utarbeidelse av undervisningsmateriell og undervisning knyttet til finansiell
rådgivning.
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Monica Viken og
Stine Winger Minde

Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs
Som en del av den pedagogiske satsingen ved Institutt for regnskap, revisjon og jus, ble det startet et
vellykket pilotprosjekt som resulterte i et interaktivt kursrom med fornøyde studenter.
Høsten 2013 ble pilotprosjektet «Små
skritt som gir stor kunnskap – bruk av
tester som læringsverktøy» satt i gang av
Monica Viken og Stine Winger Minde.
Prosjektet var rettet mot kurset i grunnleggende forretningsjus (JUR 3420).
Kurset inngår i første undervisningsår
for de fleste bachelorstudenter ved
Handelshøyskolen BI, det vi si cirka 3000
studenter. Formålet var å utvide et allerede etablert nasjonalt kursrom til å bli
en informativ og interaktiv læringsplattform. Ved hjelp av undervisningsvideoer
og flervalgstester med umiddelbar til
bakemelding til studentene, har initiativtakerne oppnådd nettopp dette.
¬– Kursrommet skal sikre at alle studenter
får lik tilgang til informasjon, uavhengig
av studiested og klasse, samt bidra til at
studentene arbeider jevnt med kurset.
Målet er å øke studentenes forståelse
og fokus mot hva som er mest sentralt
i pensum. Vi opplever at mange studenter ikke leser tilstrekkelig i pensumboken.

Tilbakemeldingene går ofte ut på at de
synes stoffet er tungt presentert, og at
de ikke får full oversikt over hva som er
relevant, og hva som er mindre relevant.
Det er dette vi nå har forsøkt å gjøre noe
med, forklarer Monica Viken.
Digital pedagogikk
– Tilsammen har vi utviklet cirka 200
testspørsmål fordelt på seks obligatoriske
emner og fire spesialemner, som resulterte i 24 tester med ulike temaer. Formålet med testspørsmålene er å gi studentene en enklere og raskere innføring i
sentrale emner i pensum. Vi tror også at
dette er en morsommere og mer variert
læremåte, sier Stine Winger Minde.
Alle testene inkluderer en video som gir
en rask innføring i sentrale emner som
berøres i testen. I tillegg ble det laget én
introduksjonsvideo til kurset, én video om
hvordan studentene bør bruke testene,
én video om oppgaveteknikk og én video
om tips til eksamen. Videoene har initia4

tivtakerne selv spilt inn i BIs lokaler.
– Videoene varer i fem til ti minutter.
Det har vært viktig for oss at videoene
ikke har oversteget ti minutters lengde,
for dermed å konsentrere fremstillingen
og sikre full oppmerksomhet fra seerne
gjennom hele videoen. Alle videoene er
produsert i et studio, og i bakgrunnen
på hver video vises det en powerpointpresentasjon, forteller Stine Winger Minde.

v Fakta om Stine Winger Minde
Stilling

Høyskolelektor

Fagområde Forretningsjus
Utdanning Master i rettsvitenskap 2008

Fakta om Monica Viken
Stilling

Førsteamanuensis

Fagområde Forretningsjus
Utdanning Cand. Jur. UiO 1995
Ph.D.

Ph.D.
Copenhagen Business School
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Studenters tilbakemelding på siden
om digitale hjelpemidler:
- Er svært fornøyd med opplegget på det nasjonale kursrommet.
- Korte og relevante videoer som forklarer pensum glimrende.
- Videoene er generelt bra. Ettersom at jeg er nettstudent, føler jeg at videoene
er prikken over i-en.
- Det er tilgjengelig når som helst. Hvis du har gått glipp av en forelesning, kan
du bare besøke det nasjonale kursrommet for info.
- Synes videoene ga fantastisk mye hjelp, de var konkrete og veldig forklarende.
- Blir som en liten forelesning hjemme i egen stue.
- For min del har de vært en veldig fin måte å repetere på. Har også vært
et nyttig verktøy for å få et ”oversiktsbilde” over viktige momenter innen de
forskjellige temaene.
- Disse videoene er gull verdt. Personlig har jeg vært til stede i alle forelesningene
og fulgt nøye med, men etter å ha sett alle disse videoene, samt tatt testene,
satt alt på plass!

Større læringsutbytte
I en undersøkelse gjort midtveis i
semesteret, kom det frem at 86 prosent
av respondentene var fornøyd eller svært
fornøyd med det digitale kursrommet.
En undersøkelse gjort på slutten av
semesteret, viste at 86 prosent mente at
videoene og testene i kursrommet hadde
gitt dem økt læringsutbytte. I tillegg sa
95 prosent at de hadde brukt dette kursrommet mer eller like mye som andre
kursrom på itslearning.
– Generelt synes vi tilbakemeldingene har
vært svært positive. Videre er vi også godt
fornøyd med at studentene ser ut til å ha
brukt itslearning mer i dette kurset enn i
øvrige kurs, sier Stine Winger Minde.

5 - Svært fornøyd (50%)
4 - Fornøyd (36%)

En nestor trer av
En av instituttets mest fremragende
medarbeidere, Sverre F. Langfeldt, har
etter en livstid ved BI, valgt å trappe
ned. Men han blir ingen fulltids pensjonist; han skal også i tiden som kommer
bidra med undervisning, særlig i faget
arbeidsrett.

3 - Helt ok (10%)
2 - Lite fornøyd (2%)
1 - Misfornøyd (2%)

Fremstilling av resultatene ved første evaluering av
kursrommet.

Sverre F. Langfeldts bidrag til Handelshøyskolen BI gjennom årene er unikt,
og BI-karrieren hans strekker seg tilbake
til 1979, der han har vært innom ulike
stillinger. Han har vært ved Institutt
for regnskap, revisjon og jus helt siden
etableringen.
5

I tillegg til å ha forelest ved BI i mer enn
30 år, er Sverre F. Langfeldt forfatter
av blant annet læreboken Lov og rett
for Næringslivet, og han utgir også den
tilhørende lovsamlingen. Læreboken har
kommet ut i hele 20 utgaver, og sammen
med lovsamlingen, utgjør bøkene et
sentralt pensum for nesten alle studenter ved BI. Sverre F. Langfeldt har også
vært med på å bygge opp det juridiske
fagmiljøet ved Institutt for regnskap,
revisjon og jus. Hans store kunnskap og
entusiasme har vært et viktig bidrag for å
utvikle det forretningsjuridiske fagmiljøet
ved Handelshøyskolen BI.
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Stor satsing på veiledning
– Fra student, til student

Betydelig tilskudd
– Høsten 2013 har vi hatt et veilederteam i forretningsjus som blant annet
har jobbet med forumet «Veilederne
svarer deg» i vårt kursrom på itslearn
ing. Teamet består av tidligere dyktige
studenter i faget som svarer på spørsmål
som de nåværende studentene lurer på.
Det var stor interesse for dette forumet
blant studentene – spesielt i tiden mellom
forelesningene var avsluttet og eksamen.
Vi fikk inn mange ulike innlegg og tråder
med konkrete spørsmål som ble besvart
av teamet. På denne måten fikk også
andre studenter som lurte på det samme,
mulighet til lese disse trådene, forteller
Monica Viken.
Integrert del av studiene
Veilederne blir rekruttert fra BIs beste
studenter, som har kommet to til fem
år ut i utdannelsen sin. De må gjennom
en workshop for å vise seg frem, og der
etter plukkes de ut av blant annet lederen
av veilederteamet, Jan Frode Lien. For å
opplære og utvikle veilederne, jobber han
med planer for veiledningsmetodikk og
presentasjonsteknikk. Målet hans er å få
veiledningstilbudet opp som en integrert
del av studiene.
– Jeg synes det er viktig at studentene
opplever veiledningen som en integrert
del av undervisningen i faget. Derfor
jobber vi kontinuerlig for å bedre tilbudet
til studentene, sier Jan Frode Lien.
Spesialrådgiver Jan Frode Lien

– Å satse på pedagogisk utvikling er
veldig viktig. Spesielt i førsteårsfagene,
der studentene ikke helt har funnet frem
til studieteknikken. Derfor er veiledning
fra andre studenter en viktig del av denne
satsingen, forklarer Monica Viken.
Monica Viken er en av instituttets fore
lesere som jobbet tett opptil student
vei
ederne høsten 2013. Tilbudet om

studentveiledning i mange av instituttets
emner ble utvidet i løpet av året. Dette
kommer av en ekstra satsing på veiledning ved hele Handelshøyskolen BI dette
studieåret. Hele 75 studenter var høsten
2013 klare for å veilede i blant annet
Økonomi og virksomhetsstyring, Praktisk økonomistyring, Jus 2 og Finans og
økonomistyring 1 og 2.
6
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Brattere læringskurve i bedriftsinterne kurs
Førsteamanuensis Pål Berthling-Hansen har fokus på å effektivisere læringsprosessen når han jobber
med instituttets bedriftsinterne kurs. Han mener det å strekke kurset over en lenger tidsperiode, vil
øke læringsutbyttet.
Institutt for regnskap, revisjon og jus
ved BI tilbyr ulike bedriftsinterne kurs
til næringslivet. Blant kursholderne, er
Pål Berthling-Hansen, som underviser
i temaene verdivurdering, økonomi
styring, investeringsanalyse, kalkulasjon
og budsjettering. Han har i løpet av 2013
arbeidet med skreddersydde kurs til ulike
bedrifter, med fokus på en prosesstil
nærming som gjør at læringskurven blir
brattere.
Effektiviser læringsprosessen
Tidligere holdt Pål Berthling-Hansen
intensive kurs, der han gikk gjennom hele
kursets pensum i løpet av noen få dager.
Han har imidlertid ikke noe særlig tro på
at det blir effektiv læring av dette. Derfor
går kursene i retning av en ny modell, der
kursdagene fordeles over flere måneder.
– Vi hadde for eksempel et kurs i høst
som gikk over fire måneder. To dager
+ to dager + to dager, der deltakerne
hadde gruppearbeid mellom samling

ene. Før siste samling fikk deltakerne
jobbe med en analyse av bedriften i tre
måneder. Deretter presenterte de analysen for ledelsen i bedriften, forteller Pål
Berthling-Hansen, og fortsetter:
– Dette er en mye mer effektiv læringsmåte, enn bare å ha fire dagers
«happening», og så være helt ferdig med
kurset. Ved et så konsentrert kurs, er
læringsutbytte mye mindre. Vi anbefaler
heller å sette opp kursene over et lengre
tidsrom.
Inspirerende
Pål Berthling-Hansen har omtrent ti
bedriftsinterne kurs i løpet av semesteret.
Kursene gjennomføres i de største byene
rundt i landet, både på BIs avdelinger og
i bedriftenes egne lokaler. Han mener at
det er inspirerende å se hvordan temaer
han underviser i kan anvendes i ulike
bransjer.
– Jeg synes det å anvende modeller og
teorier på vidt forskjellige bransjer er
7

interessant i seg selv. Dette gjør at jeg
stadig må justere og endre på innholdet i
kurset. Samlet gir dette faglige utfordringer som gjør det meningsfullt å arbeide
med bedriftsinterne kurs til næringslivet,
sier Pål Berthling-Hansen.
Liste over bedrifter i 2013:
Norgesgruppen
Coop varehandel
Fabi rekrutteringsbyrå
DNB
Forsvarsbygg
Skanska
Halliburton
Odfjell Drilling

vFakta om Pål Berthling-Hansen
Stilling

Førsteamanuensis

Fagområde Bedriftsøkonomi
Ph.D.

Ph.D. fra Southampton
University
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Ny lærebok i økonomi- og virksomhetsstyring bryter tradisjonen
Som konsekvens av en diskusjon om utviklingen av pensumlitteraturen i økonomi- og virksomhetsstyring, skrev førstelektor, Tor Tangenes, og høyskolelektor ll, Svein H. Gjønnes, en ny lærerbok som
brøt med all tradisjon i fagets pensumlitteratur.
I artikkelen «Management accounting
texts in New Zealand: the need for a
paradigm shift» etterlyste professorene
Kelly og Pratt i 1994 lærebøker som brøt
radikalt med den tradisjonelle økonomi
styringslitteraturen. Nesten 20 år senere
kom boken, om enn på norsk, som tonet
ned teoriimpulsene fra neo-klassisk
mikroteori og som tok utgangspunkt i at
økonomi- og virksomhetsstyring dreier
seg fullt og helt om å støtte virksomhet
ens strategiprosess.
– Det hele begynte i 2002 da jeg ble
bedt av daværende instituttleder, John

Christian Langli, om å overta kursansvaret
for «Driftsregnskap og budsjettering»,
forteller Tor Tangenes.
– For en som hadde jobbet i nesten 20
år i privat og offentlig sektor og dermed
hadde en viss forståelse av hva praktisk
økonomi- og virksomhetsstyring (ØVS)
handler om, fremsto kursansvaret som
lite attraktivt, spesielt fordi NRØAplanen, som er en anbefalt plan om
kursinnhold fra nasjonalt råd for øko
nomisk administrativ utdanning, spikret
kursinnholdet fast til hva jeg opp
fattet som lite relevant teori. Dessuten
8

ga planen lite rom for endring. Men BI
er heldigvis en institusjon som ikke vil
binde seg til å følge en plan som vektlegger standardisering og sementering av
faginnhold, og jeg fikk muligheter til å
endre kursinnholdet, forteller han.
Trekker inn strategi- og organisasjonslitteratur
– Noen år senere, fortsetter Svein H.
Gjønnes, diskuterte Tor og jeg lærebøker
og kursopplegg i ØVS-faget. Vi undret
oss over at innsikter fra strategi- og
organisasjonslitteraturen fremdeles var
fraværende i både nasjonale og interna-
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Jørgen Randers – Setter
klima på dagsorden
Jørgen Randers har i 2013 reist verden rundt og holdt til sammen
71 foredrag i blant annet Australia, Nederland, Kina, USA,
Tyskland, UK, Sør-Korea og Sveits. Til sammen over 13.000
mennesker har hørt ham tale om verdens klimaendringer og
globale trender. Mange av hans foredrag er basert på boken han
lanserte i 2012; 2052 - A Global Forecast for the Next Forty Years.
Boken finnes nå på seks ulike språk, og den er trykket opp i cirka
100.000 eksemplarer. I forbindelse med boken, har Randers vært
med i 14 avisintervjuer, og fem TV-opptredener i Tokyo. Selv
om hans mangesteds tilværelse medfører mye reising, kjøper han
alltid klimakvoter.
Randers har i 2013 også deltatt i den nasjonale samfunnsdebatten
med innlegg og kommentarer i offentlige medier. Her han har
vært med på ti intervjuer om klima, grønn vekst og fremtiden. I
tillegg har han fått frem sin mening og ekspertise i blant annet
Dagens Næringsliv, Aftenposten, Morgenbladet og Teknisk
ukeblad. Han er også med i boken CSR and Beyond: A Nordic
Perspective, med sitt bidrag: “Meeting the Climate Challenge:
GEVA as an Aid to Corporate CSR”.

sjonale lærebøker, til tross for at tilfanget
av forskningsbasert litteratur var så stort.
Husk at ØVS-faget ikke har et eget teorigrunnlag, men må låne dette fra tilgrensende fagområder.
– Hvorfor var faget så mekanisk innrettet
uten særlig tanke på hva som gjør styring
effektiv? Og hvorfor tviholder man på
det neo-klassiske paradigmet i et videreføringskurs, der reduksjonisme og analytisk stringens er en dyd, på bekostning av
teorier og metoder som kan anvendes på
realistiske styringsproblemer, skyter Tor
Tangenes inn.
I 2009 skrev derfor Tor Tangenes og
Svein H. Gjønnes artikkelen «Regndans
eller dans på roser: et kritisk blikk på den
rådende læringstradisjonen i økonomi- og
virksomhetsstyringsfaget», der de kartla
litteratur og pedagogiske løsninger i ØVS
på bachelornivået ved norske høyskoler
og universiteter.
– I artikkelen tok vi til orde for en omlegging av fagets læringsopplegg ved å

bringe det i takt med innsikter fra blant
annet strategi- og organisasjonslitteraturen, og ved å knytte undervisningen an
til en realistisk styringssyklus i kombinasjon med bruk av relevante caser, sier Tor
Tangenes.
Konsekvens av artikkelen
Læreboken som kom i 2012, er rett og
slett en konsekvens av denne erkjennelsen. Ifølge de to forfatterne bryter bokens
struktur og tematiske organisering over
tvert med tradisjonelle strukturer, der
de enkelte temaene verken settes godt
nok i sammenheng eller plasseres i en
rekkefølge som har forankring i praktisk
økonomi- og virksomhetsstyring. Bokens
mange caser bidrar til å understreke teorienes og metodenes praktiske betydning,
i tillegg til å innramme stoffet og gi fremstillingen en rød tråd.
– Alt for lenge har undervisning i ØVS
handlet om å forstå teknikker og metoder, uten å ta nevneverdig hensyn til
strategiske prosesser og annen styrings
kontekst, avslutter Svein H. Gjønnes.
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Boken «Økonomi- og virksomhetsstyring:
strategistøtte ved prestasjonsstyring,
ressursstyring og beslutningsstøtte» er
skrevet for både bachelor- og masterkurs. Den benyttes i dag i ulike fag på BI
og ved en rekke andre universiteter og
høyskoler i Norge.
Fakta om

Tor Tangenes

Stilling

Førstelektor

Fagområde

Økonomi- og virksomhets
styring

Ph.D./

Cand. Merc fra

Bemerkelser

NHH, MBA

Fakta om

Svein H. Gjønnes

Stilling

Høyskolelektor ll

Fagområde

Økonomi- og virksomhets
styring

Utdanning

Siviløkonom, MBA

Ekstern stilling Partner og leder av
rådgivningsenheten i BDO
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The world can learn from
Norwegian auditing research
As a professor from Belgium, Marleen
Willekens thinks that people outside
Norway can learn from the research that
is done here. The unique data we have
access to in Norway, makes it possible to
tackle questions that cannot be solved
elsewhere.

International focus
Willekens believes that having an international focus on the auditing research is
important. Even though most of her research work is based in Belgium, she makes
sure to use data from other countries
as well, when looking at multi-national
issues.

ted as a researcher and teacher. She is
now involved in a research project with
Professor John Christian Langli. The
project is commissioned by the Norwegian
government. The project allows them to
study the implications of the deregulation which implicated that small firms no
longer have to have an auditor.

Marleen Willekens, professor in auditing at BI Business School, is working on
auditing research, as well as teaching the
same subject to master students at the
school. She says that the quality of the
research, and therefore also the syllabus,
is very high. This is due to the unique
access we have to research data in this
country.

– I think it is very important to always
have an international focus, because
the business is international. Of course
there are different rules, but we live in
a global world, so the themes are also
global. I am not only studying Belgian
auditing problems, for example, but
more general problems, that are relevant
for most Western countries. Sometimes
I use Belgian data, and other times I use
other data. For example, I use American
data when looking at the competition,
because they have a large number of
markets, compared to the rest of the
world, Willekens says.

– I have really specialized on what the
effects of auditing are, how auditing
works, and how it is regulated, as well
as the effects of auditing regulations on
financial reports. Because of the data you
have, it was natural for me to come here.
I also think the auditing research that is
done her, has a really high quality. There
are also nice people here, and a good
working environment, she says.

– The Norwegian environment is a very
interesting environment for auditing.
You can study things here that you can
not study in many other countries. This
is because you have a special type of data
here, which is not publicly available in
other countries, Willekens explains.

Natural to come to BI
Willekens came to BI in 2012 and star10

v Fakta om Marleen Willekens
Position

Audjunct Professor

Subject

Auditing

Ph.D.

Ph.D. from University of
Warwick, 1995
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Internasjonalt fokus på shipping
Shippingforeleserne, Cathrine Bjune og Morten Lund er begge enig om at det er viktig å ha et
internasjonalt fokus på fagområdet.
- At det kommer studenter fra Singapore
hit for å lærer om shipping, er viktig
for å opprettholde samarbeidet mellom
Norge og Singapore i shippingindustrien.
Vi jobber kontinuerlig for å kvalitetssikre innholdet i kursene og opplever at
studentene er fornøyd med dette, sier
Morten Lund, som også underviser i shipping ved BI.
Key Elements of Shipping
Cathrine Bjune startet også et kort kurs
i Singapore kalt ”Key elements of shipping” i 2010. Kurset har vært fulltegnet
åtte ganger, og er så populært at det til
tider er venteliste for å komme med. Det
er med i rankingen av BI i Financial Times.
Både norske og utenlandske bedrifter
deltar på kurset, og det er støttet av blant
annet Singapore Maritime Foundation,
samt flere norske bedrifter. Det er beregnet på personer i jobb som trenger faglig
påfyll og en bedre oversikt over flere
deler av den maritime næringen.

- For BIs internasjonale satsing på shipping er samarbeidet med Nanyang
University i Singapore veldig viktig.
Den norske shippingindustrien har mye
med Singapore å gjøre, og det er mange
norske bedrifter lokalisert i Singapore,
forteller Cathrine Bjune, foreleser i shipping både ved Handelshøyskolen BI og
Nanyang University i Singapore, samt
gjesteforeleser ved University of Strathclyde i Glasgow og innehaver av en IIstilling ved Høyskolen i Vestfold knyttet
til deres Msc-program i shipping management.

2006 har denne avtalen ført til at BI
hvert år har fått rundt 60 innvekslingsstudenter fra universitetet i Nanyang. Fra
2015 vil antallet øke til over 90 studenter hvert år. Tilsammen har nå nærmere
500 singaporianske studenter vært ved
BI i ett semester for å lære om shipping
og den norske maritime næringen. De
går gjennom interaktive forelesninger,
oppgaver og bedriftsbesøk til noen av
Norges største bedrifter innen shipping.
I tillegg leverer Cathrine Bjune og BI tre
Master of science-moduler til Nanyangs
Msc program i “Maritime Studies”.

Hun er også ansvarlig for det faglige
innholdet i utvekslingsavtalen BI har
med Nanyang i Singapore. Et utvekslingssemester til BI er en obligatorisk
del av det fireårige studiet Bachelor of
Science in Maritime Studies ved Nanyang
Technological University, School of Civil
and Environmental Engineering. Siden

I kursene for singaporianske studenter
deltar også en rekke norske studenter
og andre utenlandske innvekslingsstudenter, noe som øker læringsutbyttet
for alle parter og bidrar til økt nettverks
bygging. Flere singaporianske studenter
har begynt å arbeide for norske bedrifter i
Singapore etter oppholdet i Norge.
11

- Jeg synes det er morsomt å ha faglig
ansvar for dette kurset. Det blir stadig
nye interessante diskusjoner om faglige
spørsmål. Dessuten er det utviklende
faglig sett for meg som person, og jeg får
et betydelig nettverk innen den maritime
næringen i flere land, Cathrine Bjune.

vFakta om Cathrine Bjune
Stilling

Førstelektor

Fagområde Shipping og forretningsjus
Utmerkelser
“Best Faculty” på EMBA i
Shipping, Financ eand
Offshore i 2012
Utdannelse Cand.jur. fra Universitetet i
Oslo. Spesialfag i sjørett med
fordypning i sjøforsikring fra
Nordisk Institutt for Sjørett i
Oslo. Advokatbevilling

Fakta om Morten Lund
Stilling

Høyskolelektor

Fagområde Forretningsjus og shipping
Utdannelse Cand.jur.
Advokatbevilling
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LÆRER AV DE BESTE
Hvilke erfaringer ligger bak Norges tidligere og nåværende sentrale ledere? Under det nyutviklende
seminaret «Åpent Forum» deler disse lederne sine opplevelser og erfaringer som har ført dem til topps.
Professor ved Institutt for regnskap, revisjon og jus, Gudmund Hernes, initierte
høsten 2013, sammen med instituttleder
Tore Bråthen seminaret «Åpent Forum».
Her føres det en åpen samtale med en
person som er, eller har vært en sentral
leder i Norge. Første seminar fant sted
i november med Jonas Gahr Støre som
gjest.
– Jeg prøver å unngå at det blir en utspørring, men heller en uformell samtale.
Dermed blir gjesten mer avslappet og
får anledning til å trekke pusten. Formå-

let er å se på hvordan personen havnet i
den aktuelle stillingen, både biologisk og
tematisk, forklarer Hernes.
«Jeg fant, jeg fant»
– Jeg stiller inngående, men ikke uhøflige spørsmål. Jeg ønsker at de skal dele
ulike erfaringer som kom til nytte under
ledervervet, selv om det kankje ikke var
bevisst. Litt som Askeladden i «Prinsessa
som ingen kunne målbinde». Det man tar
med seg på veien, kan være avgjørende i
senere tid, uten at en tenker over det når
det skjer, forteller Gudmund Hernes.
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Forumet er tilknyttet instituttet, men er
åpent for alle på BI. Gudmund Hernes
mener dette er en anledning til å høre
historien bak suksessen til noen av de
som har vært med på å forme det norske
næringslivet og Norge generelt.
– Jeg tror vi kan lære mye av disse lederne.
I tillegg har de generelle erfaringer som
ledere, som også er relevant for oss andre,
legger han til.
Ønsker å skape samhold
– En annen grunn til at jeg har startet
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Godt arbeidsmiljø
Som det største instituttet ved Handelshøyskolen BI, mener
instituttleder Tore Bråthen at det er spesielt viktig å opprettholde et godt arbeidsmiljø for at alle ansatte både skal trives
best mulig og kunne yte mer på jobben.
– Ved Institutt for regnskap, revisjon
og jus mener vi at et godt sosialt miljø
er en viktig forutsetning for et godt
faglig miljø, forteller instituttleder, Tore
Bråthen.
Instituttet er BIs største, og rommer
flere ulike faggrupper som er viktige
for Handelshøyskolen BI. Tore Bråthen
mener at et godt arbeidsmiljø ikke
nødvendigvis kommer av seg selv, spesielt ikke på en såvidt stor arbeidsplass
sammensatt av medarbeidere fra ulike
fagområder.
Erkjennelsen av dette har medført at
instituttet setter fokus på sosiale tiltak
gjennom hele året. I denne forbindelse
har instituttet opprettet en sosialkomité, bestående av Inger Julie Grimsrud,
Tor Tangenes, Ina Due-Tønnessen,
Limei Che, Anders Mikelsen, Gunnar
Aardal og Stine Winger Minde.

– Ved instituttet er vi stolte av det
gode, sosiale miljøet vi har, legger Tore
Bråthen til.
Blant sosialkomitéens tiltak, er servering av pølser i lunsjen en-to fredager i
måneden. Stine Winger Minde forteller
at da sosialkomitéen startet med fredagspølsene, tenkte de at det nesten ikke
ville komme noen av de travle medarbeiderne, men de er positivt overrasket
over det store fremmøtet.

dette forumet, er for å ha et rikere sett
med aktiviteter ved instituttet, og mener
dette er noe som kan binde oss tettere
sammen som kolleger og som institutt.
Det hjelper oss å bryte fra einstøingtilværelsen på kontoret, og heller samles
rundt et tema vi alle har felles interesse
for, mener Gudmund Hernes.
– Det er alltid så mange som møter opp,
at vi snart må kjøpe større kjele for å få
plass til alle pølsene, ler hun.

Fakta om Gudmund Hernes
Stilling

Professor II

Fagområder ”Corporate Governance”,
levekår, utdanning, helse og

– I forbindelse med fredagspølsene blir
det anledning til å få pratet ordentlig
med kolleger, som det ellers blir lite tid
til å snakke med i en hektisk hverdag,
forteller hun avslutningsvis.

forholdet mellom privat og
offentlig sektor
Ph.D.

Ph.D. i Sociology,
Johns Hopkins University
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Doktorgradsprosjekter 2013
BERG, TERJE

seslovens krav om en forsvarlig kapitalforvaltning og forholdet
mellom en forsvarlig kapitalforvaltning og oppfyllelse av stiftelsens formål. Det foreligger vanskelige spørsmål vedrørende
hva som er innholdet i stiftelseslovens forsvarlighetskrav, hvilke
interesser styret i stiftelser skal ivareta, styrets sammensetning, habilitetsspørsmål, utdeling av stiftelsens midler og krav
til stiftelsens egenkapital. Prosjektet går også nærmere inn på
mulighetene for tilsyn med styrets kapitalforvaltning, herunder
særlig Stiftelsestilsynets og revisors rolle. Hva som danner
grunnlaget for 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.

Tittel: Business control in a theorypractice perspective.
Beskrivelse: Doktorgradsavhandlingen bidrar til å øke forståelsen av det
ofte påståtte gapet mellom teori og
praksis innen økonomistyring. Gapet
er avviket mellom ideene og hvordan
disse utøves, og avhandlingenes fire
artikler beskriver ulike situasjoner hvor gapet er til stede og relevant.

BIRKELAND, KARI

Tittel: Ekstern revisors handleplikter
– i et erstatningsrettslig perspektiv
Beskrivelse: Forskningsprosjektet
bidrar til å systematisere, analysere
og klargjøre revisors handleplikter for
lovpålagt revisjon, herunder hvilke
handlinger eller unnlatelser som kan
utløse erstatningsansvar for revisor.

HVEEM, DAG JØRGEN

Tittel: Bankers rådgivningsansvar
Beskrivelse: Finansinstitusjoners
rådgivnings- og salgsvirksomhet
fører tidvis til tap for kunden. Fokus
i forsknings¬prosjektet settes 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 forholdene 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.

ENGH, JONE

Tittel: Eierkontroll i finansinstitusjoner og regulering av finanskonserners
struktur
Beskrivelse: 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.

AARDAL, GUNNAR

Tittel: ”The Prudent Person Rule”
- kravet til forsvarlig forvaltning av
pensjonsmidler
Beskrivelse: Prosjektet omhandler
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, vil
blikket rettes mot amerikansk rett hvor prinsippet er utviklet ved
en vekselvirkning av case law og lovgivning siden 1800-tallet.
Spørsmålet vil være hvorvidt man kan og bør bygge på slike
regler i Norge. Tilnærmingen vil gjøres dels abstrakt (analyse av
forsvarlighetskriteriet og dets skjønnsmessige delkomponenter)
og dels konkret (ved å se nærmere på ulike aktivaklasser).
Det planlegges en redegjørelse for de spesielle utfordringer
håndhevelse reiser (som tilsyn, erstatning og i ytterste konsekvens, straff).

GRIMSRUD, INGER JULIE

Tittel: Kapitalforvaltning i stiftelser
Beskrivelse: 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. Sentralt i avhandlingen
er juridiske spørsmål i forbindelse med hva som ligger i stiftel14
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Begivenheter, priser og utmerkelser 2013
BJUNE, CATHRINE

Shippingforedrag i Indonesia
I august 2013 holdt Cathrine Bjune et dagsforedrag i shipping for rederier i Indonesia. I august 2013 var Cathrine Bjune også invitert
til å undervise for indonesiske rederier i Surabaya. Indonesia har en sterkt voksende økonomi og en betydelig shippingnæring med
stor eksport av råvarer,samt noe olje og gassproduksjon.

UNNEBERG, INGE

Studentene ved Universitetet i Tromsø,
Det Juridiske fakultet tildelte Inge
Unneberg prisen som beste foreleser i
2013.

RASMUSSEN, JANICKE

Chair of the 11th European Academic Conference at BI campus in Oslo 24th-26th of
April 2013. The only Academic conference covering internal auditing and corporate
governance.
Begivenheter fortsettelse
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Forskningsprosjekter 2013
DITLEV-SIMONSEN, CAROLINE D.

HERNES, GUDMUND

Gudmund Hernes gikk av med seieren
i Cappelen Damm Akademisk konkurranse om faglitterære manusideer i
2012. Bokprosjektet hadde arbeidstittel
Innføring i politisk økonomi. I den anledning ble det arrangert et miniseminar
11.02.2013 i CappelenDamms lokaler,
med tema: Må økonomi være så vanskelig?

Roy Kristensen

JURIDISK DISKUSJONSFORUM

Institutt for regnskap, revisjon og jus ved
Handelshøyskolen BI ønsker å bidra til
utviklingen av fagmiljø og forskning innen
selskapsrett. Som et ledd i dette arbeidet
inviterte instituttet til et uformelt diskusjonsforum for selskapsrettslige problem
stillinger. Den 30. april 2013 var temaet
for møtet ”Forslaget i Prop. 111 L (20122013) om endringer i aksjeloven”. Innledere var:
• Professor dr.juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI
• Professor dr.juris Hans Robert
Schwencke, Handelshøyskolen BI
• Høyskolelektor Roy Kristensen,
Handelshøyskolen BI
• Høyskolelektor Morten Lund,
Handelshøyskolen BI
• Høyskolelektor Stine Winger Minde,
Handelshøyskolen BI
På møtet var det ca. 25 deltakere
fra instituttet, advokatbransjen og
utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Prosjekttittel: 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 Stifelsen. Videre skal det også
utvikles en database over data fra tidligere prosjekter avsluttet i 2012/13.
Prosjektstart: 01.01. 2013
Prosjektslutt: 01.02. 2014
Prosjekttittel: Hva ønsker investorer?
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet ser
nærmere på interessen blant investorer
når det gjelder ikke-finansiell rapportering, og det evaluerer relevans og
preferanse knyttet til ulike miljø- og
sosialrelaterte variabler hos investorer.
Funnene vil besvare spørsmål som er
relevante i forhold til hva samfunnsrapportering bør inneholde. Blant
annet i regnskapsloven og enkelte
andre lover er det enda viktigere med
klarhet rundt hva bedrifter skal rapportere inn.
Prosjektstart: 01.12. 2013
Prosjektslutt: 31.12. 2014
Prosjekttittel: Sykkel til jobben – kartlegging av ansattes transportmønster
Prosjektbeskrivelse: Transport representerer en av hovedkildene til klimautslipp. Bil er et vanlig fremkomstmiddel
for å komme seg til og fra jobb. Sykkel
som daglig transportmiddel utgjorde i
2011 kun fire prosent av traffikandelen
i Norge. I tillegg til miljømessige fordeler er sykkel som transportmiddel også
økonomisk lønnsomt for bedrifter, og
sykling gir helsemessige gevinster for
den enkelte. Studien /pilotprosjektet
vil finne og teste insentiver som får
ansatte til å skifte til sykkel som transportmiddel til og fra jobb i praksis, og
måle miljøeffekten av dette.
Prosjektstart: 01.01. 2013
Prosjektslutt: 31.12. 2013
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Prosjekttittel: Evaluering av stiftelsesstøtte – ExtraStiftelsen (ES)
Prosjektbeskrivelse: Basert på tilgjengelige data skal prosjektet utarbeide
en konstruktiv evaluering av ES-støtte.
Dette som et første steg i en effektevaluering av ES-støtte i et større
samfunnsperspektiv.
Prosjektstart: 01.08. 2013
Prosjektslutt: 01.03. 2014
HAUG, ARE VEGARD
Prosjekttittel: Regional Cooperation,
Organizational Structures, Kinship &
Nation Building (“Rokkan”).
Prosjektbeskrivelse: Small or mediumscale focused research projects
(CP-FP) and Small or medium-scale
focused research projects for specific
cooperation action dedicated to international cooperation (CP-FP-SICA). 7.
rammeprogram. Ikke innvilget, men
videreføres delvis.
HVEEM, DAG JØRGEN
Prosjekttittel: The Financialization of
Social Welfare
Prosjektbeskrivelse: WP2 looks at
legal regulations of money advice
services in the private and public
sectors in Norway and Denmark,
asking what the principal regulative
differences, are between the sectors
and across the country contexts? The
analysis has a particular focus on the
legal status and relationship between
the counselor and the receiver of the
service.
A central working hypothesis is that
advisor-customer relations in the
private sector are more well-defined
in terms of rights and duties, than the
advisor-client relations in the public
sector. The data for the analysis are
Norwegian and Danish law, regu
lations, and public debates in each
country on legal aspects of financial
counseling.
Prosjektstart: 01.01. 2011
Prosjektslutt: 31.12. 2013
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LANGLI, JOHN CHRISTIAN
Prosjekttittel: Lederavlønning i unoterte
selskaper
Prosjektbeskrivelse: Hvordan lederløn
ninger fastsettes i børsnoterte foretak
har vært fokus for forskere i lang tid,
og mye er kjent om hvordan lederlønn
ingene fastsettes. Mye mindre er kjent
om hvordan unoterte selskaper fastsetter
lederlønninger.
I dette prosjektet analyseres det hvordan
lederlønninger blir fastsatt i unoterte
selskaper, særlig med fokus på forskjellen
mellom ikke-familie og familie selskaper
med og uten familiemedlemmer som
daglige ledere. Det er grunn til å tro
at lederlønninger kan variere mellom
familieselskaper og ikke-familie selskaper,
siden det vanligvis er færre agentkonflik
ter i familieselskaper, særlig hvis daglig
leder kommer fra den dominerende eier
familien.
Prosjektmedarbeider: Professor Erlend
Kvaal
Prosjektstart: 01.04.2011
Prosjektslutt: 31.12.2015
Prosjekttittel: Evaluering av unntak for
revisjonsplikt i små aksjeselskaper
Prosjektmedarbeidere: Limei Che,
Erlend Kvaal, Tobias Svanström og
Marleen Willekens
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet skal
evaluere konsekvensene av regel
en
dringen som fra og med regnskapsåret
2011 gir små aksjeselskaper i hovedsak
adgang til å fravelge revisor. Prosjektets
formål er å kartlegge positive og nega
tive konsekvenser for selskapene som
fravelger revisor og andre økonomiske
aktører, for skattemyndighetene og for
samfunnet.
Prosjektstart: 01.03.2013
Prosjektslutt: 31.12.2018
RASMUSSEN, JANICKE
Prosjekttittel: Board evaluation - Explor
ing the concept in a corporate gover
nance context
Prosjektbeskrivelse: The main goal of
this project is to develop a framework for
board evaluation to be used by Norwegian
companies, both listed and unlisted. The
project builds on findings in Ph.D thesis

of Janicke Rasmussen (2010), concluding
that the board evaluation process imple
mented in Norwegian listed companies
does not contribute to enhanced corpo
rate governance (through increased
board effectiveness). The main reason
is that the implemented process is not
designed to meet the overall purpose
of board evaluation, i.e. to assess actual
performance against expected perfor
mance. There is no fit between the
system and purpose of board evaluation.
The research will be developed through
three sub-projects. The goal of the first
research paper is to further develop the
concept of board evaluation by explor
ing the different purposes of board
evaluation from an external and internal
perspective, and linking it to corporate
governance theories. From this, testable
hypothesis will be developed which will
be used in sub-project two and three. The
findings of these projects will be used to
develop a framework of board evaluation
which, if implemented, may contribute to
increased board effectiveness.
Prosjektdeltaker: Eythor Ivar Jonsson
(CBS)
Prosjektstart: 01.03. 2011
Prosjektslutt: 01.06. 2013
SITTER, NICK
Prosjekttittel: GR:EEN – Global Reordering: Evolution through European
Networks
Prosjektbeskrivelse: European Union
FP7 large-scale integrated research.
Finansiert av EU.
Prosjektstart: 2012
Prosjektslutt: 2015
Prosjekttittel: Political parties in Central
Europe
Prosjektbeskrivelse: Finansiert av
Universitetet i Oslo og Central European
University, small research funding.
Prosjektleder: Elisabeth Bakke
Prosjektstart: 2006
STOKNES, PER ESPEN
Prosjekttittel: Klimapolitikk, psykologi
og indikatorer
Prosjektbeskrivelse: The project’s
primary objective is to prepare a larger
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research project to develop a set of
psychological communication strategies
combined with indicators that will be
experienced as meaningful and prag
matically useful by citizens at large in
the development of climate policy in
Norway; a Norwegian climate policy
indicator. A ’panel of expert’ seminar will
be used to start the process of identifying
salient parameters for the development
of a composite indicator for Norwegian
climate policy. A secondary objective is
to identify and try out best practice for
climate communication. To this effect a
storytelling workshop with representa
tives from both the scientific community
and ”non-experts” will be organized.
Prosjektstart: 15.03. 2013
Prosjektslutt: 31.10. 2013
SVANSTRÖM, TOBIAS
Prosjekttittel: Revisjonskvalitet i private
selskaper
Prosjektbeskrivelse: Key questions: (1)
How does characteristics of the auditor
in charge influence auditing quality? (2)
What type of auditing firms has low vs.
high variation in quality across auditors
in charge?
Prosjektdeltaker: John Christian Langli
(BI) og Stefan Sundgren (Umeå)
Prosjektstart: 01.04. 2011
Prosjektslutt: 01.08. 2013

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2013

Konferanser og foredrag 2013
BERG, TERJE
Bruk av investeringsanalyseteknikker
og avkastningskrav – Norge anno 2012.
Sammen med Korsemmoosor, Lise og
Graff Nesse, Line. 18:-workshopen i
Ekonomi- og verksamhetsstyring; 31.01
- 01.02
An essay on business controlling in a
theory-practice perspective. 7th Conference on performance measurement and
management control; 18.09 - 20.09
Bruk av investerigsanalysemetoder og
avkastningskrav – Norge anno 2012.
FIBE, 10.01 – 11.01
BRÅTHEN, TORE
Etikk og butikk - ”god meglerskikk”.
Faglig oppdatering; 10.01
Kontrollansvaret. BI forsikring; 15.01
Bud og budgivning. NEF etterutdanning; 28.02
Bud og budgivning. NEF etter
utdanning; 08.03
Styrearbeid under nye regler i aksje
loven og allmennaksjeloven. Norsk
Styreforums årsmøte; 15.04
Innledning til diskusjonsforum om
”Forslaget i Prop. 111 L (2012-2013) om
endringer i aksjeloven”, BI Oslo, 30.04
Grunnleggende selskapsrett - generelt,
selskapsstrukturen, disposisjonrettig
heter, valg av selskapsform. JUS etterutdanning; 06.05 - 07.05
Særkjennetegn ved formålsrealisering i
ulike organisasjoner. Stiftelseskonferansen 2013; 15.05
Kravet til god meglerskikk. Advokatenes
fagdager; 30.05
Styremedlemmers interessekonflikter,
herunder inhabilitet. Advokatenes
fagdager; 31.05
Kobling i eiendomsmeglingsbransjen.
Morgenmøte i eiendomsmegling; BI
26.08
Formålsrealisering i ulike organisasjoner.
Gjensidige; BI 30.08
Etikk i butikk og god meglerskikk. Eiendomsmegler1, Etterutdanning; 02.09
Budgivning. DNB Eiendomsmegling; 04.09
Styrearbeid i statlig eide selskaper. Styremedlemmer utpekt av staten; Næringsdeparmentent 20.09
God meglerskikk. Etterutdanning; 26.09
God meglerskikk. Etterutdanning; 14.10
Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning;
16.10

Budgivning. DNB Eiendomsmegling;
17.10
Avtaleinngåelse og finansiering. NEF
etterutdanning; 18.10
Aksjelovreformen 2013. JUS etterutdanning; 23.10
Ny praksis fra Reklamasjonsnemnda budgivning aktuelle spørsmål. JUS etterutdanning; 28.10
Aksjelovreformen 2013. Etterutdanning;
30.10
Nytt i selskapsretten 2012-2013. Den
årlige selskapsrettskonferansen; Stavanger
07.11
Generelt om profesjonsansvaret. Profesjonsansvar; JUS etterutdanning 20.11
Meglers uavhengighet og ulovlig
kobling. NEFs høstkonferanse; 22.11
GARCIA de OLALLA LOPEZ,
IGNACIO
Social Capital and Financial Decisions
in Norwegian Private Firms. World
Finance Conference; 01.07 - 03.07
CHE, LIMEI
Deltakelse 2013, 22nd Nordic Academy
of Management Conference.
Kurs i Finansteori og empirisk finans,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, vår
2013
GRIMSRUD, INGER JULIE
Deltakelse Stiftelseskonferansen 2013,
Førde
Deltakelse 2013 ELI General Assembly
and Projects Conference, Wien
HAUG, ARE VEGARD
“Internasjonale erfaringer med interkommunalt samarbeid” for rådmenn og
ordførere i Østfold i regi av Fylkesmannen.
“Ledelse i komplekse organisasjoner”.
Lederutviklingsprogrammet, Nes
kommune.
“Ledelse i komplekse organisasjoner”.
Rådmannssamlingen, KS Hordaland
“Norges forhold til EU-Hvor bærer
det hen?”. Program- og strengseminar
Forretningsjus/ JUR-kurs, BI Drammen.
”Styringsverktøy. Mål- og resultat
styring”. Ullensakerskolen, Ullensaker
kommune.
”Muligheter for på påvirke EUs beslutninger, lobbyisme med mer”. Europeisk
Ungdom United i Arendal.
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“Institusjonell utvikling i nordiske regioner 1996 –2012”. Erfarings- og fornyingskonferansen for kommunene i
Østfold.
“Ledelse i komplekse organisasjoner”,
Universitetet i Oslo
“Innføring i organisasjonsteori”, Norges
miljø- og biovitenskapelige Universitetet.
“e-Government and Public Sector
Modernisation”. Skopje, Macedonia i
regi av EU/KD Ltd.
HERNES, GUDMUND
Hot Topic - Cold Comfort, IIEP, Paris, 15.01
Nordic Model, Delegasjon Swaziland,
28.01
Gamle kropper – unge sinn, Forsikringsdagen, 31.01
Innføring i Politisk Økonomi, Fagbokforlaget, 11.02
Hot Topic – Cold Comfort, Universitetet
i Oslo, 13.02
“Ønskereprisen”, Aps Stortingsgruppe,
20.03
Sosiologiens utvikling og rolle i samfunnet, Inst for SosGeo, Blindern, 08.04
Hot Topic – Cold Comfort, Miljøstiftelsen Bergen, 09.04
Disaster Research, NFR, 16.05
Naturvetenskapen och Samhället,
Universietet i Gøteborg, 20.05
The Nordic Way, Norske Ambassade
Stockholm, 04.06
Plenary Speech, Int Network of Analytical Sociology, Stockholm, 08.06
Nordiske modell, UMOEs årskonferanse, 13.06
Innføring i Politisk Økonomi, Progressivs Sommermøte, 27.06
Almedalskonferansen. Nordisk Modell.
Visby, Gotland, 30.06
Fra skrekkeksempel til forbilde? Refleksjoner om den Nordiske Modell, Riks
meklerens avskjedsarrangement, 26.08
SV-fakultetet 50: De viktigste debattene,
Universitetet i Oslo, 04.09
SV-fakultetet 50, UiO: “Skråblikk på
samfunnet”, Universitetet i Oslo, 06.09
Aspirantkurset om Den norske modell,
Utenriksdepartementet, 10.09
Politikk- og praksisrelatert arbeids- og
velferdsforskning, AFI/Nova – Kongsberg, 18.09
Educational Planning: Looking back and
Forward. IIEP, UNESCO, 03.12
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KRISTENSEN, ROY
Krav til forsvarlig egenkapital, innlegg i
diskusjonsforum om ”Forslaget i Prop.
111 L (2012-2013) om endringer i aksjeloven”, BI Oslo, 30.04
LUND, MORTEN
Kreditt til aksjeeiere og kreditt til erverv
av aksjer, innlegg i diskusjonsforum om
”Forslaget i Prop. 111 L (2012-2013) om
endringer i aksjeloven”, BI Oslo, 30.04
MIKELSEN, ANDERS
Undervisning ved Universitetet i Oslo.
MINDE, STINE WINGER
Organisasjonsreglene, innlegg i diskusjonsforum om ”Forslaget i Prop. 111 L
(2012-2013) om endringer i aksjeloven”,
BI Oslo, 30.04
NOBES, CHRIS
Plenary speaker on ‘The continued
survival of international differences
under IFRS’, British Accounting and
Finance Association (Financial Accounting Group), London, January.
‘The influence of country, industry and
firm factors on IFRS policy choice’ (with
C. Stadler), European Accounting Association, Paris, May.
Plenary speaker on ‘Are accounting classifications arbitrary; lessons from other
disciplines’, Accounting and Regulation
triennial conference, Siena, Italy, July
2013.
‘User evaluations of financial statements:
the effects of presentation choices’ (with
H. van der Heijden), European Financial
Reporting Conference, Valencia, Spain,
September 2013.
Represented the Institute of Chartered
Accountants in England and Wales at a
public hearing at the International Accounting Standards Board on the revision
of the conceptual framework, London,
November 2013. Presented a paper on
the historical development of depreciation to the Academic Panel off the UK’s
Accounting Standards Council, London,
September 2013.
ROBERTS, HANNO OG BREUNIG,
KARL JOACHIM
Money Talks: The role of communication in monetarizing knowledge value.
73rd annual meeting of the Academy of
Management; 09.08 - 13.08

ROBERTS, HANNO OG FERANITA,
FERANITA
Balancing MCS and Strategy Using Business Turnaround as Lens: evidence from
an Indonesian family-owned business.
7th conference on Performance Measurement and Management Control; 18.09
- 20.09
ROBERTS, HANNO OG FERANITA,
FERANITA
Turning a Coercive Control system into
an Enabling Control System: the case of
an Indonesian family business. 9th European Network for Research in Organizational & Accounting Change (ENROAC)
conference; 05.06 - 07.06
RANDERS, JØRGEN
Se side 9.
RASMUSSEN, JANICKE
Member of the organizing Committee
of the IACG conference together with
members from the below mentioned
schools:
• Cass Business School, London (UK)
• The University of Pisa (Italy)
• The Catholic University of Louvain
(Belgium)
• The University of the Aegean (Greece)
• The University of Verona (Italy)
• BI Norwegian Business School, Oslo
(Norway)
• Erasmus University (The Netherlands)
• Politecnico di Milano (Italy)
RUUD, FLEMMING
The Changing Paradigm of Internal
Audit – Keeping pace with a Changing
Environment, Budapest, Ungarn, Global
Leading Conferences, 21.03
Internrevisionens framtid – vad säger
forsknin¬gen?, Institute of Internal Auditors – Sweden, Internrevisorerna, Stockholm, Sweden, 11.05
Beitrag des Internen Audits und der
Wirtschaftsprüfung zu einer effek
tiven Governance, CFO Forum Schweiz
(CFOs), Zürich, 16.05
Governance, Risiko und Interne
Kontrolle: Entwicklungen und Nutzen
aspekte, Institut für Finanzdienstleis
tungen (IFZ), Zug, 26.09
Akademie der Treuhand-Kammer: Aktuelle Themen zur Wirtschaftsprüfung,
Zürich, 01.10
Akademie der Treuhand-Kammer: Aktuelle Themen zum Internen Audit. Zürich,
21.11

19

Aktueller Stand und Entwicklungen des
Inter¬nen Audits, Seminar „Aktuelle
Themen zum Internen Audit“ Akademie
der Treuhand-Kam¬mer, Zürich, 21.11
SCHWENCKE, HANS ROBERT
Utdelinger, innlegg i diskusjonsforum
om ”Forslaget i Prop. 111 L (2012-2013)
om endringer i aksjeloven”, BI Oslo,
30.04
SITTER, NICK
Soft Power with a Hard Edge: European Union Energy Policy and the
Near Abroad. (Sammen med Goldthau,
Andreas) FP7 GR:EEN Case Study Integrity Forum; 01.04 - 11.04
Projecting the Regulatory State beyond
the EU: Gas Markets and Energy Security,
The European Union’s Foreign Policy in a
Comparative Perspective; 18.04 - 19.04
A Liberal Actor in a Realist World?.
(Sammen med Goldthau, Andreas) IPSA
XXII World Congress of Political Science;
19.07 - 24.07
Soft Power with a Hard Edge: EU Policy
Tools and Energy Security. (Sammen
med Goldthau, Andreas) 3RD GR:EEN
ANNUAL CONFERENCE; 20.09
SVANSTRÖM, TOBIAS
Sundgren, S. och Svanström, T. 2013.
The Association between Audit Firm
Size and the Adoption of a New Auditing Standard: the Case of ISA 570 based
Going-Concern Reporting in Sweden.
European Auditing Research Network
(EARNet), Seventh Symposium, Trier,
Germany 26-28. september 2013.
Alexeyeva, I. och Svanström, T. 2013.
The Determinants of Audit Fees and
Non-Audit Fees: Evidence from an Economic Downturn. European Auditing
Research Network (EARNet), Seventh
Symposium, Trier, Germany 26.09 –
28.09
SVERDRUP, ULF
EEA and the Swiss bilateral agreements.
Parliamentary hearing; 14.01
VIKEN, MONICA
Markedsføring av eiendom og meglertjenester. Foredrag på Vårkonferanse for
Norges Eiendomsmeglerforbund; 26.04
Ordstyrer for Intellectual Property Right
Conference i München 02.05 - 04.05
Markedsføring av eiendom - Juridiske
rammer. Kurs for Privatmegleren; 13.0
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Publikasjoner 2013
ANDERSEN, JØRGEN JUEL
The Dutch disease and intergenerational
welfare. Applied Economics 2013; Volum
45.(4) s. 465-476.
Oil and political survival. Journal of
Development Economics 2013 ;Volum
100.(1) s. 89-106. (Jørgen Juel; Aslaksen,
Silje).
The big oil change: A closer look at the
Haber-Menaldo analysis. (Sammen med.
Ross, Michael) July, 26, 2013.
BERG, TERJE
Lærebøkene i budsjettering – hvor går
veien videre? Magma - Tidsskrift for
økonomi og ledelse 2013; Volum 16.(5)
s. 59-69.

concept and a step-by-step example. I:
Education and Corporate Social Responsibility: International Perspectives. Emerald
Group Publishing Limited 2013 ISBN
9781781905890. s. 17-34.
CSR and employee motivation. I: CSR
and Beyond: A Nordic Perspective.
(Sammen med Brøgger, Benedicte)
Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN
9788202412159. s. 117-134.
How stakeholders view stakeholders
as CSR motivators. Social Responsi
bility Journal, 9(2013) (Sammen med
Wenstøp, Fred E.)1: 137-147.

Mer om re integra og Rt. 2012 s. 1904.
Nytt i privatretten. Universitetet i Oslo,
Institutt for privatrett, nr. 2/2013, 15.
årg. s. 22-23.

Ledelse av samfunnsansvar (CSR) – Hva
ønsker de ansatte? Tidsskrift for økonomi
og ledelse, MAGMA, (Sammen med Fred
E. Wenstøp) 16(2013)2: 32-35.

Selskapsrett. 4. utgave, 2013. Fokus
Forlag AS/Universitetsforlaget 2013
(ISBN 978-82-592-0046-4)

Kan vi stole på ikkje-finansielle rapporter
(CSR-rapporter)? Sparebankbladet nr. 1,
s. 26-29, 2013.

Kobling mellom eiendomsmegling og bank.
Eiendomsmegleren 2013 (12) s. 42-43.

I engasjerte bedrifter har ansatte større
tilhørighet og lavere sykefravær. Idebanken/NAV, 23.01. 2013.

DITLEV-SIMONSEN, CAROLINE D.
The role-play approach to corporate
social responsibility (CSR) education: The

Lærebok i merverdiavgift, 4. utgave
(Sammen med Kildal Tor S.)
Gyldendal Norsk Forlag AS 2013, 4.
utgave, ISBN 978-82-05-45468-2

Aktuell bedriftsbeskatning.
(Sammen med Folkvord,
Benn) Gyldendal Norsk
Forlag AS, 2013. ISBN:
978-82-05-45646-4.

BRÅTHEN, TORE
Eiendomsmeglingsloven, kommentarutgave. Universitetsforlaget, 2013. (ISBN
978-82-15-01217-9).

Lov og rett for næringslivet. 20. utgave.
(Sammen med Langfeldt, Sverre Faafeng)
Universitetsforlaget/Fokus Forlag AS,
Oslo 2013. ISBN-13: 978-82-15-02216-1.

GJEMS-ONSTAD, OLE
Valg av selskapsform. I Aktuell bedriftsbeskatning (Sammen med Folkvord, Benn)
Gyldendal Juridisk, 2013, s. 142-197.

Merverdiavgift – spørsmål og
svar, 6. utgave. (Sammen
med Kildal Tor S) Gyldendal Juridisk, 2013. ISBN:
978-82-05-45701-0

Bruk av investeringsanalysemetoder
og avkastningskrav - Norge anno 2012.
Praktisk økonomi og finans 2013; Volum
28.(2) s. 87-101. (Sammen med Korsemmoosor, Lise og Nesse, Line)

Styrelederen i aksjeselskaper og
allmennaksjeselskaper - juridiske spørsmål:. Praktisk økonomi og finans
2013;Volum 29 [i.e. 30].(2) s. 59-74.

ERIKSEN, BJØRN
En skoleleders adgang til å få kjennskap
til anonyme medarbeideropplysninger og
anonyme medarbeideropplysninger som
oppsigelsesgrunnlag. Skolelederen nr. 7,
september 2013.

Ny proposisjon om samfunnsansvars
rapportering: men hvordan velge hva
bedriften skal rapportere om? Magma
2013;Volum 16(2016) s. 12-14
ENGH, JONE
Perspectives on Credit Rating Agencies.
Control of ownership in credit rating
agencies. Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, 2013.
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Valg av selskapsform.
Gyldendal Juridisk/Gyldendal Norsk Forlag, 2. utgave, 2013, ISBN
978-82-05-45053-0.
Norway and Scandinavian Countries.
I: International Handbook of Cooperative Law. Springer 2013(Sammen med
Fjørtoft, Tore) ISBN 978-3-642-30128-5.
s. 563-583.
Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth
(red.) Praktisk internasjonal skatterett og
internprising.
Kapittel 1: Internasjonal skatterett –
mange dimensjoner, Ole Gjems-Onstad,
s. 27-30.
Kapittel 2: Internasjonal skatterett og
internprising - life is a losing game?, Ole
Gjems-Onstad, s. 33-41.
Gyldendal Juridisk/Gyldendal Norsk
Forlag, 1. utgave, 2013, ISBN 978-82-0545504-7.
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CASE LAW Norway: Cross-border electronic services and the need for international
cooperation: the Norwegian experience.
2013, vol 2, issue 3: World Journal of
VAT/GST Law.
GJØNNES, SVEIN H
Praktisk økonomi og ledelse 2013.
(Sammen med Tangenes, Tor)
Arbeidsbok til Økonomi- og virksomhetsstyring, 2. utg. (Sammen med Tangenes,
Tor) Fagbokforlaget 2013, ISBN 978-82450-1404-4.
HERNES, GUDMUND
I ditt ansikt sved – eller like fint å jobbe
som og danse? Kapittel 1, s. 31-46.
Arbeidsllinja. Arbeidsmotivasjonen og
velferdsstaten Universitetsforlaget, 2013.
Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.)
”Europa vid sadelpunkten”, i Rolf Gustavsson & Ylva Nilsson (red.), Nordiska röster
om Europas framtid (Stockholm: Vulkan,
2013), s. 18-35.
”Super-Resilient Organizations”, i Jan
Erik Karlsen and Rosalind M.O. Pritchard,
Resilient Universities. Confronting
Changes in a Challenging World
(Oxford:peterlang, 2013), s. 381-402.
ISBN 978-3-0343-1716-0.
HVEEM, DAG JØRGEN
Regler ved investering i og utleie av bolig.
Pensumbok Handelshøyskolen BI 2013.
Personlig økonomi, 2013/2014. Cappelen
Dahm Akademisk. (Sammen med Mjølhus,
Jon Olav, Nordstoga, Hilde og Plathe
Alexandra) ISBN 9788202411459 807 s.
Frarådningsplikten: Til bankens eller
forbrukerens beste? Praktisk økonomi og
finans Vol. 29/4, s. 53-65, 2013 (Sammen
med Nyhus, Ellen Kathrine).
KINANDER, MORTEN
Straffens begrep og begrunnelse i norsk
rett -- en kritikk. Jussens venner 2013;
Volum 48.(3) s. 155-192.
Menneskerettigheter og grunnloven. Om
Menneskerettighetsutvalgets forslag om
inkorporering av internasjonale menneskerettigheter i Grunnloven. Jussens
venner 2013, Volum 48.(1) s. 116-139.

KVAAL, ERLEND
Hvordan foretakene forklarer sin skatte
kostnad. Praktisk økonomi og finans,
29(3013)1: 109-126.
International Variations in Tax Disclosures. Accounting in Europe 2013 ;Volum
10.(2) s. 241-273. (Sammen med Nobes,
Christopher)
KRISTENSEN, ROY K.
Skattemoral som samfunnsansvar: Skatte
myndighetenes kontrollaktiviteter – sett
fra de autoriserte regnskapsførernes
ståsted. (Sammen med Opsahl, Hanne)
Magma, 16(2013)2: 65-69.
LANGFELDT, SVERRE F.
Lov og rett for næringslivet. 20. utgave.
(Sammen med Tore Bråthen) Universitetsforlaget/Fokus Forlag AS, Oslo 2013.
ISBN-13: 978-82-15-02216-1.
MYRTVEIT, INGUNN
Organizational Culture, Managerial
Attention and Cognitive Biases in Strategic Decision Making. (Sammen med Jez,
Vedrana; Kvålshaugen, Ragnhild) Strategic Management Society; 2013-09-28
- 2013-10-01.
RANDERS, JØRGEN
2052 - Scenari globali per i prossimi
quarant’anni. Milano, Italia: Edizione
Ambiente 2013 (ISBN 978-88-6627-0669) 334 s.
”Global trends 2030 compared with the
2052 global forecast”. World Future
Review, 5(2013)4: 360-366.
Meeting the Climate Challenge: GEVA
As an Aid to Corporate CSR. I: CSR and
Beyond: A Nordic Perspective. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN
9788202412159. s. 219-239.
Randers, Jørgen; Sand, Gunnar: Ny giv
for CCS (CO2 fangst og lagring). Teknisk
Ukeblad 2013 ;Volum 2013.(6)
Rees, Daniel; Marino, Marit Sjøvaag;
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Språk i boligannonser - juridiske rammer.
NrK P2 Nyhetsmorgen [Radio] 30.10
Strømpriser - villedende markedsføring?
TV2 Hjelper deg [TV] 14.11
Lokker med super-billige strømavtaler:
pass deg for strømpris-fella!, TV2, 14.11

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2013

Råd og utvalg 2013
BIRKELAND, KARI
Sekretær for Klagenemnden for revisjonog regnskapsførersaker.
Medlem av Klagenemnden ved BI.
BRÅTHEN, TORE
Professor II, Universitetet i Tromsø
Leder Kontrollkomiteen, Sparebanken
Nord-Norge

det inkluderer strategi, organisering og
ledelsesspørsmål (avsluttet sommeren
2013)
Komitémedlem i “European Conference
on e-Government” (ECEG)(2003- dd.)
Masteroppgavekommisjoner: Sensor for
masteroppgaver, Universitetet i Agder
Veileder for masteroppgaver, Universitetet
i Agder

Leder Etisk Utvalg, Forsikringsmeglerne

Masteroppgavekommisjoner: Sensor for
masteroppgaver, Universitetet i Oslo

Leder bedømmelseskomite, professorat i
rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Assosiate Dean MSc Political Econemy,
med ansvar for flere kurs (midlertidig)

DITLEV-SIMONSEN, CAROLINE D.
Associate Dean Customised Program/Bi
Executive. Handelshøyskolen BI
Diverse peer review

Veiledninger syv masteroppgaver i politisk økonomi, BI Nydalen

ENGH, JONE
Medlem av kontrollkomiteen i:
Landkreditt SA
Landkreditt Bank AS
Landkreditt Boligkreditt AS
Landkreditt Finans AS
Verdibanken AS
Veiledning av studenter som skriver
masteroppgaver ved UiO, UiB, UiT.
FALKANGER, THORUNN
Nestleder i Finansklagenemnda Eierskifte.
Handelshøyskolen BI.
FJELDHEIM,PAUL HENNING
Medlem av Lovutvalget for Eiendoms
megling, 2014-2016.
Medlem i klagenemnden i Help Forsikring AS.
Medlem av Etisk Nemnd i Norges Eiendomsmeglerforbund.

“Rådmannens nye lederrolle” (rektorskolen) Modul 5 – Innovasjon, BI Executive
“Rektorskolen” diverse kurs og veiledninger for UDIR og Oslo kommune, BI
Executive
“Skoleledelse” diverse kurs og veiled
ninger, BI Executive
Masteroppgavekommisjoner: Sensor for
masteroppgaver, Forsvarets stabsskole
HERNES, GUDMUND
Forsker FAFO
LANGLI, JOHN CHRISTIAN
Leder av Klagenemnden for revisor- og
regnskapsførersaker.
Periode: 1.2.2012 - 31.12.2014.
RASMUSSEN, JANICKE
Medlem i UUV Bachelor
Medlem i Kontrollkomite Nordea
Medlem i Oljeskattenemnda

Sekretær i Faglig Råd for Eiendomsmeglerstudiet.

Associate Dean Bachelor of Business
Administration (BBA)

Sensor, Universitetet i Oslo, Høyskolen i
Bodø, Høyskolen i Telemark, Høyskolen
i Sogndal

Associate Dean Siviløkonom; majoren
Forretningsjus, skatt og regnskap

HAUG, ARE VEGARD
Medlem i arbeidsgruppe som videreutvikler Europabevegelsen i Norge. Arbei-

RUUD, FLEMMING, T.
Leader of the Task Force for Academic
Relations of the European Confederation
of Institutes of Internal Auditing (ECIIA)
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SITTER, NICK
Advisory group on “The UK in a Changing Europe”, The Economic and Social
Research Council (UK)
Professor i Public Policy, Central European University, veileder fem doktorgradsstudenter
Research Associate, Centre for Analysis
of Risk and Regulation, London School
of Economics and Political Science.
Reviewer for flere internasjonale fagtidsskrifter, inkl. West European Politics,
Party Politics, Journal of European Public
Policy, Government and Opposition, Political Studies, and Public Administration.
Associate dean for BIs MSc political
economy program
SVANSTRÖM, TOBIAS
Chairmen at doctoral defence;
Suranai Chuairuang,
“Relational
Networks and Family Firm Capital Structure in Thailiand. Theory and Practice.”
2 september, 2013, Umeå School of Business and Economics.
SVERDRUP, ULF
Direktør ved NUPI/Norsk utenrikspolitisk institutt.
Leder sekretariatet i Europa-utredningen
NOU:2012:2
TANGENES, TOR
Førstelektor II ved Høyskolen i Buskerud
UNNEBERG, INGE
Førsteamanuensis II ved Universitetet i
Tromsø
Varamedlem for Klagenemnden for revisjonog regnskapsførersaker.
Nestleder Pasientskadenemnda.
VIKEN, MONICA
Leder av Opphavsrettighetsutvalget ved
BI
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Institutt for regnskap, revisjon og jus
Dette er en liste over medarbeidere som jobber ved instituttet i 2014

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
Hospitant

Che, Limei
Post doc.
Ph.D. in Financial Economics BI 2011

Andersen, Jørgen Juel
Førsteamanuensis i Offentlig Politikk
Ph.D. fra NTNU, Samfunnsøkonom
Ressursøkonomi og politisk økonomi

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

Berthling-Hansen, Pål
Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi
Ph.D. fra Southampton University
Verdivurdering, bedriftsøkonomi,
realinvesteringsanalyse, kalkulasjon

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

Birkeland, Kari
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat i jus
Cand.jur. Universitetet i Oslo 2005
Revisjonsrett, selskapsrett, erstatningsrett
Bjune, Cathrine
Førstelektor i forretningsjuridiske emner
Cand.jur. Universitetet i Oslo, spesialfag
fra Nordisk Institutt for Sjørett,
Advokatbevilling
Avtalerett, internasjonal kontraktsrett, sjøog transportrett, sjøforsikring og skadeforsikring,
samt alminnelig forretningsjus
Blattner, Emanuel
Høyskolelektor i økonomistyring
Master i bedriftsøkonomi
Universitetet i Fribourg 1979
Økonomistyring og finans

Downing, Jeff
Post doc., Ph.D. Norwegian School of Economics,
NHH, 2013
Master of Science fra Kelly School of Business,
Indiana University 2009
B.A. DePauw University 2008
Due-Tønnessen, Ina
Høyskolelektor
Cand. polit. samfunns-/sosialøkonomi NTNU
1996
Allmennlærer Trondheim lærerhøgskole
Personforsikring
Dyrnes, Sverre
Førstelektor i regnskap
MBA fra NHH 1974, statsautorisert revisor 1978
Regnskap, regnskapsanalyse og verdsettelse av
bedrifter
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Eklund, Trond
Førstelektor II i regnskap
Siviløkonom Handelshøyskolen BI,
høyere avdelingsstudium i bedriftsøkonomisk
analyse NHH 1988
Regnskap

Gjems-Onstad, Ole
Professor i skatterett
Cand.jur. Universitetet i Oslo 1979, Lic.jur. 1980,
Dr.juris 1984
Professor II Universitetet i Oslo, Professor II
Universitetet i Stavanger
Skatte- og avgiftsrett

Eliassen, Kjell A.
Professor
Leder for Senter for europeiske og asiatiske
studier

Gjønnes, Svein H.
Høyskolelektor II,
Siviløkonom, MBA
Statsautorisert revisor
Økonomi- og virksomhetsstyring

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

Grimsrud, Inger Julie
Doktorgradsstipendiat i jus
Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo
2012
Bachelor i økonomi og administrasjon, NHH
Revisjonsrett, selskapsrett, erstatningsrett

Ericson, Ingvild Schiøll
(Permisjon)
Høyskolelektor i juridiske fag
Cand.jur. Universitetet i Oslo 2002,
Master of European Business Law 2003
Generell kontraktsrett, fast eiendom, eiendomsmeglingsrett, forbrukerrettigheter,
EØS-rett, juridisk metode

Grundekjøn, Ole Tellef
Høyskolelektor i juridiske fag
Siviløkonom NHH, advokat MNA
Skatterett, strategisk økonomistyring
Gulden, Bror Petter
Førsteamanuensis i revisjon
Siviløkonom NHH,
Statsautorisert revisor
Revisjon

Eriksen, Bjørn
Førsteamanuensis i forretningsjus
Ph.D. Copenhagen Business School 2007
Arbeidsrett

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 eiendoms
megling
Eiendomsmeglingsrett, kjøpsrett, avtalerett, fast
eiendoms rettsforhold og selskapsrett

Haug, Are Vegard
Førsteamanuensis
Ph.D. i Universitetet i Oslo
Assosiate Dean for MSc Political Economy, med
ansvar for flere kurs (midlertidig)
Politisk økonomi, EU/EØS, demokrati, nettverk,
forvaltning, IKT, organisasjon og ledelse

Ferdowsi, Sanaz Ormaz
Høyskolelektor
Siviløkonom Handelshøyskolen BI
Stud.jur.
Skatte- og avgiftsrett
Fjeldheim, Paul Henning
Førstelektor i eiendomsmeglingsfag
Cand. jur. Universitetet i Oslo 2001,
Offentlig eiendomsmeglereksamen 1985,
Eiendomsmegling, eiendomsmeglingsrett,
kjøpsrett, panterett

Hernes, Gudmund
Professor II
Ph.D. i sosiologi fra Johns Hopkins University
1971
”Corporate Governance”, levekår, utdanning,
helse og forholdet mellom privat og offentlig
sektor

Garcia de Ollala Lopez, Ignacio
Høyskolelektor/Doktorgradsstipendiat
Master i Finans BI 2008
Finans og regnskap, corporate finance, stock
repurchases, social capital, capital structure

Hveem, Dag Jørgen
Høyskolelektor/doktorgradsstipendiat
Advokat, diplomøkonom bank og finans.
Privatøkonomi med jus. Bankers rådgivningsansvar, finansavtaler og kredittrett, arv, arveav28
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Løken, Svein A
Høyskolelektor
Siviløkonom NHH
IT-revisjon og internkontroll

gift og skatt, familierett og ugift samliv, trygd,
vergemål, pante- og tingsrett, kausjon, boligrett,
tvangsinndrivelse og gjeldsordningsloven for
privatpersoner
Kaspersen, Gunnar
Høyskolelektor II
Advokat
Arbeidsrett
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

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
Misund, Odd
Høyskolelektor
Siviløkonom BI, faglærereksamen
Regnskap og bedriftsøkonomi

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

Myrtveit, Ingunn
Professor i bedriftsøkonomisk analyse
Dr.oecon NHH 1995, Siviløkonom BI 1985
Bedriftsøkonomi, Software economics

Kvaal, Erlend
Professor
Associate Dean Master i regnskap og revisjon
Regnskap

Nobes, Christopher W
Professor II
Ph.D. University of Exeter 1982
Professor at Royal Holloway College,
University of London
Regnskap

Lahnstein, Geir
Høyskolelektor
Diplomøkonom
Organisasjon og ledelse
Langfeldt, Sverre Faafeng
Høyskolelektor i juridiske fag
Cand.jur. Universitetet i Oslo, advokatbevilling
Arbeidsrett, alminnelig forretningsjus

Nordli, Atle
Førsteamanuensis
Siviløkonom Norges Handelshøyskole
Dr.oecon. Norges Handelshøyskole
Operasjonsanalyse, bedriftsøkonomisk analyse,
logistikk

Langli, John Christian
Professor i bedriftsøkonomisk analyse
Siviløkonom BI 1987, Dr.oecon. Norges
Handelshøyskole i 1993
Empirisk forskning, finansregnskap, regnskaps
analyse

Nordtømme, Tor Olav
Høyskolelærer
Siviløkonom BI 1986
Autorisert Regnskapsfører 2002
Økonomistyring og finansregnskap

Larsen, Knut Eikre
Høyskolelektor
Økonomistyring

Randers, Jørgen
Professor i klimastrategi
Ph.D. MIT Sloan School of Management
Bærekraftig utvikling, fremtidsanalyse, system
dynamikk

Lund, Morten
Høyskolelektor
Cand.jur.
Forretningsjus og shipping
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Rasmussen, Janicke
Førsteamanuensis
Associate Dean Bachelor of Business Administration
Associate Dean Siviløkonom major i Forretningsjus,
skatt og regnskap
Ph.D. Cass Business School,
Siviløkonom Heriot Watt University Edinburgh
1989, Høyere revisorstudium NHH 1990
Regnskap, skatterett, corporate governance
Roberts, Hanno
Professor i internregnskap og økonomistyring
Ph.D. University of Maastricht, Nederland 1992
Intellektuell kapital, intern regnskap og styring i
den kunnskapsbaserte bedrift, lokale informasjonssystemer, internregnskap og innovasjon
Ruud, Flemming
Professor i revisjon
Ph.D. University of St. Gallen, Sveits.
Statsautorisert revisor
Intern og ekstern revisjon, tilliggende forskningsområder innen corporate governance, risk management,
intern styring og kontroll, samt finansielt regnskap
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, regnskaps
messig behandling av oppkjøp og fusjoner
Sitter, Nick
Professor i Politisk Økonomi
Ph.D. LSE 1999
Associate Dean for MSc Political Economy
Komparativ politikk, regulering, EU

Stensrud, Erik
Professor II
Dr.philos Universitetet i Oslo,
Master of Science i fysikk NTH, Master of
Science i petroleumsøkonomi IFP Paris
Systemutvikling, Software economics
Stoknes, Per Espen
Forsker III
Cand.Psychol. og Dr.Philos. Universitetet i
Oslo
Scenarier, strategi, grønn økonomi og
klimastrategi
Strand, Rolf Gunnar
Høyskolelektor
Siviløkonom HAE fra NHH, Cand.polit.
Universitet i Oslo
Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi
Svanström, Tobias
Førsteamanuensis II
Ph.D. Umeå School of Business
Revisjon og intern kontroll
Sverdrup, Ulf
Professor II
Statsviter og har arbeidet med ulike sider ved
offentlig politikk, internasjonale forhold og
politisk økonomi. EU, EØS og norsk utenrikspolitikk.
Tangenes, Tor
Førstelektor i økonomi- og virksomhetsstyring
Cand Merc fra NHH, MBA fra ASU.
Associate Dean for Bachelor i økonomi og
administrasjon
Økonomi- og virksomhetsstyring, metode

Skaldehaug, Espen
Førstelektor
Siv.ing. Universitetet i Linköping
Strategisk økonomistyring, økonomi- og regnskapsforståelse

Thorkildsen, Anne
Høyskolelektor
Siviløkonom Handelshøyskolen BI 1979,
Master of Management 2005
Regnskap og bedriftsøkonomi

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

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

Stenheim, Tonny
Førsteamanuensis
Bedriftsøkonomisk analyse, finans, regnskapsrett,
regnskapsteori
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Unneberg, Inge
Førsteamanuensis
Ph.D. Universitetet i Tromsø 2009, Cand.jur.
Universitetet i Oslo 1984, Agronom 1979.
Familie-, arve- og skifterett, odelsrett, erstatningsrett, forsikringsrett
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Arnadottir, Agnes
Studentassistent		
BI Oslo

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

Berg-Johansen, Ida
Studentassistent		
BI Oslo
Dante, Nicole		
Studentassistent		
BI Oslo

Willekens, Marleen
Adjunct Professor
Ph.D. University of Warwick 1995
Professor at Faculty of Economics and
Business, KU Leuven
Auditing

Foss, Tanya		
Vitenskapelig assistent
BI Oslo
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

Sæthre, Christian Aa.
Studentassistent		
BI Oslo

Assosierte medarbeidere:
Berg, Terje
Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi og
økonomiske fag
BI Trondheim
Håkonsen, Glenn Qvam
Høyskolelektor
BI Kristiansand

Olesen, Johnny
Førstelektor i økonomistyring, finans og
samfunnsøkonomi
BI Bergen
Fotograf Truls Løtvedt

Skjønhals, Terje
Høyskolelektor II
BI Trondheim
Steen, Riana
Førsteamanuensis i bedriftsøkonomi
Ph.D. fra Universitetet i Stavanger
Finans- og økonomistyringsmestoder
Økonomi- og virksomhetsstyring, metode og
mikroøkonomi
BI Stavanger
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Department of Accounting, Auditing and
Law -Annual report 2013
INTRODUCTION
The Department of Accounting, Auditing
and Law is the largest department of BI
Norwegian Business School with more
than 60 full-time faculty members. They
are involved in teaching, research and
communication within the fields of accounting, auditing, law and social sciences,
including managerial accounting and
control, Corporate Social Responsibility,
banking and insurance studies, real estate
studies, shipping studies and climate strategy studies.
The faculty positions are distributed
according to the following ranks:

v Tittel

Antall

Årsverk

11

9,6

3

0,5

Professor
Professor II

11

11

Associate Professor II

Associate Professor

1

0,2

Researcher

2

1,2

1.lecturer

5

5

1.lecturer II

1

0,2

23

21,1

Lecturer II

2

0,4

College teacher

1

1

Lecturer

Post. Doc.

2

2

PhD students

2

2

64

54,2

Total

TEACHING
Monica Viken and Stine Winger Minde
have developed digital teaching instruments for first-year students in business
law, featuring video clips with important
topics and self-tests, writing technique
and exam preparation advice. Students
find that these videos have greatly improved their understanding of business law.
The department is also involved in
teaching abroad, both at Nanyang
University in Singapore (shipping) and
at Fudan University (accounting, CSR) in
Shanghai. Shipping students from Nan
yang spend one semester at BI during
their 4 years of shipping studies, to learn
about the Norwegian shipping industry,

many of them have started working for
Norwegian companies in Singapore after
having completed their studies.
RESEARCH NEWS
Adjunct Professor Marleen Willekens
from Belgium (see separate article) is
involved in a research project with Professor John Christian Langli that is commissioned by the Norwegian Ministry of
Finance on implications of the deregul
ation measure that exempts small companies from the obligation to audit. She
finds that Norway is interesting to study
since more data are available here than in
other countries.
NEW PUBLICATIONS IN ENGLISH
Jørgen Juel Andersen: “The Dutch disease and intergenerational welfare” in:
Applied Economics
“Oil and Political Survival” in: Journal of
Development Economics
Caroline Ditlev-Simonsen: “The role-play
approach to corporate social responsi
bility (CSR) education: The concept and
a step-by-step approach” in: Education
and Corporate Social Responsibility:
International Perspectives.
“CSR and employee motivation” in: CSR
and Beyond: A Nordic Perspective (with
B. Brøgger)
“How stakeholders view stakeholders as
CSR motivators” in: Social Responsibility
Journal
Jone Engh: “Perspectives on Credit
Rating Agencies. Control of ownership in
credit rating agencies”. Stockholm Centre
for Commercial Law.
Ole Gjems-Onstad: “Norway and Scandinavian Countries” in: International
Handbook of Cooperative Law.
“Beneficial Owner” in: Cross-border Electronic Services and the Need for International Cooperation: The Norwegian
Experience.
Gudmund Hernes: “Super-resilient organizations” in: Resilient Universities. Confronting Changes in a Challenging World.
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Ingunn Myrtveit: “Organizational
Culture, Managerial Attention and Cognitive Biases in Strategic Decision Making”
(with Jez, Vedrana, Kvålshaugen, Ragn
hild) in: Strategic Management Society.
Jørgen Randers: “Global Trends 2013
compared with the 2052 Global Forecast”
in: World Future Review
“Meeting the Climate Challenge: GEVA
as an aid to Corporate CSR” in: CSR and
Beyond: A Nordic Perspective
“The ‘perceived progress’ indicator –
measuring the rate of change in subjective well-being”. BI Centre for Climate
Strategy.
Hanno Roberts: “Governing strategy
and knowledge: tools and methodologies” (with Bagnoli, Carlo), in: Journal of
Management and Governance.
“Money talks: The role of communication
in monetarizing knowledge value” (with
Breunig, Karl Joachim). 3rd Annual Meeting of the Academy of Management.
“Caught off balance: managing know
ledge value creation through boundary spanning roles (with Breunig, Karl
Joachim) in: International Journal of
Learning and Intellectual Capital.
Flemming Ruud: “Developments and
Trends in the Composition of Audit
Committees on the SIX Swiss Exchange”
(with Vial, J.) in: Audit Committee News.
Nick Sitter: “The European Union,
Energy Security and the Ukrainian 2012
Election: Just another BRIC in the wall?”
in: Ukraine at Crossroads: Progress of
Ukraine’s relations with the European
Union and Hungary.
“Why do parties fail? Cleavages, Government Fatigue and Electoral Failure in the
Czech Republic, Slovakia and Hungary”
(with Bakke, Elisabeth) in: East European
Politics.
Tonny Stenheim: “Doing research on
‘management fashions’: methodological challenges and opportunities” (with
Madsen, Dag Ø) in: Problems & Perspectives in Management.

Sanaz Ormaz Ferdowsi (Foto: Ole Gjems-Onstad)

Per Espen Stoknes: “A Kantian approach
to sustainable development indicators for
climate change” (with Bang, Anne) in:
Ecological Economics.
Tobias Svanstrøm: “Non-audit services
and audit quality: Evidence from private
firms” in: The European Accounting
Review.
EVENTS AND AWARDS
Espen Skaldehaug was awarded a prize
as “best lecturer of the year” by “Norsk
Kommunikasjonsforening.
Janicke Rasmussen was chair of the 11h
European Academic Conference at BI in
Oslo 24-26 April 2013. This is the only
academic conference that covers internal
auditing and corporate governance.
Inge Unneberg was awarded a “best
lecturer” prize by the students at the
Faculty of Law of the University of
Tromsø.

CONFERENCES AND SPEECHES
Gudmund Hernes: “Looking Back and
Forward”, IIEP, UNESCO.

“Mathematics of Planet Earth Sym
posium on Limits to Growth”, Sydney,
Australia.

Chris Nobes: Plenary speaker on “The
continued survival of international
differences under IFRS”, British Accounting and Finance Association.
“The Influence of country, industry and
firm factors on IFRS policy choice” (with
C. Stadler), European Accounting Association.
Plenary speaker on “Are accounting
classi
fications arbitrary, lessons from
other disciplines”, Accounting and Regu
lation triennial conference, Siena, Italy.

Flemming Ruud: “The Changing Paradigm
of Internal Audit – Keeping Pace with a
Changing Environment”, Budapest,
Hungary.

Jørgen Randers: “The 2052 Forecast and
Japan”, Nikkei Business Publications, Inc.
Tokyo, Japan.
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