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Tom Skauge, Instituttleder

Tom Skauge er instituttleder for økonomi og administrasjon ved 

HVL. Han er utdannet statsviter med fagene historie, økonomi, 

administrasjon og organisasjonsvitenskap. Skauge underviser 

kurs i blant annet etikk og innovasjon, entreprenørskap og 

samfunnsansvar, og gav i 2019 ut boken “Etikk for 

beslutningstakere” sammen med Siri Granum Carson. 

 

Torbjørn Heyerdahl, Dekan

Torbjørn Heyerdahl er dekan for Fakultetet for økonomi og 

samfunnsvitenskap, og dr.oecon i organisasjonsvitenskap fra 

NHH. Han har 20 års erfaring som foreleser, sensor og veileder i 

flere organisasjonsfaglige emner. I tillegg har han erfaring som 

HR-sjef for blant annet Equinor og Hydro, som 

organisasjonsspesialist ved Sørlandet sykehus, og som 

kommersiell koordinator i et fransk oljeselskap.

 

Dag Inge Ulstein, Utviklingsminister

Dag Inge Ulstein er norsk politiker fra Kristelig folkeparti og har 

siden 2019 vært del av statsrådet som utviklingsminister. Ulstein 

har en bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi fra 

Universitetet i Bergen, og en bachelor i teologi fra Norsk 

Lærerakademi. Han er opptatt av kampen mot fattigdom, arbeidet

med bærekraftsmålene og han plasserer menneskeverd i 

sentrum for utviklingspolitikken. 



 

Anna Silje O. Andersen, BOB

Anna Silje O. Andersen er Direktør Medlem, Kommunikasjon og 

Bærekraft i BOB og har ansvaret for forretningsområdet 

“medlem”. Andersen har god kompetanse og erfaring innenfor 

bærekraftsarbeid og har en master i brytningsarbeid, innovasjon 

og omstilling fra NHH. 

 

Helge Ryggvik, UiO

Helge Ryggvik har en doktorgrad i historie ved Universitetet i 

Oslo fra 2000. Siden da har han arbeidet som forsker hos TIK - 

Centre for Technology, Innovation and Culture. Han har nylig 

arbeidet med flere prosjekter innen norsk oljeindustri, blant annet 

om norske offshore olje-dykkere og flere om sikkerhet. Han har 

publisert flere bøker om oljeindustrien, blant annet Petroleum 

industry transformations: lessons from Norway and beyond 

(2018). 

 

Kristian Høyer Toft, CBS Sustainability Centre

Kristian har en doktorgrad i Statsvitenskap og arbeider som 

ekstern lektor ved Aalborg universitet i Danmark. Der underviser 

han blant annet i vitenskaps- og livsfilosofi samt etikk og 

miljøetikk. Kristian forsker også på blant annet samfunnsansvar, 

bærekraft og klimaendringer.

 

Sigrid Klæboe Jacobsen, Tax Justice Network Norge

Sigrid er utdannet sivilingeniør ved NTNU og jobber i dag som 

daglig leder i Tax Justice Network Norge (TJN). Hun er dypt 

engasjert i skatterettferd og er medforfatter og redaktør på en 

rekke bøker og rapporter om skatt. Hun er også en aktiv 

samfunnsdebattant og foredragsholder.



 

Thorbjørn Kaland, HVL

Thorbjørn arbeider ved HVLs ingeniørutdanning med etter- og 

videreutdanning, her i fornybar energi. Han har erfaring i alt fra 

Olje og energi til naturforvaltning, arealplanlegging og naturvern 

og friluftsliv. Han er en svært interessant mann med kompetanse 

i geologi, petroleumsteknologi, fjernstyringsteknologi, skred og 

dykking mm.

 

Birgit Amalie Nilssen, Arkivet

Birgit Amalie Nilssen er ansatt som programansvarlig hos Arkivet 

i Kristiansand. Her er en av hennes arbeidsoppgaver å 

videreutvikle bedriften som arena for samfunnsengasjement, og i 

debatt med publikumsgrupper. Birgit Amalie er utdannet 

skuespiller, men har også god erfaring som regissør, 

manusforfatter og journalist.

 

Kasper Vagle, NHH

Kasper Vagle har en dobbel mastergrad i strategi og ledelse, og 

internasjonal ledelse fra NHH. I dag jobber han som forsker ved 

NHH, der han arbeider mye med forskning på korrupsjon og 

avskrekking av virksomhetsforseelser. Kasper har tidligere vært 

intern i en rekke interessante bedrifter, deriblant Grieg 

Shipbrokers, the People Engagement Program og trainee i the 

Royal Norwegian Ambassade i Kuala Lumpur. 

 

Eva Annette Litlabø, Høgskulen på Vestlandet

Eva Annette Litlabø har master i regnskap og revisjon, samt 

bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH. Hun er 

statsautorisert revisor, har god erfaring som revisor og konsulent 

både i Oslo og Sogndal, samt erfaring som Financial Controller 

innenfor konsernregnskap. I dag underviser hun ved 

Bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved HVL i Sogndal.



 

Sigrid Lyngroth, Høgskulen på Vestlandet

Sigrid Lyngroth er tilsatt som konsulent ved Fueled, et firma som 

skalerer og etablerer nye selskaper. Hun har master i Innovasjon 

og ledelse fra HVL, og har vært intern hos ACCEL Norge og NCE

Finance Innovation. I 2021 skrev hun masteroppgave om 

bærekraftige forretningsmodeller i norsk klesindustri, og gikk ut 

fra HVL med A i snitt!

 

Rebekka Louise Knotten, Dyrkbart AS 

Rebekka er daglig leder for selskapet Dyrkbart AS, som jobber 

for bærekraftig håndtering av matavfall, urbant landbruk, 

sirkulærøkonomi og lokalt samarbeid for en bedre fremtid. 

Rebekka har en bachelor i Music Management fra Høgskolen i 

Hedmark, og en master innovasjon og ledelse fra Høgskulen på 

Vestlandet.

 

Irene Varhaugsvik 

Irene har også en master fra Høgskulen på Vestlandet, og skal 

sammen med Rebekka, snakke om deres masteroppgave; 

«Sirkulærøkonomi – ny agenda for norsk varehandel?».

 

Kjersti Vatnekvam Kalberg, Universitetet i Bergen

Kjersti er født og oppvokst på Bryne, og har en bachelor i 

sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen. Tidligere har 

hun vært praktikant for Maritime Bergen, og studerer for tiden 

master i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved 

Universitetet i Bergen. Kjersti skal prate om innovasjon og 

utvikling i energimarkedet på etikk-dagene 2021.


