
 
NHH, 29.11.2017 

MANDAT – PROREKTOR FOR FORSKNING 

 

Formål 
Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven (uhl.) og styret ved NHHs delegasjoner er at all myndighet 
ligger hos rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet delegerer myndighet fra rektor til 
prorektor for forskning med hensyn til faglige og administrative beslutninger for forskning og forskerutdanning 
samt forskningsformidling.   

Fullmakter 
Prorektor for forskning er øverste leder for forskningsadministrativ avdeling og faglig ansvarlig for 
forskerutdanningen og forskning, herunder også forskningsformidling. Alle fullmakter knyttet til disse 
virksomhetsområdene ligger til stillingen, herunder: 
 

 Øverste lederansvar for forskningsadministrativ avdeling, herunder ressursdisponering for avdelingen 
 Overordnet ansvar for kvalitetssikringen av forskning og forskerutdanningen 
 Særlig ansvar for NHHs forskningsformidling 
 Avgjørelser av forskningspolitisk/-strategisk karakter for å realisere målene i NHHs strategi for 

forskning, forskningsformidling og forskerutdanning 
 Beslutninger knyttet til tilgang på eksterne midler til forskning og deltakelse i internasjonale nettverk 

 
Prorektor skal bidra til at målene i NHHs strategi for forsknings- og formidlingsvirksomhet, samt 
forskerutdanning best mulig realiseres gjennom en aktiv oppfølging av relevante styrevedtak og gjennom egne 
initiativ. 
 
Prorektor er leder av Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF) som er et rådgivende utvalg 
for Prorektor for forskning i saker nevnt over. Prorektor har beslutningsmyndigheten på de områdene som FFF 
gir råd om, med mindre beslutningen må tas av rektor eller styret selv.  
 
Prorektor skal aktivt bidra til en hensiktsmessig utvikling av grenseflaten mellom NHH og Samfunns- og 
Næringslivsforskning AS (SNF) i tråd med de føringer og pålegg som gis. 
 
Prorektor er prosjekteier for prosjekter innenfor sitt saklige ansvarsområde med mindre annet blir bestemt av 
prorektor for utdanning selv, rektor eller styret. 
 
Prorektor har fullmakt til å gjøre vedtak på rektor og styrets vegne i saker som er innenfor sitt saklige 
ansvarsområde, så fremt dette ikke er i strid med uhl. med tilhørende forskrifter eller andre gjeldende lover, 
forskrifter, føringer etc. Beslutninger som er innenfor prorektors saklige virkeområde, men som er av særlig 
stor strategisk betydning for NHH, skal likevel tas av rektor eller styret. Det samme gjelder beslutninger som 
får vesentlige følger for virksomhetsområder som ikke er innenfor prorektor for forsknings saklige 
ansvarsområde.  
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