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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05/18, INNKALLING
OG SAKSLISTE MØTE 06/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02276-17 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 48/18 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 5/18, og innkalling og saksliste til møte 6/18 godkjennes. 

Bakgrunn: 
Vedlagt protokoll fra møte 5/18 til endelig godkjenning. 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Referat-styremøte-130618-pr030718-til godkjenning 130918 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 5
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REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 6/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02293-16 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 49/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning.
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SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 15/00875 
Arkivkode 
Saksbehandler Sylvi Larsen 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Ansettelsesutvalget 30.08.2018 81/18 
2 Styret ved Norges Handelshøyskole 

Årsrapport fra Ansettelsesutvalget 1.7.2017 - 30.6.2018 

Ansettelsesutvalget har behandlet saken i møte 30.08.2018 sak 81/18 

Møtebehandling 
Det ble kun foretatt noen få mindre justeringer av årsrapporten etter behandlingen i
Ansettelsesutvalget. 

Vedtak  
Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget (TU) til orientering 

Sak 50/17 - Årsrapport fra ansettelsesutvalget 1.7.2017-30.06.2018
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ÅRSRAPPORT FRA ANSETTELSESUTVALGET 1.7.2017 - 30.6.2018 

Saksbehandler Sylvi Larsen 
Arkivreferanse 15/00875-13 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Ansettelsesutvalget 

Forslag til vedtak: 
Styret tar årsrapporten fra Ansettelsesutvalget (TU) til orientering 

Bakgrunn for saken:
Styret ved NHH har vedtatt at Ansettelsesutvalget ved NHH (TU) skal ha myndighet til å 
ansette i alle undervisnings- og forskerstillinger med unntak av de stillinger som loven krever
at styret selv skal behandle. For å sikre at styret ivaretar det overordnede og strategiske
ansvaret, skal Ansettelsesutvalget årlig avgi rapport til styret. Rapporten inneholder også 
vurderinger om rekrutteringssituasjonen og eventuelle utfordringer. 

Dokumenter som bakgrunn for saken: 
Dokumenter merket (*) følger vedlagt. 

 Årsrapport fra Tilsettingsutvalget 2017/2018 (*) – Unntatt offentlighet Offl. §13.
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Endelig årsrapport fra Ansettelsesutvalget for perioden 1.7. 2017 - 30.6.2018 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1
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ÅRSRAPPORT LÆRINGSMILJØUTVALGET, STUDIEÅRET 2017-18 

Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 18/02317-2 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 51/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar rapporten til orientering 

Bakgrunn: 
Læringsmiljøutvalget (LMU) har hatt et aktivt studieår bak seg og vil informere styret om 
hovedtrekk i arbeidet med læringsmiljø på NHH i regi av LMU i studieåret 2017- 18. 

LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT FOR studieåret 2017-2018 

Vedlegg  
- Retningslinjer for LMU – vedlegg 1  

- Handlingsplan for psykososialt læringsmiljø – vedlegg 2  

- Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse – vedlegg 3 

1. Utvalgets retningslinjer og sammensetting

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg (i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-
3), som skal være et rådgivende organ for høyskolens styre og ledelse i spørsmål som gjelder 
høyskolens psykiske og fysiske arbeidsmiljø, studiemiljø og studentvelferd. Etter at NHH gikk over til 
enhetlig ledelsesmodell høsten 2017, har det vært laget nye mandater og retningslinjer for alle 
utvalg. Seksjon for utdanningskvalitet har i samarbeid med LMU utarbeidet nye retningslinjer for 
LMU. Retningslinjene er basert på lovverket og andre utdanningsinstitusjoners mandat. 
Retningslinjer for LMU ble vedtatt av prorektor for utdanning, våren 2018. Se vedlegg 1.  

LMU ser det som hensiktsmessig å presentere årsrapporten til styret for studieåret fremfor 
kalenderåret. LMU er en del av årsrapporten som styret leverer til kunnskapsdepartementet i 
februar. For å unngå å rapportere det same til styret i mars /april, velger LMU å rapportere ved
utgangen av hvert studieår, eller ved inngangen til nytt studieår.   
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Ved NHH består LMU av åtte medlemmer, hvorav fire er representanter fra studentene, og fire er 
representanter fra ansatte. LMU velger selv sin leder hvert år, vekselvis blant ansattes og 
studentenes representanter. LMU har i studieåret 2017/2018 hatt følgende sammensetting. De fire 
representantene fra studentene har vært Ina Tobiassen, Kasper Lie Asdal, Frid Helén Hop (høst) 
Ingelin Uthaug (vår), August Boge (høst) og Thomas Molumby (vår). De fire representantene fra 
ansatte har vært Therese Sverdrup, Jorun Gunnerud, Inger Dagestad og Linda Orvedal. Utvalgets 
sekretær er Brigt Ove Vaage. LMU har to faste observatører, Studentombudet og en representant fra 
Sammen. Frid Helén Hop var leder av utvalget i 2017, og i 2018 er Therese Sverdrup utvalgets leder.  
 
2. Møtevirksomhet og saker  
 
I løpet av studieåret 2017/2018 har utvalget hatt seks møter (27.09.2017, 24.10.2017, 30.11.2017, 
24.01.2018, 07.03.2018, 25.04.2018, 31.05.2018) og behandlet en rekke saker knyttet til 
læringsmiljøet ved NHH. I det følgende trekkes frem de viktigste sakene og oppfølgingen av disse.  
 
Handlingsplan for psykososialt læringsmiljø  
Basert på LMUs gjennomgang og seksjon for utdanningskvalitets analyser av 
tilfredshetsundersøkingen (TU17) høsten 2017, startet LMU arbeidet med en handlingsplan for 
psykososialt læringsmiljø. Særskilt jobbet en med å se hvilke grupper som skilte seg negativt ut slik at 
man kunne sette inn målrettet tiltak for disse gruppene. Handlingsplanen for psykososialt 
læringsmiljø er tidligere presentert for styret. Se vedlegg 2.  
Oppfølging av handlingsplanen for psykososialt læringsmiljø:  
Det er avholdt fire kurs/workshops for studentene i regi av Sammen ved NHH: Studiemestring, 
jobbklar, stressmestring og eksamensangst. Dette er kurs som Sammen vanligvis tilbyr i sentrum og 
som er gratis for alle studentene. LMU har valgt å betale for å få kursene lagt til NHH, slik at de er 
lettere tilgjengelige for studentene. I tillegg har Sammen vært tilstede med en rådgiver en gang hver 
måned for samtaler om generelle utfordringer i studiehverdagen. Tilbudet har blitt meget godt 
mottatt av de studentene som har benyttet seg av det, men vi har i perioden kursene har vært 
arrangert opplevd at det har vært utfordrende å få nok påmeldte, og å få de som er påmeldte til å 
møte opp. Det har ikke vært gjennomført skriftlig evaluering av kursene, men studentene som har 
deltatt har gitt muntlige tilbakemeldinger som er positive. Til høstens gjennomføring må det legges 
opp til en mer systematisk evaluering av de enkelte kursene.  
 
Siden Sammen-kursene er nye, må det forventes at det tar noe tid å nå ut til studentene med 
tilbudet. I løpet av våren har det løpende vært fulgt med og satt inn tiltak for å bedre promotering og 
påmelding til kursene. Blant annet har LMU fått opprettet en egen nettside som viser oversikt over 
de ulike tilbudene, og hvordan man melder seg på. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen har 
det også blitt gjennomført informasjonskampanjer i forkant av hvert kurs på skjermer på NHH (NHH + 
NHHS sine skjermer). På slutten av studieåret 2017/2018 satte LMU ned en liten arbeidsgruppe 
(representant fra Sammen, to studenter og utvalgssekretær) for å evaluere vårens tilbud og for å 
komme med forslag til hvordan man kan bedre promotering og påmelding til kursene for høsten 
2018/våren 2019. Forslag til tiltak er at det fra høsten 2018 vil kursene bli informert om i 
velkomstuken for de nye studentene, og det vil bli opprettet en koordinator fra Servicesenteret som 
tar seg av den praktiske gjennomføringen, og som jobber sammen med kommunikasjonsavdelingen 
slik at promoteringen av kursene blir mer målrettet.  
 
Et av tiltakene i handlingsplanen for psykososialt læringsmiljø var å få på plass en mentorordning for 
internasjonale gradsstudenter. I TU17 ser en at internasjonale gradsstudenter rapporterer om lavere 
sosial inkludering i studentforeningen. Disse studentene skiller seg også ut med lavere progresjon og 
lavere karaktersnitt enn gjennomsnittsstudenten. LMU anbefaler derfor at det opprettes en 
mentorordning i første semester for å prøve å bedre den sosiale inkluderingen mellom internasjonale 
studenter og majoritetsstudenten. LMU har bedt en gruppe studenter utrede innholdet i en slik 
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mentorordning. Arbeidet har blitt fulgt opp av LMU ved Jorun Gunnerud og seksjon for 
internasjonale relasjoner ved Astrid Foldal.  
Mentorordning og system rundt ordningen ble vurdert i utdanningsutvalget 22. mai og ble ikke
godkjent slik den ble presentert. Det kom frem forslag i utdanningsutvalget om å legge vekt på å 
inkludere de internasjonale studentene i den vanlige fadderordningen. Inkludering gjennom regulær
fadderordning ble arbeidet vider med frem mot studiestart 2018.    

I august 2018 har LMU i samarbeid med Internasjonalt karrieresenter planlagt å gjennomføre kurs for
de som ønsker å mestre gruppecase-intervju, siden dette er en arbeidsform som er mer og mer 
vanlig på NHH og som studentene møter når de skal søke jobb. Kurset vil bli evaluert og vurdert 
gjennomført på et senere tidspunkt. Som ved Sammen-kursene legges det opp til promotering 
gjennom flere kanaler for å sikre at det når ut til studentene.  

LMU ved Jorun Gunnerud har undersøkt mulighetene for kursing i selvmordsforebygging for NHH-
ansatte i førstelinjen, og det vil bli gitt kurs i regi av VIVAT (Bergen kommune) der NHH kan sende 
sine ansatte på. Mest sannsynlig blir det ikke tilbudt kurs før våren 2019.  
Våren 2018 deltok NHH i den nasjonale SHOT-undersøkelsen (studentenes helse og 
trivselsundersøkelse) «Helt ærlig». Som et ledd i å øke svarprosenten har LMU i samarbeid med 
kommunikasjonsavdelingen og Studentforeningen gjennomført ulike kommunikasjonskampanjer.
Svarprosenten endte tilslutt på 28,7%, noe som er marginalt bedre enn forrige runde (2014). NHH får
tilgang til resultatene fra undersøkelsen i september. Undersøkelsen er meget viktig i arbeidet med 
fortsatt bedring av lærings- og studentmiljøet og vil bli brukt i det videre arbeidet av LMU.  

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse  
Våren 2018 satte LMU ned en arbeidsgruppe for å revidere og gå gjennom handlingsplanen for
studenter med funksjonsnedsettelse. Ny handlingsplan ble vedtatt på møtet 31.5.18. Se vedlegg 3.  
Sammenlignet med tidligere handlingsplaner for studenter med funksjonshemming, presenteres det i
denne planen et mer helhetlig perspektiv som tar hensyn til kravet om universelt utformet 
læringsmiljø knyttet til det fysiske læringsmiljø, organisatorisk læringsmiljø, digitalt læringsmiljø, og 
pedagogisk læringsmiljø. LMU vil i det videre arbeidet følge opp handlingsplanen.  

Varslingsordning for studenter på NHH  
I arbeidet med å sikre et godt læringsmiljø ved NHH, diskuterte LMU opprettelsen av en «Si fra
ordning», der studenter kan si fra om forhold som er kritikkverdige og som kan forbedres. I den
forbindelse har Jorun Gunnerud på oppdrag fra LMU hentet inn informasjon om andre universiteters
varslings-systemer. Formålet med et slikt system er å sikre en enkel kanal der studenter kan varsle
om brudd på lovregler eller etiske normer. Ordningen kom på plass tidlig i vårsemesteret. Se 
nhh/om-nhh/varsling for studenter og ansatte LMU vedtok i mai-møtet å utvide «si fra ordningen» til
å omfatte positive tilbakemeldinger og innspill på områder der NHH kan forbedres mht.
læringsmiljøet. Dette arbeidet vil tas tak i på høsten 2018.  

Code of conduct  
I april/mai 2018 har studiemiljøet ved NHH vært i medienes søkelys, blant annet ved at enkelte 
studenter opplever at studentmiljøet kan virke ekskluderende. Saken ble diskutert på april-møtet, og 
Studentombudet kom med forslag om at vi på NHH burde etablere etiske retningslinjer for 
studentene. Dette er et initiativ som allerede har vært satt i gang av ledelsen ved NHH, og to av 
studentene i LMU ble med i en arbeidsgruppe for å utarbeide de etiske retningslinjene. I mai-møtet 
orienterte leder av LMU om fremdriften på dokumentet, og det fremkom at NHH sammen med 
NHHS har arrangert allmøte for å få inn forslag fra studentene til etiske retningslinjer. I allmøtet kom 
det inn ca. 150 forslag. Dokumentet er et forventningsdokument myntet på hele NHH, både 
studenter og ansatte.  
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Økonomisk støtte  
LMU har som tidligere år gitt økonomisk støtte til ulike tiltak arrangert av studentene. LMU har gitt 
støtte til: Avbrekk, terapihund i eksamensperioden og alkoholfrie arrangement i fadderuken som 
inkluderer ekstremsportdag på Voss, quiz, idrettsdag og båttur.  

Avslutning  
LMU vil i det videre arbeidet følge opp handlingsplanene som er vedtatt, og justere ytterligere
etterhvert som tiltak blir gjennomført og nye tall fra de ulike undersøkelsene kommer inn. Særlig vil 
SHOT-undersøkelsen bli prioritert høsten 2018. Videre ønsker LMU å opprette en podcast som tar opp
temaer knyttet til lærings- og studiemiljøet 
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Retningslinjer for LMU på NHH

1. Formål

Styret ved NHH har det overordnede ansvaret for å sikre studentene et godt og fullt forsvarlig 
læringsmiljø i tråd med universitets- og høgskolelovens § 4-3, punkt 1 og 2. Læringsmiljøutvalget
(LMU) rapporterer direkte til styret, og kan gi råd til styret og ledelsen i saker som vedrører 
læringsmiljøet ved NHH.  

Begrepet læringsmiljø definerer Læringsmiljøutvalgets arbeidsområde: 

Begrepet «Læringsmiljø» forstås som de fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og 
pedagogiske kontekster der studentenes læring skjer, og som påvirker studenters 
læringsutbytte.  

Læringsmiljøutvalget skal se til at den enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig 
måte. LMU skal holdes orientert om og selv kunne ta initiativ til innsamling av relevante data 
som angår studentenes sikkerhet, samt de samlede fysiske, psykiske, sosiale og velferdsmessige
forhold som ligger innenfor institusjonens kontrollsfære, for på denne måten å se til at den 
enkeltes studiesituasjon blir tilrettelagt på best mulig måte. Det skal legges vekt på at LMU blir 
informert tidlig i pågående prosesser. De enkelte deler av virksomheten; enkeltstudenter,
ansatte og Studentsamskipnaden Sammen, kan be om å få tatt slike saker opp i LMU.  

Ut fra denne forståelsen av begrepet skal Læringsmiljøutvalget ved NHH ha et helhetlig og
overordnet bilde på NHH sitt arbeid med læringsmiljø. På bakgrunn av dette gir LMU rapport til
styret og gir innspill til NHHs årsrapport.  

2. Roller og funksjoner
Læringsmiljøutvalget ved NHH skal ivareta roller, funksjoner og oppgaver presisert i Universitets 
og høgskolelovens § 4-3, punkt 3. For LMU ved NHH betyr dette:  

1. Læringsmiljøutvalget skal være forankret i NHH sitt systematiske kvalitetsarbeid.

2. Læringsmiljøutvalget skal sikres god informasjon om læringsmiljøet. Dette skjer for eksempel
gjennom 

a. Innsikt via det systematiske kvalitetsarbeidet og tilbakemeldinger fra enhetene
b. Data fra læringsmiljøundersøkelsen og andre studentundersøkelser
c. Dialogmøter med programledere og administrasjonen ved behov.
d. Innspill fra studentorganer.
e. Egne saker tatt opp i møter i utvalget.

3. Læringsmiljøutvalget rapporterer til styret i en egen årlig rapport. Dette er en overordnet
rapport om NHH sitt helhetlige arbeid med læringsmiljø, og bygger blant annet på innsikt
utvalget har fått gjennom arbeidet beskrevet i punkt 2.  

4. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser vedrørende klager på læringsmiljøet. Dette skal skje
gjennom innsyn i studentenes kursevalueringer, eller via tilbakemeldingen fra programledere og



51/18 Årsrapport læringsmiljø utvalget, studieåret 2017-18 - 18/02317-2 Årsrapport læringsmiljøutvalget, studieåret 2017-18 : Vedlegg 1 Retningslinjer LMU

Studieadministrativ avdeling. LMU skal kunne se på klager på overordnet nivå, og avvik som ikke 
lukkes eller gjentakende klagesaker.  
 
5. Læringsmiljøutvalget skal være en pådriver og premissleverandør som aktivt deltar i 
planleggingen av NHH sitt arbeid med utvikling av et inkluderende, mangfoldig og universelt 
utformet læringsmiljø.  
 
6. LMU skal nøye følge utviklingen i spørsmål som har med studentenes helse, sikkerhet og 
velferd å gjøre. Dette skal gjøres i forståelse med Sammen, Studentsamskipnaden. LMU skal 
gjøres kjent med pålegg og enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer vedrørende studentenes 
læringsmiljø.  
 

7. For å sikre et fullt forsvarlig læringsmiljø ved NHH, skal LMU ha en løpende dialog  
med Utdanningsutvalget, og eventuelle spørsmål om overlappende ansvar for enkeltsaker 
avgjøres av de to utvalgene i fellesskap.  
 
8. Prorektor for utdanning er ansvarlig for å kommunisere beslutninger til relevante målgrupper, 
inkludert til LMUs medlemmer. 
  
9. LMU skal sikre bred og god informasjonsflyt, for å fremme åpenhet og gi ansatte og studenter 
et best mulig grunnlag for å forstå de råd som er gitt og vedtak som fattes.  
 

3. Sammensetting  
LMU ved NHH består av åtte faste medlemmer, hvorav fire representanter fra studentene og fire 
fra ansatte. Leder blir valgt hvert år vekselvis blant ansattes og studentenes representanter.  
Ansattes representanter og leder blir oppnevnt av prorektor for utdanning. 
Studentrepresentanter velges av sentralt studentdemokrat. Alle studentene oppnevnes for et år 
av gangen.  
 
LMU har to faste observatører, en observatør fra studentsamskipnaden «Sammen» og 
studentombudet på NHH, med møte- og forslagsrett. LMU kan invitere andre personer og 
aktører som bidrar til at LMU ivaretar nødvendige funksjoner ut fra sak, formål, roller og 
oppgaver.  
 

4. Sekretariatsfunksjon  
Prorektor for utdanning skal sørge for at sekretariatsoppgavene for LMU ivaretas på en effektiv 
og hensiktsmessig måte. Funksjonen organiseres inn i Seksjon for utdanningskvalitet.  
 

5. Arbeidsmåte  
Alle møter i LMU skal legges innenfor studentenes studieår.  
Leder kaller inn til møtene og innkalling med saksliste skal være skriftlig.  
LMU er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er på møtet. Ved stemmelikhet får lederen 
dobbel stemme, og det er ikke tillatt å stemme blankt. Der medlemmer i utvalget anses som 
inhabile og ved konfidensialitet, gjelder vanlige regler.  
 

6. Endring av retningslinjer 
Endringer i LMUs retningslinjer vedtas av rektor. 



51/18 Årsrapport læringsmiljø utvalget, studieåret 2017-18 - 18/02317-2 Årsrapport læringsmiljøutvalget, studieåret 2017-18 : Vedlegg 2 Handlingsplan psykososialt læringsmiljø

 

 

 

Handlingsplan 
læringsmiljø 
PSYKOSOSIALT LÆRINGSMILJØ 
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LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) SIN HANDLINGSPLAN FOR Å BEDRE PSYKOSOSIALT

LÆRINGSMILJØ

Handlingsplanen er en oppfølging av diverse undersøkelser og innspill; SHOT,

Tilfredshetsundersøkelsen 2017, Studentenes meninger 2017, mv. 

Handlingsplanen ble vedtatt i LMU desember 2017 etter at en arbeidsgruppe i LMU hadde 

jobbet med tiltak gjennom høstsemesteret 2017.  

Handlingsplanen er lagt opp enkelt for å tydeliggjøre hvilke mål/problemstillinger LMU ser

som aktuelle løse nå og fremover. Handlingsplanene for ulike deler av læringsmiljøet blir 

vurdert i LMU i løpet av hvert studieår for å følge fremgang og ta inn eventuelt nye tiltak.  

Læringsmiljøet baserer sin definisjon på hvilke tiltak som kommer under psykososialt 

læringsmiljø på Universell sin tolkning av psykososialt læringsmiljø og Universitets- og 

høgskoleloven (UHL) § 4-3 

Universell sin definisjon av psykososialt læringsmiljø 

«Det psykososiale læringsmiljøet dreier seg om hvordan det totale studentmiljøet er, og 

hvordan det påvirker studentenes læring. Vi snakker da om mellommenneskelig samspill 

mellom studenter, fagansatte, og ansatte i administrasjonen, samt internt mellom studenter.

Det handler om individuelle opplevelser, følelser og erfaringer som menneskene som deltar i

læringen har med seg. For studentene gjelder dette alle forhold som kan ha innvirkning på 

studentenes gjennomføringsevne, og opplevelse av trivsel og helse. Andre faktorer som har

stor innvirkning er gode møteplasser, sosiale aktiviteter, medbestemmelse, respekt og 

åpenhet.» 
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Problemstilling / mål 1: Redusere prestasjonspress 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Kurs 

 

 

 

Studiemestring, skreddersydd for nye 

studenter. Vurdere om vi skal ha 

gjentatte kurs med 

studiemestring/studietekning/læring 

Sammen (NHH) 

 

 

 

Vår og 

høst -18 

 

Kurs Stressmestring Sammen (NHH) Vår og 

høst -18 

 

Kurs Eksamensangst Sammen (NHH) Vår og 

høst -18 

 

Kurs Jobbklar Sammen (NHH) Vår og 

høst -18 

 

Kurs Lider du av casefrykt? Caseløsing er 

vanlig både i kurs og når studenter 

skal søke på jobb. Mer trening i 

caseløsing vil hjelpe både på trygghet 

i kurssammenheng og ved 

jobbsøking. 

NHH, ICC Vår -18 

 

Kurs Hvordan hindre selvmord? Hvilke 

signaler skal vi se etter og hvordan 

skal vi gripe inn. Viktig at de som er i 

tett kontakt med studentene vet hvilke 

signaler de skal se etter. Etterspørre et 

slik kurs/endagsseminar. 

Målgruppe: Førstelinjetjeneste (SS), 

studieveiledere, studentombud 

forelesere, studenter? 

VIVAT Høst -18 
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Problemstilling / mål 2: Redusere eksamensangst/arbeidspress 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Kurs Eksamensangst, jf. ovf. 

Samling Flink nok? Har vært arrangert opp

mot eksamen i fire semestre. I 

førstekullsuken fra 2018. Vurdere om 

det skal organiseres tidlig/sent i 

semesteret 

NHH, prorektor for 

nyskaping og 

utviklingsarbeid 

Vår og høst 

-18 

Terapihund Vår og høst 

-18 

Studiespesifikke

tiltak på bachelor 

og master 

Studiespesifikke tiltak for å bedre

læringsmiljø 

- Oppfordre kursansvarlige til 

bruk av mer varierte 

vurderingsformer for å 

redusere eksamensangst 

(skoleeksamen) 

- På bachelor: Oppfordre

kursansvarlige til å 

koordinere kurs levert til 

samme kull (antall 

innleveringer, tidsfrister og 

vurderingsformer)  

- Oppfordre kursansvarlige til 

å vurdere bestått/ikke-bestått 

i utvalgte kurs istedenfor 

bokstavkarakterer for å

redusere karakterpress 

- På bachelor: Sikre at det i 

første studieår skapes arenaer 

for deltakelse fra studentens

side (presentasjoner,

deltakelse i klasserommet,

samarbeid og gruppearbeid) 

for å skape en trygg 

læringsarena tidlig. Bruke

tilfeldig inndeling i grupper 

spesielt i første studieår på 

bachelor, for å øke 

muligheten for at studentene 

blir kjent  

Programleder BØA,

MØA og MRR 

(kursansvarlige) 

Kontinuerlig 
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Problemstilling / mål 3: Synliggjøre bredden i jobbmuligheter 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Samling Flink nok, jf. ovf. – invitasjon

av tidligere studenter i 

paneldebatt som kan

synliggjøre mangfoldet i jobber 

Informasjonskampanjer Synliggjøre hvilke jobber 

studenter har fått, mangfold 

både i type jobber og 

karaktersnitt. 

Avbrekk/K7

LMU 

KOM 

Fellesprosjekt NU +

LMU  

Løse problemstillingen knyttet 

til promotering av selskaper via

NU og NHHs behov for å 

synliggjøre bredde. 

NHH, prorektor for 

nyskaping og 

utviklingsarbeid 

Problemstilling / mål 4: Studenter med behov for rådgiving/psykolog 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Rådgiving Lavterskeltilbud: Rådgiver med

treffetid på NHH 

https://www.sammen.no/no/bergen/rad-

og-karriere/radgivning-1 

Sammen (NHH) 2018 

Presentasjon av et 

samlet tilbud 

Alle tilbud som er tilgjengelig for 

studenter (og ansatte) må synliggjøres

på en oversiktlig måte, og 

framgangsmåte/kontaktpersoner må

framgå. Det er etablert nettside, og 

denne må utvikles videre. 

LMU/STA/KOM Vår -18 

Problemstilling / mål 5: Generell trivsel 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Avbrekk Sammen for en bedre hverdag Avbrekk 2018 

Foreldrehelg Bli en god støttespiller for 

studenten.  

LMU Høst – 18 

Div. tiltak Eks. støtte til alkoholfrie tiltak i 

velkomstuken 

NHHS Høst -18 

Inkludering Mentorordning for nye 

internasjonale gradsstudenter 

STA ved Jorun 

Gunnerud 

Høst – 18 

Inkludering Alle studenter skal føle seg 

velkomne ved NHH og i 

NHHS, interessegrupper og 

underutvalg 

NHHS Kontinuerlig 
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Problemstilling / mål 6: Diverse 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist 

Si i fra-funksjon Utarbeide en funksjon som tar 

imot varsler, ris og ros av ulik 

karakter.  

NHH  
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Handlingsplan 
læringsmiljø  
FYSISK LÆRINGSMILJØ 
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Generelt om handlingsplanen 

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen pålegger alle høyere utdanningsinstitusjoner å utarbeide

en Lokal handlingsplan for funksjonshemmede studenter. 

Norges Handelshøyskoles strategi 

I Norges Handelshøyskoles (NHH) strategi for 2018-2022 star det følgende: 

«Verdigrunnlag 

Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomhet ved NHH. Studenter,

ansatte og alumni er engasjerte, åpne og ambisiøse, og brenner for å bidra til positiv endring i 

samfunnet rundt seg.  

(…) 

Verdien åpen gjenspeiler en rekke forhold som kjennetegner NHH-ere:  

 at man er intellektuelt åpen og nysgjerrig

 at man er inkluderende

 at man er internasjonalt orientert

 at man har åpen kommunikasjon, internt og eksternt

Lærings-/studiemiljø: NHH skal tilrettelegge for et inkluderende og godt fysisk og psykisk 

læringsmiljø hvor man opptrer respektfullt overfor hverandre. Dette inkluderer et åpent og 

mangfoldig studiemiljø med stor grad av faglig og sosial samhandling mellom alle studenter 

uavhengig av bakgrunn. NHH skal også sikre et større mangfold av kandidater med hensyn til kjønn,

bakgrunn og nasjonalitet. Dette vil både styrke læringsmiljøet og bidra til et bredere

rekrutteringsgrunnlag.» 

Universell utforming 

I regjeringens handlingsplan for universell utforming står det følgende: 

«Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle

mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming». 

Begrepet universell utforming kan stå i kontrast til individuell tilrettelegging, og det er viktig å være 

bevisst på hvilke løsninger som er alle til dels, og hvilke løsninger som krever særtiltak for den

enkelte. 

Det er en målsetting at Statsbyggs arbeids- og publikumsbygg skal være universelt utformet innen

2025.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-universell-utforming-

2/id2473299/?q=handlingsplan universell utforming&_t_dtq=true  

Regjerningen skriver in sin handlingsplan for universell utforming (2015-2019) 

«Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god

tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming er en 

samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse. Det er et mål at 

samfunnet skal ha plass til alle uavhengig av funksjonsnedsettelse. Likeverd er også like muligheter 

til utdanning, arbeid og sosialt liv. For å oppnå dette trenger vi skoler, arbeidsplasser, 
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transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulig kan bruke.»  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/handlingsplan-for-universell-utforming/id2472380/  

 

NHH er dermed pålagt å utforme læringsmiljøet etter prinsipper om universell utforming. Dette 

innebærer a ta i bruk universell utforming som strategi ved utforming av: 

 

 Fysisk læringsmiljø: Bygninger og uteområder 

 Psykososialt læringsmiljø: Det mellommenneskelige forhold, trivsel og samhandling 

 Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning - kvalitstssystem 

 Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi 

 Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som 

påvirker studentenes læring.  
 

 

Universell utforming av læringsmiljøet innebærer å utforme dette miljøet på en slik måte at alle 

studenter som er kvalifisert for opptak kan få utbytte av utdanningen uavhengig av funksjonsnivå og 

med minst mulig bruk av særløsninger. 

 

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018, og fra 1. januar 2019 må 

alle nye nettløsninger rettet mot studentene være universelt utformet. Eksisterende nettløsninger rettet 

mot studentene skal være universelt utformet fra 2021. Dette vil berøre områder som nettsider, e-

læringsplattformer, dokumenter, digital eksamen og 

apper.  http://www.universell.no/fagomraader/universell-utforming/universell-utforming-av-

laeringsmiljoe/nye-krav-til-universell-utforming-av-ikt/  

 

LMU har høsten 2017 utarbeidet en tiltaksplan for å bedre det psykososiale læringsmiljøet, slik at 

denne handlingsplanen vil ta for seg utforming av fysisk læringsmiljø, organisatorisk læringsmiljø, 

digitalt læringsmiljø og pedagogisk læringsmiljø.  

 

Funksjonsnedsettelse 

 

FN- konvensjonen om rettigheten til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer mennesker med 

nedsatt funksjonsevne som blant annet mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller 

sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på 

en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre.   

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon forstår funksjonshemning som en konflikt mellom individets 

forutsetninger og samfunnets krav. Samfunnets vilje til å kompensere og redusere følgene av 

funksjonshemning er avgjørende for individets livskvalitet. Overordnet er viljen til lovfesting av 

individets rettigheter, tilrettelegging av sosiale og fysiske miljø samt rettferdig sosial og økonomisk 

fordeling i samfunnet.  
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Lovverk 

NHH må forholde seg til nytt lovverk som sikrer studenter med funksjonsnedsettelser sine rettigheter 

i studiesituasjonen.  Kort oppsummert gjelder dette: 

I Universitets og høyskolelovens §4-3 om læringsmiljø, skal institusjonene så langt det er mulig og 

rimelig, sørge for at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.  

Man skal i tillegg legge til rette for studenter med funksjonsnedsettelser sa langt det er mulig og 

rimelig. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte

studium.  

Lov om offentlige anskaffelser 

§ 6 Livssykluskostnader, universell utforming og miljø. Statlige, kommunale og fylkeskommunale

myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta 

hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. 

Plan- og bygningsloven har vedtatt prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen

og kravene til det enkelte byggetiltak 

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 17 Universell utforming

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter

Arbeidsmiljøloven 

§ 1-6 Personer som ikke er arbeidstakere

Kapittel  13 Vern mot diskriminering
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Dagens situasjon og tiltak for et universelt utformet læringsmiljø 

Fysiske læringsmiljø 

Fysisk læringsmiljø er utforming og bruk av bygninger og fysiske omgivelser slik at det fremmer 

læring og læringsaktiviteter. 

NHHs bygningsmasse består av nybygg og eldre bygningsmasse. Nybygget ble åpnet høsten 2013 og 

skal tilfredsstille kravet til universell utforming.  

NHHs hovedbygg (1963-bygningsmassen), dette gjelder høyblokken, lavblokkene og aulaen, skal 

rehabiliteres. Rehabiliteringen skal gjennomføres i perioden 2019 – 2020/2021. I denne 

rehabiliteringen vil det bli tatt hensyn til universell utforming.  

I eldre bygg er det enda ikke krav om universell utforming på like linje som det er i nye bygg.  Fra 

2025 vil kravet om universell utforming også gjelde den eldre bygningsmassen, og tiltakene i denne 

handlingsplan vil bringer oss nærmere dette. 

Tiltak i eldre bygningsmasse Frist Ansvarlig 

Alle skal komme inn overalt og ikke minst til studentenes arrangementer 

Blinkende lys når brannalarmen går i Servicebygget

+ Nybygg. 

Desember 2019 – Det

er innhentet anbud 

Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Taktil skilting ved auditorium. Juni 2019 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Talesystem i heis. Det er talesystem i nybygget og 

kan oppgraderes i servicebygget 

Juni 2019 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

FM-basert løsning for personer med 

hørselsnedsettelse i alle større auditorium 

(lydforsterking som i Jebsen sentret) 

Det er anskaffet ambulerende utstyr i Aula og Aud. 

Agnar Sandmo. Det vil bli satt opp utstyr i Aud Jan 

Mossin.  

Desember 2018 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Trappemarkører i Servicebygget 2020 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Dører som er for tunge pr i dag som må tilpasses rullestolbrukere 

Studentkantinen (dørene ved inngang fra korridor

ved Akademika og Karl Borch) 
Desember 2018 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Dør rett frem fra heisen i kjelleretasjen i

studentenes lokaler 
Desember 2018 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Lesesal og PC-rom i servicebygget Desember 2018 Leder for Seksjon for

eiendomsforvaltning 

Opplæring 

Opplæring av etasjevakter hvordan EVAC stolene 

fungerer 
Fast opplegg til 

brannvernkurs for

etasjevakter 

Brannvernleder/HR 
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Organisatorisk læringsmiljø 

Organisatorisk læringsmiljø omhandler systemer for tilbakemelding og medvirkning, og skal sikre

studentenes medvirkning i prosesser som har innvirkning på studentenes totale læringsmiljø. 

Tiltak Frist Ansvarlig 

Utarbeide nettsider der studenter kan gi

tilbakemelding om læringsmiljøet. 

2019 Rektorat 

Gjennomgang av og arbeid med funn om 

læringsmiljø i Studiebarometeret og utarbeide forslag 

til tiltak.  

Annen hvert år LMU / Programledere / Rektorat 

Gjennomgang av og utarbeide forslag til tiltak etter

gjennomføring av tilfredshetsundersøkelsen ved 

NHH.  

Annen hvert år LMU 

Gjennomgang og utarbeide forslag til tiltak etter

SHOT undersøkelsen som kartlegger studentenes 

helse og trivsel, med hovedvekt på psykososiale 

forhold. 

Hvert fjerde år Studentsamskipnadene i Norge 

Digitalt læringsmiljø 

Ny likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar 2018, og fra 1. januar 2019 må alle

nettløsninger rettet mot studenter være universelt utformet. Eksisterende nettløsninger rettet mot 

studenter skal være universelt utformet fra 2021. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-

21-732  

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61

suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.  

 https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/universell-utforming 

Tiltak Frist Ansvarlig 

Nettsider ved NHH er utviklet universelt utformet - og 

tilrettelagt for det - blant annet med utgangspunkt i

WCAG 2.0 og Difi sine minimumskrav til oppfylling 

av disse 

Kontinuerlig Kommunikasjons- og 

markedsavdelingen /

Innholdsprodusent 

Oppfylle krav til teksting av videoer.

https://uu.difi.no/krav-og-

regelverk/losningsforslag-web/video 

1. jan. 2021. Kommunikasjons- og 

markedsavdelingen /

Innholdsprodusent 

Elektroniske dokumenter må kunne leses av studenter 

og av tekniske hjelpemidler for lesing av tekst jamfør 

Difis veileder for universell utforming av elektroniske 

dokumenter  

Kontinuerlig Kommunikasjons- og 

markedsavdelingen /

Innholdsprodusent 

NHH benytter Canvas – LMS og 

WiseFlow – Digital vurdering. Det må følges opp at 

disse programmene er universelt utformet.  

Kontinuerlig Studieadministrativ avdeling 
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Pedagogisk læringsmiljø 

Pedagogisk læringsmiljø omhandler den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring. 

Dette berører utforming av mål, innhold, aktiviteter og vurderinger. Alle skal kunne ta del i 

undervisningen og ha et best mulig utbytte av denne. 

 

Når det gjelder tilrettelegging, er det studenten selv som må ta kontakt med Studieadministrativ 

avdeling for å søke om tilrettelegging.  Mange studenter med funksjonsnedsettelse ønsker ikke at 

funksjonsnedsettelsen skal være et tema.  De ønsker å være en NHH student på lik linje med alle de 

andre NHH studentene, ved faglige aktiviteter, men også i utenomfaglige aktiviteter, som er en viktig 

del av det å være student ved NHH. Dermed er det ekstra viktig å skape en universell utforming for at 

alle skal ha like muligheter og ikke diskrimineres. 

 

Studenter med funksjonsnedsettelse kan søke om spesiell tilrettelegging på eksamen. Tilrettelegging 

av eksamen kan mellom annet være ekstratid, hviletid, bruk av PC, sitte i eget eksamenslokale eller 

heve/senkepult. 

 

Tiltak Frist Ansvarlig 

Informasjon til nye og eksisterende studenter om hvilke 

muligheter for tilrettelegging som finnes, på nettsider 

og i informasjonsmateriell og i informasjonsmøter. 

Kontinuerlig Studieadministrativ avdeling 

Studenter som har fått innvilget bruk av tilpasset 

grupperom, kan selv få booke grupperom via TimeEdit 

31.12.2018 Studieadministrativ avdeling 

Gjennomføring av introduksjonskurs om bruk av 

audiovisuelt utstyr til forelesere 

 

Kontinuerlig Ansvarlig for utdanningsteknologi 

Bruk av mikrofon i undervisning, i auditorium der 

mikrofon finnes, og gjerne spør om mikrofonen er stilt 

riktig inn. 

Kontinuerlig Kurs/emneansvarlig 

Forelesere skal alltid gjenta spørsmål fra studentene før 

de svarer på dem. 

 

Kontinuerlig 

 

Kurs/emneansvarlig 

Bevisstgjøring av fagansatte om universell utforming, 

f.eks.: 

 

Universell utforming peker på disse punktene: 

 Fornuftig kontrast og skriftstørrelse i 

forelesningsnotater 

 Bruk skrifttyper uten seriffer (Arial, Verdana, 

Helvetica) 

 Blokkbokstaver, kursiv og understreking gir 

dårligere lesbarhet.  

Kontinuerlig 

 

Programledere / Rektorat 

Vurdere tilrettelegging av undervisning eller vurdering 

for studenter med spesielle behov 

Ved henvendelse fra 

student innen gitte 

frister 

Studieadministrativ avdeling/ 

kursansvarlig 
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FORSKNINGSÅRSRAPPORT 2017 

Saksbehandler Bjarte Grønner 
Arkivreferanse 15/02110-15 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 52/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar forskningsårsrapporten 2017 til orientering 

Bakgrunn: 
Prorektor for forskning presenterer forskningsårsrapporten i møtet. 
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DEPARTMENTS 

PUBLICATION POINTS

• FSK: Professional and Intercultural Communication

• FIN: Finance

• FOR: Business and Management science

• IRRR: Accounting, Auditing, and Law

• SAM: Economics

• SOL: Strategy and Management

2
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NHH Departments:

Total publication points (Level 1 and 2) per «UFF excl. PhD)

2013 2014 2015 2016 2017

FSK poeng per UFF 1,1 1,2 1,3 1,4 0,9

FIN poeng per UFF 0,5 0,4 0,9 0,6 1,1

FOR poeng per UFF 1,0 1,2 1,7 1,6 2,1

IRRR poeng per UFF 0,9 0,6 0,6 0,8 1,4

SAM poeng per UFF 1,6 0,8 1,7 2,1 2,1

SOL poeng per UFF 1,2 0,9 1,5 2,1 1,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
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NHH Departments:

Level 2 publication points per “UFF excl. PhD”

2013 2014 2015 2016 2017

FSK nivå 2 per UFF 0,4 0,5 0,1 1,1 0,7

FIN nivå 2 per UFF 0,3 0,3 0,7 0,4 0,9

FOR nivå 2 per UFF 0,5 0,7 0,9 1,0 1,5

IRRR nivå 2 per UFF 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6

SAM nivå 2 per UFF 0,8 0,4 1,2 1,5 1,2

SOL nivå 2 per UFF 0,4 0,1 0,5 0,8 0,7

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
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NATIONAL BENCHMARK

• NHH Norwegian School of Economics

• BI Norwegian Business School

• Trondheim Business School

• School of Business and Law at UiA

• School of Business and Economics at UiT

• UiS Business School

• School of Economics and Business at NMBU

• Nord University Business School

5



52/18 Forskningsårsrapport 2017 - 15/02110-15 Forskningsårsrapport 2017 : NHH Research report 2017

6

Total Publication Points (Level 1 and 2) per “UFF excl. PhD”

2014 2015 2016 2017

NHH 0,9 1,4 1,6 1,8

BI 1,0 0,9 1,6 1,5

Handelshøyskolen i Trondheim 0,6 0,6 0,7 1,1

Handelshøyskolen ved UiA 1,1 0,7 1,1 1,4

Handelshøgskolen ved UiT 0,5 0,9 0,6 0,9

Handelshøyskolen ved UiS 0,7 1,5 1,7 1,5

Handelshøyskolen ved NMBU 1,3 1,9 1,7 1,7

HHN - Handelshøyskolen Nord Universitet 0,6 1,2 0,8 0,6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
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Level 2 Publication Points per “UFF excl. PhD”

2014 2015 2016 2017

NHH 0,3 0,7 0,9 1,0

BI 0,4 0,4 0,7 0,7

Handelshøyskolen i Trondheim 0,2 0,0 0,2 0,2

Handelshøyskolen ved UiA 0,3 0,2 0,2 0,5

Handelshøgskolen ved UiT 0,1 0,4 0,2 0,3

Handelshøyskolen ved UiS 0,3 0,8 0,2 0,6

Handelshøyskolen ved NMBU 0,6 0,9 0,4 0,8

HHN - Handelshøyskolen Nord Universitet 0,2 0,7 0,3 0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
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Share of Level 2 Publication Points

andel nivå 2 andel nivå 2 andel nivå 2 andel nivå 2

2014 2015 2016 2017

NHH 40,0 % 50,8 % 57,8 % 56,9 %

BI 36,8 % 42,4 % 44,5 % 49,3 %

Handelshøyskolen i Trondheim 33,0 % 7,4 % 32,3 % 15,3 %

Handelshøyskolen ved UiA 26,6 % 30,8 % 20,8 % 34,4 %

Handelshøgskolen ved UiT 18,1 % 39,7 % 31,1 % 35,0 %

Handelshøyskolen ved UiS 45,9 % 53,4 % 30,3 % 38,8 %

Handelshøyskolen ved NMBU 48,8 % 47,6 % 25,7 % 47,6 %

HHN - Handelshøyskolen Nord Universitet 27,1 % 55,2 % 40,1 % 35,2 %

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
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INTERNATIONAL 

BENCHMARK

• Aalto

• BI Norwegian Business School

• Copenhagen Business School (CBS)

• Erasmus School of Economics (ESE)

• Hanken

• HEC Paris (HEC)

• London School of Economics (LSE)

• NHH Norwegian School of Economics

• Rotterdam School of Management (RSM)

• Stockholm School of Economics (SSE)

11
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ABS Levels 3, 4 and 4*

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aalto 46 49 62 70 90 90 81

BI 43 45 50 71 62 71 33

CBS 106 105 114 145 145 146 181

ESE 54 61 50 53 54 46 50

Hanken 33 39 38 38 32 44 55

HEC 40 52 53 57 51 43 63

LSE 267 252 307 306 274 295 343

NHH 48 37 53 47 53 59 79

RSM 76 94 94 82 77 81 86

SSE 47 41 56 53 52 63 57
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ABS Level 4*

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aalto 11 5 5 16 14 19 12

BI 9 4 6 6 3 7 2

CBS 19 17 24 23 16 20 20

ESE 7 7 7 6 7 9 3

Hanken 3 4 7 6 2 2 2

HEC 18 21 15 21 26 14 25

LSE 24 44 42 41 32 27 35

NHH 6 4 4 5 6 13 6

RSM 13 28 17 19 18 16 13

SSE 8 9 8 10 7 8 15
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Share of publications in Top 5 percent cited journals by SNIP.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aalto 22,6 12,9 17 22,5 29,6 35,3 28,7

BI 17,4 12,1 17,4 22,6 18,2 24,4 19,6

CBS 16,1 14,7 15,5 18,6 19,1 21,1 19

ESE 25,3 27,6 20,2 23,1 24,8 27,1 26,1

Hanken 11,2 23,3 17,2 14 13,4 16,2 13,7

HEC 37,8 28,9 38,1 41,7 41,4 44,1 41,5

NHH 24 17,2 25,5 19,1 18,4 17,8 22,6

RSM 29,6 32,9 30,8 22,6 34,9 38,3 39

SSE 19,8 23,5 26,7 21,4 23 34,7 20,5

LSE 21,1 15,9 20,4 19,9 19,9 19,6 19,3
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International Collaboration. Percentage.

International collaboration is measured as the share of an 

institution`s publications with international co-authorship.  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aalto 39,1 41 44 47,7 48,4 55,9 57,6

BI 39,9 45,1 50,3 52 63,6 55,4 62

CBS 47,2 41,3 49,4 53,6 52 57,6 62,6

ESE 60,7 60,5 69,2 58,7 58,2 67,7 64,2

Hanken 33,3 49,5 50,8 51,2 60 50,8 49

HEC 58,4 63,1 62,9 73,9 67,3 62,3 69,7

NHH 44,1 48,6 47,3 45,6 53,5 58,5 52,8

RSM 51,6 52,4 56 60,8 65,5 72,8 74,3

SSE 48,9 52,5 49,7 58,6 54,3 58,4 47,3

LSE 32,7 33,2 33,4 37,6 37,4 43,2 44,6
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The Research Council of Norway EU

• Centre for Experimental Research on Fairness,

Inequality and rationality (FAIR SFF)

• Center for Service Innovation (CSI, SFI)

• Norwegian Center for Taxation II

• New Approaches to Measuring Inequality: From

Household Decisions to Global Comparisons (YRT)

• Green Shipping under Uncertainty

• Tropical Deforestation and Economic Development

(YRT)

• Digital Audit

• Incentives, access to capital, and innovation

• Fair inequality and personal responsibility: The

nature of inequality acceptance (Toppforsk)

• Fairness, Personal Responsibility and the Welfare

System (FPRWS), ERA-NET, NORFACE
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• Understanding Paternalism

• Algae to Future – A2F

• Seafood4Sure – Seafood sustainable production by safe ethical and eco-

innovative processes

• Short sea pioneer logistics system and ship concept development

• Real energy efficiency and emissions in the seaway

• Artic marine resources under climate change: Environmental, socio-

economic perspectives and governance

• Developing managerial and organizational capabilities for cross-border

value creation, BIA

• The welfare state and fairness in markets

• Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface

• The role of tax havens

• The payroll tax as a backstop for the corporate income tax

• Incentive contracts and risk taking in financial institutions

• Competition and stability in the banking industry

The Research Council of Norway/EU Horizon 2020

• Intergenerational mobility, early health shocks and public policy

• External versus internal credit ratings: what are the implications for rating

stability accuracy?

• Health and the labor market

• CenSES 2011-2018

• Individual Investment Banker Connections, advisor choice and merger

performance

• Traders in the food value chain: Firm size and international food

distribution

• Modeling Eco-system services using age-structured approaches

(MESSAGE)

• Urbanization – productivity, distribution and policy

EU – Horizon 2020

• PANDORA – Paradigm for New Dynamic Ocean Resource Assessment

and exploitation (EU)

• L3 Pilot – Piloting Automated Driving on European Roads (EU)

• Mediterranean Aquaculture Integrated Development (MedAID EU)
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NHH RESEARCH EXCELLENCE

SCHEME 2014-2017
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Research Centres at NHH
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Jianxin Daniel Chi and Xunhua Su The Dynamics of Performance Volatility and Firm Valuation
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 

Chang-Koo Chi, Kyoung Jin Choi The impact of firm size on dynamic incentives and investment The RAND Journal of Economics 

Ingvild Almås, Alexander W. Cappelen and 

Bertil Tungodden
Is It OK to Get Paid More for Being Lucky?

Harvard Business Review

Astrid Kunze, Amalia R. Miller
Women Helping Women? Evidence from Private Sector Data on 

Workplace Hierarchies The Review of Economics and Statistics

Gisle Andersen
A corups study of pragmatic adaptation: The case of the Anglicism 

[jobb] in Norwegian Journal of Pragmatics

Kristina Bott, Alexander W. Cappelen, Erik Ø. 

Sørensen, Bertil Tungodden
Research: Moral Appeals Can Help Reduce Tax Evasion Harvard Business Review 

Michael Kisser, John Kiff, Mauricio Sotc
Do managers of U.S. defined benefit pension plan sponsors use 

regulatory freedom strategically?
Journal Of Accounting Research

Øystein Foros, Hans Jarle Kind, Greg Shaffer Apple’s agency model and the role of most-favored-nation clauses RAND Journal of Economics

Makan Amini, Mathias Ekström, Tore Ellingsen, 

Magnus Johannesson, Fredrik Strömstene
Does Gender Diversity Promote Nonconformity? MANAGEMENT SCIENCE

Jaewoo Kim, Kyeong Hun Lee, Erik Lie Dividend Stickiness, Debt Covenants, and Earnings Management Contemporary Accounting Research, 

Matt Marx, Bram Timmermans Hiring Molecules, Not Atoms: Comobility and Wages ORGANIZATION SCIENCE 

Tzu-Ting Chiu, Yuyan Guan, Jeong-Bon Kim
The Effect of Risk Factor Disclosures on the Pricing of Credit Default 

Swaps
Contemporary Accounting Research 

Arnt O. Hopland, Petro Lisowsky, Mohammed 

Mardan, and Dirk Schindler
Flexibility in Income Shifting under Losses The Accounting Review

Evelina Gavrilova, Takuma Kamada and Floris 

Zoutman

Is Legal Pot Crippling Mexican Drug Trafficking Organisations? The 

Effect of Medical Marijuana Laws on US Crime
The Economic Journal
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Natalie Truong 
"When My Relationship Partner Fails Me..." - The Role of Consumer-Product

Relationship in Responses to Functional Failures
SOL

Arild Sæther Samuel Pufendorf: The Grandfather of Modern Political Economy? SAM

Nikhil Atreya
Banks: Liability Value and Optimal Capital Structure under Alternative Asset

Specifications
FOR

Pedro Patino

Garcia

Description and representation in language resources of Spanish and English 

specialized collocations from Free Trade Agreements
FSK

Ole-Petter Moe 

Hansen
Essays in Empirical Economics SAM

Synnøve Nesse
When Leadership Matters More Than Leaders: Developing a Processual 

Perspective on Leadership during Organizational Crises
SOL

Yun Tang Essays on Empirical Corporate Finance FIN

Kristina Bott Essays on behavioural change SAM

Hallgeir Sjåstad
The psychology of prospection.Experimental studies on the nature of future-

oriented thinking
SOL

Raffaele Giuliana Three Essays in Empirical Finance FIN

Hilde Kinserdal
From “Reliability” to “Faithful Representation”: More than a Change of

Wordings?
RRR

Shiyu Yan
Automobile in Transition? An Economic and Environmental Analysis of Policies

for Reducing CO2 Emissions from Transport
FOR
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RAPPORT OM VIRKSOMHETEN I RANDSONESELSKAPENE 2017: 
SNF 

Saksbehandler Linda Rud 
Arkivreferanse 18/02530-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 53/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar rapporten til etterretning. 

Bakgrunn: 

I «Retningslinjer for forvaltning av NHHs aksjer», fastsatt av NHHs styre 29.04.09, fremgår
det i pkt. 9 at en samlet rapport om virksomheten i selskapene skal legges frem for NHHs
styre tidligst mulig etter at selskapene har avholdt generalforsamling.  

NHH eier majoriteten av aksjene i SNF AS. Per 31.12.17 var aksjene i selskapet eid av NHH 
(85,11 %) og stiftelsen SNF (14,89 %). Selskapet avholdt ordinær generalforsamling 18. juni 
2018. Nedenfor redegjøres for virksomheten i SNF AS i 2017. I tillegg vedlegges følgende 
dokumenter: 

 Vedlegg 1: Styrets beretning 2017
 Vedlegg 2: Regnskap 2017 med noter
 Vedlegg 3: Revisjonsberetning 2017
 Vedlegg 4: Protokoll fra generalforsamlingen 18. juni 2018
 Vedlegg 5: Beretning om forvaltning av statens interesser i samfunns- og

næringslivsforskning AS for 20171

 Vedlegg 6: Utdrag fra NHHs årsrapport 2017-2018, Om randsonen

På bakgrunn av dette, redegjør rapporten for selskapets økonomi, selskapets virksomhet og 
ressursbase, og andre forhold knyttet til mål for NHHs eierskap i SNF.   

1 SNF AS er et selskap hvor staten har dominerende innflytelse. I sammenheng med dette utarbeider NHH for hvert 
regnskapsår utkast til Statsrådens beretning til Riksrevisjonen i forbindelse med Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen 
av statens interesser i selskaper. Vedlegget er NHHs beretning oversendt til KD i denne forbindelse. 
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Selskapets virksomhet i 2017

Økonomi 
For 2017 hadde SNF et driftsresultat på 3,0 millioner kroner, noe som er i overkant av styrets
målsetting om 5 %. Årsresultat2 utgjorde 3,5 millioner kroner. Selskapets egenkapital pr.
31.12.2017 var 41,0 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 64,6 %. Selskapets 
likviditet er meget god.  

Det er positiv utvikling i økonomiske nøkkeltall som egenkapitalandel, overskuddsprosent,
tapsbuffer og likviditetsgrad. Felleskostnadene har hatt en synkende trend over tid, og har de 
tre siste årene lagt på 15 - 16 % av omsetningen. 

I NHHs beretning om forvaltning av statens interesser i SNF konkluderes det med at NHH 
vurderer lønnsomhet, soliditet og likviditet ved SNF som sterk, og at selskapet drives effektivt
og med gode resultater. 

Finansiering og prosjektinntekter 
SNF mottok 7,5 millioner kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd i 2017.
Prosjektinntektene var på i alt 47,1 mill. kroner, hvorav 29,8 mill. kroner fra Norges 
forskningsråd, 8,5 mill. kroner fra bedrifter og næringsorganisasjoner, 8,1 mill. kroner fra 
statlige og kommunale oppdragsgivere og 0,7 mill. kroner fra andre. Oppdragene fra Norges
forskningsråd står dermed for 63 % av prosjektinntektene3. 

Det har vært også vært en klar ambisjon om å styrke den internasjonale prosjektfinansiering,
særlig med prosjekter fra EU. Dette har lykkes. To prosjekter L3Pilot (Piloting Automated
Driving on European Roads) og MedAid (Mediterranean Aquaculture Integrated
Development) ble startet opp i 2017. Et tredje prosjekt PANDORA (Paradigm for Novel
Dynamic Oceanic Resource Assessments) ble startet mai 2018. Samlet ramme for SNF for de 
tre prosjektene er 15 millioner kroner.  

Faglig organisering og forskningssamarbeid 
Forskningsvirksomheten i SNF er organisert i programområder. Formålet med programmene 
er å stimulere faglig solid forskning som er relevant og tankevekkende for næringsliv, 
myndigheter og samfunnsdebatt. 

De siste årene har SNF og NHH samordnet sine forskningsstrategier slik at institusjonene har
de samme satsingsområdene for å få tydeligere prioriteringer, profilering og større felles kraft
i markedene for ekstern finansiert forskning. SNF har også støttet flere nye programområder 

2 Årsresultatet kr 3 945 355 = Driftsresultat kr 3 006 877 + Finansposter (positiv) kr 938 478 – Skattekostnad kr 426 303. 
3 Flere av forskningsrådsprosjektene (også rene forskerprosjekter) drives i større eller mindre grad i samspill med brukere av 
forskningen. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Forskningsrådet har i 2017 bl.a. vært Konkurransetilsynet, 
NAV, Kulturdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, 
Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, Oljedirektoratet, Skattedirektoratet, Statoil, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal
Medical, BKK, Hafslund, NVE og North Sea Container Line. 
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for å øke aktiviteten og involvere nye fagmiljøer og fagpersoner i SNFs virksomhet,
eksempelvis: 

 I 2017 ble det gitt støtte til Shipping og Logistics, og etter betydelig suksess med tilslag på nye
prosjekter, har dette nå blitt opprettet som nytt programområde hos SNF.

 Den langsiktige satsingen på NHH og SNF innenfor atferds- og arbeidsmarkedsøkonomi
resulterte i at NHH fikk delt et Senter for fremragende forskning – FAIR. SNF er FAIR
forskningspartner, og programområdet FAIR Insight Team ved SNF skal initiere anvendte
forskningsprosjekter innen dette området og formidle resultater av forskningen.

 Norwegian Center for Taxation, som finansieres av Norges forskningsråd og
Skattedirektoratet, ble innvilget midler for en ny femårsperiode og er et nært samarbeid
mellom SNF og NHH.

SNF eier også 49 % av Senter for økonomisk forskning (SØF) AS. De øvrige aksjene i dette
selskapet eies av NTNU. Hensikten med SNFs eierskap i SØF AS er å stimulere til faglig 
aktivitet mellom NHH-miljøet og NTNU.  

Faglige resultater 
SNF legger stor vekt på mer og bedre publisering, samt deltakelse på nasjonale og 
internasjonale fagkonferanser med paper. Noen tall for aktiviteten i 2017 er følgende: 

 64 vitenskapelige artikler (inkl. bokkapitler) som basert på forskning i prosjekter hos SNF.
 24 publikasjoner i SNFs rapportserie (gratis tilgjengelig på www.snf.no)
 8 publikasjoner fra SNF-prosjekter gitt i andre rapportserier
 2 fagbøker
 113 foredrag/fremleggelse av paper/poster
 68 populærvitenskapelige artikler og foredrag
 78 ledere, kommentarer, kronikker o.l. publisert i tidsskrift og dagspresse
 12 større konferanser og workshops arrangert, hvorav 7 var helt eller delvis rettet mot bruker i

næringsliv og forskning
 1 forsker har disputert, mens 4 doktorgrader er under arbeid

Antall publikasjonspoeng er en viktig kvalitetsfaktor i institutt-, høyskole- og 
universitetssektoren. SNF har hatt en vesentlig økning i antall publikasjonspoeng de siste
årene, og en økning på 53 % fra 2016 til 2017 (fra 20,9 til 32,0 poeng).  

Antall publikasjonspoeng per forskerårsverk er 1,0. Blant egne fast ansatte forskere oppnådde 
en i 2017 1,5 publikasjonspoeng per årsverk, noe som er vesentlig høyere enn målsettingen på 
1,0. 85 % av publikasjonene er i samarbeid med ansatte ved norske og utenlandske 
forskningsinstitusjoner og universiteter.  

Andelen publikasjonspoeng på nivå 2 er 34 %, noe som er ti prosentpoeng høyere enn i 2016,
og klart over målsettingen om minst 25 % på nivå 2. 

Ressursbase 
SNF er en prosjektbasert nettverksorganisasjon og bygger sin virksomhet på tilgang til 
forskerressurser som hovedsakelig består av egne ansatte og fagstaben ved NHH, men hvor 
også forskere fra andre universiteter og høyskoler i inn- og utland engasjeres i 
prosjektarbeidet.  
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Prosjektporteføljen hos SNF bidro i 2017 til å finansiere 37,5 årsverk. Antall forskerårsverk 
var 31,9 (1,9 årsverk mer enn i 2016). Av dette ble 18,2 forskerårsverk utført av egne ansatte 
(1,8 årsverk mer enn i 2016).  
 
Ved utgangen av 2017 var 31 personer ansatt hos SNF, hvorav 24 i ulike typer 
forskerstillinger. Nesten alle de fast ansatte forskerne i SNF har formell 
doktorgradskompetanse. I alt 78 assosierte medarbeidere på doktorgradsnivå var i 2017 
tilknyttet SNF, de fleste med sin hovedstilling ved NHH. Hele 18 mastergrads-studenter 
knyttet til SNF-prosjekter har i løpet av året hatt sin arbeidsplass ved NHH, der de beste 
oppgavene blir utgitt i SNFs rapportserie.  

Utsikter 
I styrets beretning fremhever styret at det markedsmessige grunnlaget for SNFs fremtidige 
virksomhet er godt, og at det forventes høyere driftsinntekter i 2018 enn i 2017. 
Prosjekttilgang og avtalt prosjektvolum for 2018, 2019 og 2020 er tilfredsstillende. Det vil 
være viktig å reprodusere og helst forbedre de gode resultatene i 2017 når det gjelder 
publisering, å øke forskerstaben ytterligere, å bli mer internasjonale og få større synlighet. 
Pågående arbeid ny strategi for perioden 2019-2022 har til formål å utvikle og styrke SNFs 
posisjon ytterligere. 

Mer om NHHs eierskap i SNF 
NHH har løpende kontakt med SNF både som eier og som samarbeidspartner. NHH er bevisst 
på å holde rollen som eier og rollen som samarbeidspartner adskilt. 
 
NHHs styre vedtok 09.12.2015 ny samarbeidsavtale mellom NHH og SNF. Avtalen er en 
rammeavtale som regulerer forholdet mellom NHH og SNF AS. Utover dette finnes egne 
avtaler som presiserer samarbeid på flere bestemte områder som – avtaler om samarbeid om 
faglige aktiviteter, - avtaler om støttefunksjoner som IT-tjenester, bibliotek og sentralbord, - 
samarbeid mellom kommunikasjonsavdelingen ved NHH og SNF AS, - avtaler om felles 
innkjøp av varer og tjenester. Det er hyppig dialog mellom NHHs ledelse og selskapets 
ledelse om praktisering av samarbeidsavtalen. I tillegg til den overordnede avtalen er det egne 
avtaler for enkelte prosjekt. Fra 01.01. 2016 ble det innført en begrensning i antall timer 
NHH-ansatte kan arbeide ved SNF (totalt maksimalt 365 timer, dvs. inntil 20% stilling). 
 
NHHs styre vedtok 11.12.2014 mål for NHHs eierskap i SNF. Disse er: 
 

1. SNF skal bidra til økt bidrags- og oppdragsvirksomhet i NHH-miljøet, både generelt 
og spesielt innenfor NHHs spissområder.  

2. SNF skal bidra til å understøtte kompetanseområdene innen NHHs strategisk 
prioriterte satsingsområder.  

3. SNF skal bidra til økt forskningsproduksjon i NHH-miljøet.  
4. SNF skal bidra til en større grad av involvering av næringsliv og offentlig virksomhet i 

forskningen i NHH miljøet.  
5. SNF skal bidra til økt rekruttering til forskerutdanningen og til forskerrekruttering ved 

NHH. 

Det vises til NHHs årsrapport der det rapporteres på disse målene.  
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BERETNING OM FORVALTNINGEN AV STATENS INTERESSER I
SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS FOR 2017

1. Bakgrunn

1.1 Eierforhold og forvaltning
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) ble stiftet 28.11.2001. Pr. 31. desember
2017 hadde selskapet en aksjekapital på kr. 188.000 fordelt på 9 400 aksjer pålydende
kr.  20. Staten ved Norges Handelshøyskole (NHH) eide 8000 aksjer tilsvarende 85,11
% av aksjekapitalen. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning eide 1400 aksjer
tilsvarende 14,89 % av aksjekapitalen.

1.2 Selskapets formål og virksomhetsområde 
SNF skal være et nasjonalt senter for anvendt samfunns- og næringslivsrettet
forskning. Selskapets virksomhet består i programmer, prosjekter og enkeltoppdrag av
langsiktig og mer kortsiktig varighet. Selskapet skal ikke betale utbytte til aksjeeierne, 
og et eventuelt overskudd fra virksomheten skal holdes tilbake i selskapet.  Ved 
eventuell oppløsning av selskapet skal midlene fordeles på aksjeeierne i henhold til
aksjeloven. 

2. Mål- og resultatoppnåelse

2.1 Drift og økonomi 
Regnskapet for 2017 viser et resultat 3,5 mill. kroner som overføres til annen
egenkapital. Driftsresultatet er i overkant av styrets målsetting om 5 % av omsetningen.  
Selskapets egenkapital er per 31. desember 2017 41,0 mill. kroner, og egenkapital-
andelen er 64,6 %.  

Årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning følger vedlagt og er lagt inn i
selskapsdatabasen.

Regnskapet er revidert av EY, statsautoriserte revisorer.
Godtgjørelse til revisor er:  

(tall i kr.) 2016 2017 
Revisjon 103.000 104.500
Revisjonsrelaterte tjenester 23.000 23.800
Andre tjenester 0 0
Godtgjørelse i alt 126.000 128.300

Etter NHHs vurdering er størrelsen på revisjonshonoraret og honoraret for 
revisjonsrelaterte tjenester rimelig i forhold til selskapets størrelse og virksomhetens 
kompleksitet.  

Selskapet mottok 7,5 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. 
Prosjektinntektene var på i alt 47,1 mill. kroner, hvorav 29,8 mill. kroner fra Norges 
forskningsråd, 8,5 mill. kroner fra bedrifter og næringsorganisasjoner, 8,1 mill. kroner
fra statlige og kommunale oppdragsgivere og 0,7 mill. kroner fra andre.  Oppdragene 
fra Norges forskningsråd står dermed for 63 % av prosjektinntektene.  

SNF eier 49 % av Senter for økonomisk forskning (SØF) AS. De øvrige aksjene i dette 
selskapet eies av NTNU. Hensikten med SNFs eierskap i SØF AS er å stimulere til faglig
aktivitet mellom fagmiljøene ved de to institusjonene.  

VEDLEGG 5  FORVALTNING AV STATENS EIERINTERESSER 2017



53/18 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2017: SNF - 18/02530-1 Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2017: SNF : Vedlegg til Rapport om virksomheten i randsoneselskapene 2017

2 

NHH vurderer lønnsomhet, soliditet og likviditet ved SNF som sterk , og selskapet
drives effektivt og med gode resultater.

2.2 Sektorpolitiske mål og andre spesifikt definerte mål

NHHs styre vedtok 11.12.2014 mål for NHHs eierskap i SNF. Målene følges opp via
NHHs årsrapport.

NHH ser det som en viktig samfunnsoppgave å bringe kunnskap om forskningens
metoder og resultater ut til allmennheten. Forskningsformidling er derfor et viktig 
område for samarbeid mellom NHH og SNF. Dette følger av samarbeidsavtalen mellom
NHH og SNF og er også nærmere spesifisert i egen avtale mellom partene. 

Forskningen ved SNF er offentlig tilgjengelig, og kan lastes ned er gratis på instituttets
hjemmesider. Unntak for dette gjøres bare i helt spesielle tilfeller, og da kun for en 
avgrenset periode.  

Det er en høy andel forskningsrådsfinansiering i selskapets prosjektportefølje. Flere av
prosjektene finansiert av Norges forskningsråd drives i større eller mindre grad i 
kontakt og samspill med brukerne. Dette gjelder også prosjekter som klassifiseres som
rene forskerprosjekter.  

Det har vært en klar ambisjon å styrke den internasjonale finansieringen, særlig med 
prosjekter fra Horizon 2020. Dette har lykkes, og de to prosjektene L3Pilot (Piloting
Automated Driving on European Roads) og MedAID (Mediterranean Aquaculture 
Integrated Development) ble startet opp i 2017. Et tredje prosjekt PANDORA 
(Paradigm for Novel Dynamic Oceanic Resource Assessment) ble startet i mai 2018 
etter å ha fått tilsagn om støtte i desember 2017. Samlet ramme for SNF for de tre
prosjektene er 15 mill. kroner.  

Eierne og styret legger stor vekt på at den anvendte forskningen som drives skal være i
godt inngrep med ledende internasjonal forskning.  Publiseringstallene, som er i sterk 
vekst, viser at dette er tilfelle. Framover er det en klar ambisjon å styrke den
internasjonale finansieringen og den vitenskapelige publiseringen ytterligere. 
I NHHs strategi 2014 – 2017 er det forutsatt at høyskolen i samarbeid med SNF skal 
drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt
forskning. SNF har i 2017 tilført NHH-miljøet betydelige ressurser og verdifulle 
impulser til forskning og undervisning. For eksempel har 18 masterstudenter knyttet til
SNF-prosjekter i løpet av året hatt arbeidsplass ved SNF.  

SNF bygger sin faglige strategi på at forskningen skal finne sted i konstruktivt samspill
med sentrale brukere i privat og offentlig sektor innenfor områdene som det forskes på.
Styret mener at denne strategien er den som setter SNF best i stand til å konkurrere om 
forskningsmidler i fremtiden. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom 
Forskningsrådet har i 2017 blant annet vært Konkurransetilsynet, NAV, 
Kulturdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, 
Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet, Finansdepartementet, 
Oljedirektoratet, Skattedirektoratet, Statoil, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, 
BKK, Hafslund, NVE og North Sea Container Line. 

Selskapets styre har lagt stor vekt på å få en sterkere representasjon av kvinner i de 
faglige aktivitetene ved SNF og 47 % av de fast ansatte forskerne er kvinner. Selskapet 
arbeider også for å være en inkluderende arbeidsplass som verdsetter mangfold, og har
fem ansatte fra andre europeiske land og Asia.  
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Sykefraværet i 2017 var 2,6 %, som er det samme som året før. Sykefraværet er 
hovedsakelig langtidsfravær. Arbeidsmiljø og trivsel synes å være god. Det er ikke 
rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen. Virksomheten forurenser ikke 
det ytre miljø.   

2.3 Arbeid mot korrupsjon og for åpenhet i økonomiske transaksjoner 
Som eier i selskapet følger NHH opp at selskapet ivaretar samfunnsansvar, herunder 
tverrgående hensyn til miljø, etikk, arbeid mot korrupsjon, likestilling og HMS. 
Oppfølging av selskapenes samfunnsansvar er nedfelt i NHHs interne retningslinjer for 
forvaltning av aksjer.  

3. Statens eierstyring

Ordinær generalforsamling ble avholdt 18. juni 2018.  

Protokoll følger vedlagt og er lagt inn i selskapsdatabasen. 

NHH har løpende kontakt med SNF både som eier og som samarbeidspartner. 

NHHs styre vedtok 9.12.2015 ny samarbeidsavtale mellom NHH og SNF. Fra 
01.01.2016 ble det innført en begrensning i antall timer NHH-ansatte kan arbeide ved 
SNF. Maksgrensen ble satt til 365 timer per år, dvs. 20 %. Det er hyppig dialog mellom 
NHHs ledelse og selskapets ledelse om praktisering av samarbeidsavtalen. NHH er 
bevisst på å holde rollen som eier og rollen som samarbeidspartner adskilt.   

I styret har det i 2017 vært 4 kvinner og 4 menn.  Etter generalforsamlingen 19.06.18 vil 
styret fortsatt ha 8 medlemmer, 4 kvinner og 4 menn.  

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer til styret vektlegges ledererfaring fra 
næringsliv og forvaltning, forskerkompetanse og nettverk, samt at styret samlet sett 
skal ha bredest mulig kompetanse for å håndtere de utfordringer som selskapet står 
overfor. 

Det har i 2017 ikke vært forhold som har medført at departementet har utøvd særskilt 
myndighet overfor selskapet.  
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Randsone

Samarbeidet mellom NHH og SNF har stått sentralt i strategien til begge virksomhetene, og det
overordnede målet er at en sammen skal drive forskning av høy kvalitet langs hele spekteret fra 
grunnforskning til anvendt forskning. De siste årene har det vært en prioritering å koordinere satsinger
innen forskning for å få større kraft og fart på disse områdene. Stiftelsen SNF (Fond for anvendt
forskning) deler årlig ut inntil 1 mill. kroner til utenlandsopphold, arrangementer 
(workshops/konferanser), finansiering av gjesteforskere, forskerrekruttering, strategiske satsinger og 
forskningsinfrastruktur. En vesentlig del av midlene går til å støtte NHH-ansattes aktiviteter. 

Resultatmålene for SNF er som følger: 
1. SNF skal bidra til økt bidrags- og oppdragsvirksomhet i NHH-miljøet, både generelt og

spesielt innenfor NHHs spissområder. 
2. SNF skal bidra til å understøtte kompetanseområdene innen NHHs strategisk prioriterte

satsingsområder. 
3. SNF skal bidra til økt forskningsproduksjon i NHH-miljøet.
4. SNF skal bidra til en større grad av involvering av næringsliv og offentlig virksomhet i

forskningen i NHH-miljøet.
5. SNF skal bidra til økt rekruttering til forskerutdanningen og til forskerrekruttering ved NHH.

VEDLEGG 6 UTDRAG FRA NHHs
ÅRSRAPPORT 2017-2018

OM RANDSONEN
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SNF muliggjør både midlertidig og permanent oppbygging av fagmiljøer som ellers vanskelig ville latt
seg gjøre på NHH, og bidrar til å kunne holde dyktige forskertalenter i NHH-miljøet. SNFs syv
programområder er sammenfallende med og understøtter NHHs tematiske satsingsområder. Fra 2018
er Shipping and Logistics nytt programområde på SNF etter felles satsing med NHH de siste årene. 

Gjennom oppdrags- og bidragsvirksomhet bidrar SNF til økt samlet forskningsproduksjon i NHH-
miljøet og til å styrke relasjonene til næringsliv og offentlig virksomhet. SNF arbeider for å involvere
disse gruppene både i forskningen og som finansieringspartnere. I 2017 har SNF blant annet hatt 
prosjekter for Konkurransetilsynet, NAV, Kulturdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- 
og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Kunnskapsdepartementet, 
Finansdepartementet, Oljedirektoratet, Skattedirektoratet, Statoil, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal
Medical, BKK, Skagerak, Eidsiva, Helgeland kraft, Lyse, Hafslund, NVE og North Sea Container 
Line. 

Gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter bidrar SNF med eksternfinansierte stipendiater og
postdoktorstillinger, noe som bidrar til et større fagmiljø i NHH-miljøet totalt sett og øker 
rekrutteringsbasen av nye talenter også for NHH. SNF har for tiden tre PhD-kandidater og to 
postdoktorer ansatt i egen stab. Det blir også skrevet mange masteroppgaver knyttet til SNF-
prosjekter, og instituttet har i mange år hatt studenter som skriver masteroppgaver på FOCUS-
programmet sittende i sine lokaler. Det dreier seg om ca. 30 hvert år. De beste oppgavene (karakter A)
blir utgitt i SNFs rapportserie, og det hender også at bearbeidede versjoner blir utgitt i vitenskapelige 
tidsskrift.

I løpet av 2017 fikk SNF innvilget to EU-prosjekter som SNF er partner på. Prosjektet L3Pilot
(Piloting Automated Driving on European Roads) ledes av VW og har over 30 partnere fra industri
(bl.a. BMW, VOLVO, Daimler, Jaguar, Fiat, Ford, Toyota, Renault og Audi), forskning, offentlig 
sektor og brukerorganisasjoner. Prosjektet har et totalbudsjett på 47 mill. Euro. Prosjektet MedAID 
(Mediterranean Aquaculture Intregrated Development) har en økonomisk ramme på 7 mill. Euro og 
ledes av CIHEAM Zaragoza. Et tredje prosjekt – PANDORA (Paradigm for Novel Dynamic Oceanic
Resource Assessments) – er invitert til kontraktsforhandlinger. Dette prosjektet ledes av Danmarks
tekniske universitet og har en økonomisk ramme på 5,6 mill. Euro. SNFs samlede tildeling for de tre
prosjektene er om lag 15 mill. kroner.  

SNF er SFF FAIR partner og har i den forbindelse opprettet et eget programområde – FAIR Insight 
Team (FIT). FIT tar sikte på å bygge opp en betydelig prosjektportefølje med eksterne partnere 
innenfor atferds- og arbeidsmarkedsøkonomi. Målet er innen kort tid å bygge en sterk 
forskningsgruppe som arbeider nært sammen med FAIRs kjerneteam på NHH. Skattesenteret (NoCeT)
blir videreført for en ny femårsperiode i et nært samarbeid mellom NHH og SNF, og gir langsiktig 
finansiering til et sentralt forskningsområde i miljøet.  

NHHs forskere bidrar sammen med SNFs forskere på mange forskningsprosjekter. Viktige pågående
prosjekter i regi av Norges forskningsråd ved SNF i 2017 var bl.a. følgende: 

 Understanding paternalism
 Short sea pioneer logistics system and ship concept development
 Real energy efficiency and emissions in the seaway
 Green shipping under uncertainty
 Arctic marine resources under climate change: Environmental, socio-economic perspectives and

governance
 Developing managerial and organizational capabilities for cross-border value creation
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 The welfare state and fairness in markets
 Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface
 A general age-structured model for ecosystem management
 Modelling ECO-system Services using AGE-structured approaches
 Risk, endogenous preferences, and investment behavior in Norwegian fisheries
 The role of tax havens
 The payroll tax as a backstop for the corporate income tax
 Field experiments on household financial decision making
 Incentive contracts and risk taking in financial institutions
 Competition and stability in the banking industry
 External versus internal credit ratings: what are the implications for rating stability and

accuracy?
 Intergenerational mobility, early health shocks and public policy
 Globalization, innovation and the Norwegian labour market
 Health and the labor market

SNF har av Norges forskningsråd særlig blitt utfordret på størrelse, publisering og internasjonal
synlighet og finansiering. Antall egne forskerårsverk er stigende, publiseringen i internasjonale
tidsskrift er kraftig forbedret (2017: 34 publikasjonspoeng og over 40 % på nivå 2) og som vist
ovenfor tre nye EU-prosjekter.

Tabell: SNF – Bidrags- og oppdragsvirksomhet
(Tall i 1 000 kr) Resultater 

2013 2014 2015 2016 201762 
Nasjonale bidragsinntekter 

-        Norges forskningsråd 31 600 35 121 34 640 28 500 29 400 
Nasjonale oppdragsinntekter 

-        Departementer og underliggende enheter 7 918 7 796 3 536 7 600 7 556 
-        Næringslivet 16 193 12 669 14 058 10 900 8 800 

Internasjonale inntekter 355 940 806 100 660 

62 Tallene for 2017 er foreløpige. 
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NY PERSONOPPLYSNINGSLOV - STATUS FOR ARBEIDET MED 
INNFØRING AV GDPR VED NHH 

Saksbehandler Monica Øen 
Arkivreferanse 14/01679-14 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 54/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar statusorienteringen til etterretning. 

Bakgrunn: 

GDPR og nytt personvernregelverk trådte i kraft i Norge 20. juli 2018. Siden noe av regelverket er nytt,
vil det fremdeles en tid fremover være uklarheter rundt tolkning av deler av dette regelverket. 

Status for arbeidet med innføring av GDPR ved NHH: 

Det vises til utvidet status gitt på styremøtet i april. Nedenfor følger oppdatert status for arbeidet med 
innføring av GDPR ved NHH. 

Arbeidet er i avslutningsfasen. Etterlevelse av nye rutiner og retningslinjer må følges opp i ettertid og 
eventuelt justeres. UH-sektoren har et stort fokus på personvern og det vil fremover komme
oppdateringer og ytterligere leveranser på dette området.  

Arbeidet har/har hatt følgende hovedleveranser med følgende overordnet tidsplan: 

Leveranse Fra-til Status Kommentar 
Oppdatert systemliste Desember-

Februar 
Ferdig Spesifikt fokus på systemer som 

behandler personopplysninger, men listen
inneholder alle systemer. Også et krav i 
henhold til ledelsessystem for 
informasjonssikkerhet. Har i tillegg 
protokoll på all håndtering av 
personopplysninger. Listen vil oppdateres 
ved endringer i systemporteføljen og 
behandlinger 

Dokumentasjon på dataflyt, 
formål, organisering og 
ansvar 

Desember- 
Mai 

Ferdig, men 
noen avvik 

Rammeverk levert felles i UH-sektoren;
dette benyttes for dokumentasjon ved 
NHH. Gjenstår å følge opp avvik 

Sikkerhetstiltak Desember- 
Mai 

Ferdig Overordnet er det satt sikkerhetstiltak på 
systemnivå relatert til risiko. Må vurderes 
jevnlig som en del av sikkerhetsarbeidet 

Databehandleravtaler i 
henhold til nytt regelverk for 
alle systemer som 
driftes/supporteres av 
leverandør 

Januar- 
Mai 

Ferdig, men 
noen avvik 

Følger opp utestående avvik. Noen
avtaler trenger revisjon 
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Utarbeide personvern-
erklæringer på alle
systemer som håndterer 
personopplysninger 

Januar- 
Mai 

Ferdig Publiseres på NHH sine personvern-
nettsider om kort tid  

Utføre vurderinger av 
personvernrisiko/person-
vern-konsekvensanalyse 

April- 
Mai 

Ikke ferdig Avhenger av retningslinjer fra
Datatilsynet; ikke avklart fra deres side 

Policyer og retningslinjer Desember- 
Mai 

Ferdig, men 
må revideres 

Noe rammeverk levert i UH-sektoren, noe
utarbeidet av NHH. Jevnlig revisjon er
nødvendig 

Personvernombud og
organisering 

Januar– 
Mai 

Ferdig NHH har personvernombud. Vil benytte 
NSD som personvernrådgiver for
personvern i forskning. NHH deltar i 
arbeidet med å fremforhandle ny avtale
med NSD. Inntil videre benyttes 
eksisterende avtale med NSD. 

Internkontroll og
hendelseshåndtering 

Januar– 
Mai 

Ferdig Internkontroll oppdatert og rutiner 
publisert på NHH sine personvern-
nettsider 

Opplæring og 
holdningsskapende arbeid 

Januar- 
Mai 

Fortløpende, 
parallelt med 
øvrig arbeid 

Opplæring og holdningsskapende arbeid
må ha et evigvarende perspektiv. 
Vurderer opplæringstiltak fortløpende.
Ønsker å benytte sikkerhetsmåneden 
oktober til å ytterligere fokusere på 
viktigheten av godt personvern- og 
informasjonssikkerhetsarbeid. 
Personvern-nettsider er publisert  

Kommentarer til tidligere rapporterte avvik: 

a. Det har blitt satt økt fokus på løsninger og retningslinjer for forskere med tanke på sikker
lagring av persondata i forskningsprosjekter. Slik status ser ut nå ifølge IT avdelingen, vil
det være mulig å komme i mål med gode alternativer og klare retningslinjer for hvordan
forskere skal forholde seg til lagring underveis i prosjekter som behandler persondata, og i
ettertid etter at prosjektet er ferdigstilt. Løsninger for lagring etter prosjektferdigstillelse er i
tillegg diskutert med NSD. Det vurderes å benytte deres løsninger for sikker lagring for
data som ikke skal slettes. Dette følges opp særskilt i tiden fremover.

b. Manglende etablering av rollen som sikkerhetsrådgiver. Rollen har hovedsakelig
betydning for ivaretakelse av ledelsessystem for informasjonssikkerhet, men i tillegg vil
dette vedrøre personvern på grunn av sikkerhetskravene. Slik situasjonen er nå, vil det
være naturlig at ny HMS-rådgiver ivaretar denne rollen. Risikohåndtering relatert til
informasjonssikkerhet og personvern er en naturlig del av beredskapsarbeidet. Dette
følges opp særskilt i tiden fremover.

Videre prosess 

Videre arbeid og oppfølging vedrørende personvern utføres som en naturlig del av arbeidet på de 
enkelte områder av organisasjonen. Det inngås ny avtale med NSD når mønsteravtalen er klar. Det 
må videre arbeides mer med organiseringen rundt håndtering av personvern på forskningssiden sett i 
forhold til NSD sin endelige rolle, FAA sin rolle og personvernombudets rolle sett i en totalitet. Det er 
noe usikkerhet knyttet til potensielle mørketall rundt innregistrering av forskningsprosjekter som 
behandler personopplysninger. Dette må håndteres med ytterligere opplæringsarbeid og fokus.  

Det foreligger planer om etablering av et nettverk for personvernombud innenfor UH-sektoren.
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OPPTAKSRAPPORT 2018 

Saksbehandler Linda Nøstbakken 
Arkivreferanse 18/02531-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 55/18 

Forslag til vedtak: 
Saksfremlegg og forslag til vedtak ettersendes. 
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UTVIKLINGSAVTALE MED KD

Saksbehandler Linda Rud 
Arkivreferanse 16/02773-17 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 56/18 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar forslag til utviklingsavtale med KD med de justeringer som fremkom i møtet. 

Bakgrunn: 
Revidert forslag til utviklingsavtale følger som vedlegg 1.

Kunnskapsdepartementet (KD) innfører ordningen med flerårige utviklingsavtaler mellom
departementet og den enkelte utdanningsinstitusjon. I tildelingsbrevet til NHH for 2018, 
avsnitt 2.2, følger det av omtalen at en slik avtale «skal bidra til den faglige utviklingen ved
institusjonen og være til støtte for styret. Avtalen rokker ikke ved det ansvaret styret har for
planer, strategier og forvaltning. Avtalen skal tjene som instrument for å løfte saker eller
områder der styret og ledelsen ser behov for særskilt oppmerksomhet og trykk på
gjennomføringen.» 

I styresak 08.03.2018 ble det foreslått fem kandidater til målområder for en slik avtale. På 
basis av vedtaket i styremøtet samt KDs påpeking av at utviklingsmålene primært skulle ha en
faglig innretning, ble det utarbeidet et forslag til utviklingsavtale som ble oversendt KD
15.03.2018 (vedlegg 2). Målene omfattet her: 1. Faglig fornyelse og relevans, 2. Fremragende 
læringsmiljø og pedagogikk, 3. Økt mangfold og høy inntakskvalitet, 4. Forskning på 
toppnivå.  

Forslaget til utviklingsavtale ble drøftet på fellesmøte hos KD om utviklingsavtaler 11. april 
2018, og var tema på Etatsstyringsmøtet 07.06.2018. NHH har mottatt tilbakemeldinger på 
utkastet fra KD i brev av 27.04.2018 (vedlegg 3), og i brev av 21.06.2018 fra KD etter 
etatsstyringsmøtet i juni (tidligere utsendt via e-post til Styret). Tilbakemeldingene oppfattes i
hovedsak som positive, men med noen konkrete forslag til justeringer. Blant annet stilles 
spørsmål om antall mål er for høyt, og om en kan redusere antall måleparametre.  

På bakgrunn av dette foreligger vedlagte reviderte forslag, til diskusjon i og innspill fra styret.
Den videre saksgang vil være som følger: Revidert forslag (Vedlegg 1) til utviklingsavtale 
oversendes KD 15. september, etter innarbeiding av innspill fra styret. Utviklingsavtalen vil 
være tema på møte i KD 29.10.2018. Dialogen med KD vil så videreføres gjennom høsten før 
endelig avtale påregnes å være ferdigstilt i november. 

Vedlegg 1: Revidert forslag til utviklingsavtale for oversending til KD 15. september 
Vedlegg 2: Brev til KD datert 15.03.2018 «utviklingsavtale NHH» 
Vedlegg 3: Brev fra KD datert 27.04.18 «tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale og møtereferat fra

fellesmøtet 11.april 2018» 
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Sak 56/18 – vedlegg 1. 

Revidert innspill utviklingsavtale – Norges Handelshøyskole

Bakgrunn og kriterier 

I det følgende redegjøres det reviderte forslag til mål som kan inngå i utviklingsavtalen for Norges 
Handelshøyskole (NHH) samt tilhørende måleparametere. I tråd med føringene som er gitt for 
målformuleringene, har en lagt følgende kombinasjon av kriterier til grunn for utvelgelsen av mål: 

 Målene skal være ambisiøse og av stor strategisk viktighet for NHH. De skal være full konsistente
med NHHs strategi slik den ble vedtatt i styremøtet den 8.mars 2018 og med utviklingsmål som er
satt i forbindelse med NHHs internasjonale akkrediteringsarbeid. 

 Det skal være en rimelig nær sammenheng mellom mulige tiltak NHH selv kan beslutte og
måloppfyllelse.

 Målene skal på tydelig vis bidra til de overordnede målene for høyere utdanning og forskning slik
som å styrke konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer, og utvikle 
fagmiljøer av fremragende kvalitet. 

Målene er revidert i henhold til tilbakemeldinger fra fellesmøtet 11. april 2018, og tilbakemelding etter 
etatsstyringsmøtet 2018. 

Målene i utviklingsavtalen skal bidra til å styrke NHHs posisjon og særtrekk som en internasjonalt 
anerkjent handelshøyskole med et stert kvalitetsfokus og et omfattende samspill med næringsliv og 
samfunnsinstitusjoner, jf. NHH visjon: «NHH skal være en drivkraft for samfunns- og 
næringsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en
ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og 
kompetanse.» 

Som handelshøyskole dekker NHH et bredt felt av fagområder i undervisning og forskning, i stor grad
knyttet til beslutningstaking i samfunns- og næringsliv. Dette gjenspeiles også NHHs forskning- og 
forskningsbaserte undervisning, eksemplifisert i nedenstående figur som viser en kategorisering av 
forskningen ved NHHs ulike sentre i forhold til de seks prioriterte områdene i langtidsplanen for 
forskning og høyere utdanning. 

På bakgrunn av kriteriene nevnt over, foreslås det tre mål. Disse har alle en nær sammenheng med de 
utvalgte satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021, og er områder hvor NHH ønsker å ha et særlig 
trykk på gjennomføring. 
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Forslag til mål med tilhørende måleparametere 

1. Faglig fornyelse og relevans
Som handelshøyskole kjennetegnes NHH av et studietilbud som utvikler seg i tråd med utvikling og 
trender i samfunns- og næringsliv. Samfunnet møter nå spesielt store omstillingsutfordringer, og en 
viktig del av NHHs pågående utvikling er å gjenspeile dette i forskning og undervisning, og gjennom 
dette bistå til verdiskaping og en bærekraftig utvikling.  

Omstillingsutfordringene følger av både særtrekk i norsk næringsstruktur og av globale megatrender 
som rask teknologisk utvikling og bærekraftutfordringer knyttet til miljø, naturressurser og klima.
Dette innebærer at bl.a. teknologiforståelse, innovasjon og bærekraft i økende grad integreres i 
høyskolens fagområder, i forskning og undervisning. I undervisningen vil det eksempelvis på kursnivå
være behov for fornyelse av ordinære kurs med vekt på å forstå sammenhenger mellom teknologi, 
ledelse, økonomi og bærekraft, og på å ha et balansert tilbud av kurs med direkte teknologisk 
innretning (eksempelvis programmering, robotisering, maskinlæring og kunstig intelligens). På 
programnivå vil det være behov for å vurdere nye sammensetninger av masterprofiler og 
studieprogram, også innenfor etter- og videreutdanningen. 

Utviklingsavtalen skal bidra å utvikle studietilbudet i takt med omstillingsbehov i samfunns- og 
næringsliv. Det kan tilsi økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.
Tentative tiltak som her blir vurdert er blant annet lokalt samarbeid om spesialiserte mastergradskurs
innenfor økonomisk-administrative fag, nasjonalt tverrfaglig samarbeid innen teknologi, og nasjonalt 
og internasjonalt samarbeid på ph.d.-nivå. NHH skal samtidig tilstrebe et godt læringsmiljø og 
pedagogikk som gir størst mulig læringseffekt. 

Måleparametere: 

 I hvilken grad kurs og studieprogram gir relevant teknologiforståelse i både fulltidsutdanningen og
i etter- og videreutdanningen (kvantitative og kvalitative mål)

 Relevans (Kvantitative og kvalitative mål, inkl. omfang internships, arbeidsmarkedsundersøkelser,
studiekvalitetsmål i Studiebarometeret)

 Samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner (kvantitative og kvalitative mål)

2. Økt mangfold
NHH anser at mangfold i studentmassen legger til rette for høy inntakskvalitet og et godt læringsmiljø,
noe som i sin tur øker kvaliteten i utdanningen. Mangfold oppnås gjennom en balansert 
kjønnsfordeling, en jevnere fordeling av norske studenter med hensyn til geografiske regioner og 
andre karakteristika og et større innslag av gode internasjonale studenter. Konsistent med NHHs 
strategi skal NHHs studieprogram være et klart førstevalg innenfor økonomisk-administrative fag 
blant et mangfold av norske studenter, og tiltrekke seg høyt kvalifiserte internasjonale studenter.  

Et mål om økt mangfold har viktige implikasjoner for hvordan NHH profilerer seg både internt og 
eksternt i rekrutteringssammenheng og generelt. NHH tilstreber også økt mangfold på fagstab, og 
jobber spesielt for å øke kvinneandel og andel internasjonalt tilsatte i fagstaben. NHH vil dessuten ha
fokus på å bruke knappe kvinnelige ressurser i fagstab på en strategisk klok måte slik at flest mulig av 
NHHs studenter også møter kvinnelige rollemodeller i auditoriene. Dette har særlig høy prioritet på 
bachelorstudiet. 

Måleparametere: 

 Antall og andel internasjonalt rekrutterte fulltids masterstudenter
 Kjønnsandeler blant studentene i alle NHHs utdanningsprogrammer, jf. at NHHs strategi

presiserer et mål på minst 40 % av hvert kjønn i alle utdanningsprogrammer
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 Jevnere fordeling av studenter med hensyn til geografiske og andre sosioøkonomiske
karakteristika

 Kvinneandel og andel internasjonalt tilsatte i fagstab

3. Forskning på topp nivå
NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av 
kunnskap og kompetanse. En handelshøyskole kjennetegnes av fagområder og forskning som er nært 
knyttet til beslutningstaking i samfunns- og næringsliv. NHH tilstreber eksellent forskning i m møte 
med samfunnets utfordringer. Fra før gjennomsyrer kvalitetsaspektet alle NHHs forskningsstrategier.
Forrige strategiperiode frembrakte tematiske og spissede forskningssentre innen utvalgte fagområder.
Kommende strategiperiode bygger videre på dette, med et mål om eksellent forskning hos 
forskergrupper innen alle fagområder ved NHH. Gjennom utviklingsavtalen ønsker NHH en 
videreutvikling for å sikre kvalitet og balanse langs dimensjonene; eksellent forskning, og bidraget til 
å møte samfunnsutfordringene. 

Måleparametere: 

 Andel publikasjoner på nivå 2, antall publikasjoner på ABS-listen nivå 4 og 4*
 Oppnådde NFR-midler og EU-midler
 Bidrag til samfunnsutfordringer: Impact cases
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Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO 

Vår referanse Vår dato 
18/00747 15.03.2018 
Deres referanse Deres dato 

Utviklingsavtale – Norges Handelshøyskole 

Bakgrunn og kriterier 

I det følgende redegjøres det for forslag til mål som kan inngå i utviklingsavtalen for Norges Handelshøyskole 
(NHH) samt tilhørende måleparametere, jfr. forespørsel i mottatt tildelingsbrev for 2018 og påfølgende 
korrespondanse og kontakt med Kunnskapsdepartementet. 

I tråd med føringene som er gitt for målformuleringene, har en lagt følgende kombinasjon av kriterier til grunn 
for utvelgelsen av mål:  

i) Målene skal være ambisiøse og av stor strategisk viktighet for NHH. De skal være fullt konsistente
med NHHs strategi slik den ble vedtatt i styremøtet den 8. mars 2018 og med utviklingsmål som er
satt i forbindelse med NHHs internasjonale akkrediteringsarbeid.

ii) Det skal være en rimelig nær sammenheng mellom mulige tiltak NHH selv kan beslutte og
måloppfyllelse.

iii) Målene skal på tydelig vis bidra til de overordnede målene for høyere utdanning og forskning slik
som å styrke konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer, og utvikle
fagmiljøer av fremragende kvalitet.

Målene i utviklingsavtalen skal bidra til å styrke NHHs posisjon og særtrekk som en internasjonalt anerkjent 
handelshøyskole med et sterkt kvalitetsfokus og et omfattende samspill med næringsliv og 
samfunnsinstitusjoner, jfr. NHHs visjon: «NHH skal være en drivkraft for samfunns- og næringsutvikling og 
utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal 
handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse.»  

Som handelshøyskole dekker NHH et bredt felt av fagområder i undervisning og forskning, i stor grad knyttet 
til beslutningstaking i samfunns- og næringsliv. Dette gjenspeiles også i NHHs forskning - og 
forskningsbaserte undervisning, eksemplifisert i nedenstående figur som viser en kategorisering av forskningen 
ved NHHs ulike sentre i forhold til de seks prioriterte områdene i langtidsplanen for forskning og høyere 
utdanning. 

Sak 56/18 - Vedlegg 2 - brev fra NHH til KD  
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Figuren er hentet fra vår Sameval-rapportering. 

På bakgrunn av kriteriene nevnt over, foreslås det fire mål. Disse har alle en nær sammenheng med de utvalgte
satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021, og er områder hvor NHH ønsker å ha et særlig trykk på 
gjennomføring. 

Forslag til mål med tilhørende måleparametere 

1. Faglig fornyelse og relevans

En handelshøyskole kjennetegnes av et studietilbud som utvikler seg i tråd med utvikling og trender i samfunn- 
og næringsliv. Samfunnet møter nå spesielt store omstillingsutfordringer, og en viktig del av NHHs pågående 
utvikling er å gjenspeile dette i forskning og undervisning.  

Omstillingsutfordringene følger av både særtrekk i norsk næringsstruktur og av globale megatrender som rask 
teknologisk utvikling og bærekraftsutfordringer knyttet til miljø, naturressurser og klima. Dette innebærer bl.a.
at teknologiforståelse, bærekraft m.m. i økende grad integreres i høyskolens fagområder, i forskning og 
undervisning. I undervisningen, vil det eksempelvis på kursnivå være behov for både flere kurs med direkte
teknologisk innretning (eksempelvis robotisering, maskinlæring, kunstig intelligens m.m.) og en fornyelse av 
ordinære kurs med vekt på å forstå sammenhenger mellom teknologi, ledelse, økonomi og bærekraft. På
programnivå vil det være behov for å vurdere nye sammensetninger av masterprofiler og studieprogram. Det 
kan tilsi økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. 

Utviklingsavtalen skal bidra til å utvikle studietilbudet i takt med omstillingsbehov i samfunns- og næringsliv.

Måleparametere: 
 Studiekvalitet: Studiekvalitetsmål i Studiebarometeret
 NHH skal utvikle nye teknologirelaterte utdanningsprodukter i både fulltidsutdanningen og i

Executive-utdanningen.
 Systematisk gjennomgang av kurs og program for å sikre relevans, herunder praktisk erfaring slik som

internships etc. (kvalitativt mål)
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2. Fremragende læringsmiljø og pedagogikk

Faglig utvikling i utdanningsproduktene må henge sammen med pedagogiske innovasjoner og et godt 
læringsmiljø. NHH arbeider med en tilrettelegging for nye læringsformer som i tillegg til analytisk kompetanse 
utvikler «soft skills» i betydningen av evnen til å håndtere mennesker og samarbeide på tvers av disipliner og 
kulturer. NHHs studieprogram, både i fulltidsutdanningen og i regi av NHH Executive, skal videreutvikles i 
takt med behov i arbeidsmarkedet, og baseres på de best egnete pedagogiske metoder for å oppnå høy 
studiekvalitet. Utviklingsavtalen skal bidra til denne videreutviklingen. 

Måleparametere: 
 Bedre og tilpassede undervisnings- og vurderingsformer: Tilpasning til fagenes innhold,

engasjementskapende, sikre god læring, god teknologibruk i undervisningen, variasjon (kvalitative
mål) 

 Studiekvalitet: Studiebarometeret, mål på læring og engasjement, kvalitet på fysisk og psykisk
studiemiljø (kvantitative og kvalitative mål) 

 Pedagogisk kompetanse i fagstab: Vurderinger knyttet til pilotering av meritteringssystem for
undervisere, antall undervisere som deltar på etterutdanning i undervisningspedagogikk 

3. Økt mangfold og høy inntakskvalitet

NHH anser at mangfold i studentmassen legger til rette for høy inntakskvalitet og et godt læringsmiljø, noe
som i sin tur øker kvaliteten i utdanningen. Mangfold oppnås gjennom en balansert kjønnsfordeling, en jevnere
fordeling av norske studenter med hensyn til geografiske regioner og andre karakteristika og et større innslag 
av gode internasjonale studenter. Konsistent med NHHs strategi skal NHHs studieprogram være et klart 
førstevalg innenfor økonomisk‐ administrative fag blant et mangfold av norske studenter, og tiltrekke seg høyt 
kvalifiserte internasjonale studenter. Et mål om økt mangfold vil ha implikasjoner for informasjonsmateriell og 
rekrutteringsarbeid.  

Måleparametere: 
 Antall og andel internasjonale gradsstudenter
 Kjønnsandeler i alle NHHs utdanningsprogrammer, jfr. at NHHs strategi presiserer et mål på minst 40

% av hvert kjønn i alle utdanningsprogrammer
 Jevnere fordeling av studenter med hensyn til ulike geografiske regioner og med hensyn til andre

sosioøkonomiske karakteristika
 Poenggrense på førstegangsvitnemål

4. Forskning på topp nivå

NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap
og kompetanse. En handelshøyskole kjennetegnes av fagområder og forskning som er nært knyttet til 
beslutningstaking i samfunns- og næringsliv. NHH tilstreber eksellent forskning i møte med samfunnets 
utfordringer. Fra før gjennomsyrer kvalitetsaspektet alle NHHs forskningsstrategier. Forrige strategiperiode 
frembrakte tematiske og spissede forskningssentre innen utvalgte fagområder. Kommende strategiperiode 
bygger videre på dette, med et mål om eksellent forskning hos forskergrupper innen alle fagområder ved NHH.
Gjennom utviklingsavtalen ønsker NHH en videreutvikling for å sikre kvalitet og balanse langs dimensjonene; 
eksellent forskning, og bidraget til å møte samfunnsutfordringene.  
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Måleparametere: 
 NHHs forskningsprofil: Helhetlige vurderinger av NHHs forskningsprofil og analyser av kvalitet

innenfor NHHs ulike fagområder (kvalitative og kvantitative mål) 
 Eksellent forskning - publisering: Andel publikasjoner på nivå 2, antall publikasjoner på ABS-listen

nivå 3, 4 og 4*.
 Eksellent forskning - forskningsmidler: Oppnådde NFR-midler/prosjekter (SFF, Yngre forskertalenter,

Fripro, Toppforsk), Oppnådde EU-midler (ERC-grants, MSCA) 
 Bidrag til samfunnsutfordringer – forsknings- og innovasjonsmidler: Oppnådde NFR-midler (SFI,

FME, programforskning), Oppnådde EU-midler (Industrial leadership, societal challenges/missions) 
 Bidrag til samfunnsutfordringer: Impact cases, Klyngesamarbeid, Innovasjon/entreprenørskap 

(kvalitative mål) 

Med vennlig hilsen 

Øystein Thøgersen 
Rektor 

Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk uten signatur 
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 

www.kd.dep.no 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for eierskap i 
høyere utdanning og 
forskning 

Saksbehandler 
Mai-Lin Hofsøy 
22 24 77 43 

Tilbakemelding på utkast til utviklingsavtale og møtereferat fra
fellesmøtet 11. april 2018 

Vi viser til første utkast til utviklingsavtale fra Norges handelshøyskole (NHH) 15. mars og 

dialog på fellesmøtet 11. april i Kunnskapsdepartementet d.å.  

Departementet gir med dette en tilbakemelding som utgangspunkt for videre dialog i 

etatsstyringsmøtet, se vedlegget. Referat fra fellesmøtet 11. april 2018 er også vedlagt. 

Vi vil be om at institusjonen sender inn et revidert utkast til utviklingsavtale etter 

etatsstyringsmøtet og innen 1. september 2018.  

NHH kan ta kontakt med Mai-Lin Hofsøy (Mai-Lin.Hofsoy@kd.dep.no) ved eventuelle

spørsmål til prosessen og tilbakemeldingen.  

Vi ser frem til dialogen på etatsstyringsmøtet. 

Med hilsen 

Rolf L. Larsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Mai-Lin Hofsøy 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Norges Handelshøyskole 

Helleveien 30 

5045 BERGEN 

Deres ref Vår ref 

18/27-33 

Dato 

27. april 2018

Sak 56/18 -Vedlegg 3 - Tilbakemelding fra KD
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Norges handelshøyskole (NHH) 

NHH har foreslått fire mål: 

1. Faglig fornyelse og relevans

2. Fremragende læringsmiljø og pedagogikk

3. Økt mangfold og høy inntakskvalitet

4. Forskning på topp nivå

NHH har allerede en tydelig profil med relativt bred portefølje innenfor det økonomisk-

administrative fagområdet. Målene skal bidra til å styrke NHHs posisjon og særtrekk som en 

internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt kvalitetsfokus og et omfattende 

samspill med næringsliv og samfunnsinstitusjoner. NHH har nylig vedtatt ny strategi 2018-

2021 og målene de har foreslått, er i samsvar med denne. NHH har totalt foreslått fire mål. 

Det kan stilles spørsmål om dette er i overkant for en allerede profilert institusjon. Hvor mye

har NHH behov for å løfte frem i avtalen? 

Mål 1 om faglig fornyelse og relevans er knyttet til omstillingsutfordringene for Norge og 

globalt. Livslang læring ligger også implisitt i faglig fornying. Det er bra at NHH har det 

langsiktige perspektivet og tar tak i utfordringene. NHH ønsker samarbeid med andre norske 

institusjoner, men også internasjonalt. Departementet utfordrer NHH til å konkretisere dette 

nærmere. Hvor kan NHH ta initiativ overfor de andre institusjonene? Er arbeidsdeling for de 

økonomisk-administrative utdanningene et tema for eksempel på master og ph.d.?  

Mål 2 om fremragende læringsmiljø og pedagogikk er et mer generelt mål, men innholdet og 

behovet for å utvikle dette området kom godt frem på presentasjonen i fellesmøtet, og det 

var interesse fra andre spesialiserte institusjoner. Departementet stiller likevel spørsmål om 

det er behov for et eget mål på dette i avtalen, eller om det kan ses sammen med mål 1.  

Mål 3 om økt mangfold og høy inntakskvalitet, kan ses på som et dobbelt mål. På fellesmøtet 

fremkom enda tydeligere at det er mangfold i bred forstand NHH er opptatt av å forbedre, og 

vil jobbe med rekruttering som gir en mindre homogen studentgruppe. Trenger de ha med 

høy inntakskvalitet i målet? NHH bør se nærmere på hvordan mangfoldsbegrepet 

operasjonaliseres, og utfordres på hvordan dette området kan løftes. På fellesmøtet var det 

stor interesse for målet om mangfold fra flere institusjoner. NHH kan vurdere å løfte frem 

kunnskapsdeling og samarbeid med andre institusjoner. Et spørsmål NHH kan vurdere er om 

det også bør være en måleparameter på ansatte. 

Mål 4 om forskning på toppnivå er knyttet til den internasjonale profilen. NHH bør se hvilke

måleparametre som er mest nyttig. 
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Møtereferat 

Fellesmøte om utviklingsavtaler 11. april 2018 

Departementet hadde invitert styreleder, rektor/direktør og institusjonens 

koordinator/sekretær for utviklingsavtaler til fellesmøte om utviklingsavtaler. Formålet

med møtet var å ha en felles dialog om innholdet i utviklingsavtalene på tvers av 

institusjonene, for å lære av hverandre og dele erfaringer og synspunkter.  

1. Innledning ved statsråd Iselin Nybø, samt svar på spørsmål fra plenum

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskapning og velferd. Norge står ovenfor 

store utfordringer, og kunnskap må være med på å løse dem. Vi skal utvikle en

grønnere økonomi og være smarte i møtet med digitalisering og automatisering. Vi skal 

sikre demokratiet vårt og et opplyst folkestyre. Vi skal sørge for at inntektene fra olje og 

gass etter hvert blir byttet ut med inntekter fra nye produkter og teknologier, og vi skal 

ha nok lærere og sykepleiere.  

Ett av signalene fra besøk i sektoren, er at vi ikke skal slippe taket på kvalitetsarbeidet. 

Det er en bekymring for at kraften i arbeidet blir svakere om interessen fra politisk hold

blir mindre. Vi skal være tett på og sørge for at arbeidet på institusjonene fortsetter, og vi 

skal fortsette å arbeide med de nasjonale tiltakene for å utvikle kvaliteten. 

Gode utviklingsavtaler er en del av det store puslespillet som kvalitetsarbeidet er. 

Utviklingsavtalene er et virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning og forskning gjennom 

tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling institusjonene imellom. 

En differensiert universitets- og høyskolesektor er avgjørende for at sektoren samlet 

skal kunne svare på de høye forventningene vi har - til å imøtekomme behovene til et

spesialisert arbeidsliv, en mangfoldig studentgruppe og ulike kunnskapsbehov i ulike

regioner. Utviklingsavtalene kan være et verktøy for å få dette bedre til.  

Departementet har til nå inngått ti utviklingsavtaler, og er nå i gang med elleve til. Målet

er at alle de statlige universitetene og høyskolene skal ha utviklingsavtaler fra neste år. 

Dato: 11. april 2018 Fra/til:  1000-1400 

Referent: Hofsøy, Wiig, Yuan Møteleder:  Knut Børve 

Til stede: Se vedlagte deltakerliste 

Kopi: Universitets- og høgskolerådet 
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Side 2 

På sikt ønsker vi at alle skal ha avtaler som starter og slutter samtidig da vi tror det vil 

være en fordel for å nå målet om bedre arbeidsdeling.  

Utviklingsavtalene skal bidra til faglig utvikling og være en støtte for styret. Det er fortsatt 

slik at det er styrene som har ansvaret for planer, strategier og forvaltning, men en god 

avtale vil fungere som et instrument for å løfte saker eller områder som styret eller 

ledelsen mener fortjener ekstra oppmerksomhet og trykk for gjennomføring.  

Utviklingsavtalene skal bidra til tydeligere institusjonsprofiler. Da gjelder det å spisse

målene og operasjonalisere dem slik at det kommer tydelig frem hvilke områder dere 

skal legge vekt på. Hvor kan institusjonen ta en aktiv rolle? Til dere som har en tydelig 

profil: hva er deres fortrinn, hva gjør dere spesielle og hvordan skal det utvikles videre?

Arbeidsdeling er noe de fleste mener er en god idé, helt til vi går fra teori til praksis. 

Dette har det blitt snakket om lenge, og hvor det ikke har skjedd så mye. Derfor 

utfordres dere til å kommentere det nasjonale perspektivet (helheten). Hvordan har dere

tatt dette med i betraktningen: det kan f. eks. gjelde humaniora, lærerutdanning og etter- 

og videreutdanning. Samarbeid kan være del av arbeidsdeling. Samarbeid kan også

handle om det internasjonale perspektivet eller instituttsektoren. Målet er bedre kvalitet.  

Vi nærmer oss slutten på det første året med femårig master i lærerutdanning, og det 

har vært en krevende start for mange institusjoner. Det er en nasjonal oppgave å sørge

for at vi har nok lærere og at vi har dem over hele landet. Bør lærerutdanningen løftes 

mer frem i avtalen? Har dere vurdert om samarbeid med andre institusjoner kan heve 

kvaliteten?  

Departementet ønsker at dere diskuterer og kommer med innspill på det horisontale

perspektivet: Når alle har inngått utviklingsavtale er det lettere å se alle i sammenheng.

Hvordan kan utviklingsavtalene brukes for å få institusjonene bedre koordinert? Det har 

vært et rektormøte om humaniora der dette også ble tatt opp som et tema. Det kan være 

krevende å få til i praksis – alle må strekke seg og bidra. Er det behov for hjelp fra

departementet? Hvordan skal vi i så fall gjøre det på best måte? Departementet ønsker 

at institusjonene skal ha stor autonomi, vi ønsker ikke å detaljstyre. 

Utviklingsavtaler skal gi merverdi utover dagens målstruktur. De innspillene dere har 

kommet med så langt er et godt utgangspunkt. Målene må ytterligere konkretiseres og

tydeliggjøres og vi må finne fram til de gode måleparametrene, for at avtalene skal bli et 

nyttig verktøy både for institusjonens utvikling og for sektorens utvikling som helhet.  

Hvis dere synes målformuleringene ikke er tydelige nok, så kan det være en idé å unngå 

doble mål som gjør målet uklart eller tvetydig. Så kan det å bruke prosessmål være 

egnet for å få til bedre arbeidsdeling og samarbeid for å nå målet om høy kvalitet. Dere 

kan foreslå mål i samarbeid med andre institusjoner enn dere som nå er i prosessen.  

Vi har invitert sektoren til dialog om behov for forenklinger i den nasjonale målstrukturen 

som følge av innføringen av utviklingsavtalene, og ser frem til deres innspill i juni. 
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Side 3 

 

Målene dere setter må kunne realiseres innenfor de økonomiske rammene dere har. 

Departementet kommer tilbake til spørsmålet om finansiering i statsbudsjettet for 2019. 

 

Oppsummering i tre hovedpunkter: 

 Er målene dere har satt så langt knyttet tett nok opp til institusjonens profil. Er 

målene klare nok og spissede nok? 

 Strekker dere dere nok for å få til et samarbeid og arbeidsdeling mellom 

institusjonene? Tenk på det horisontale, nasjonale perspektivet. 

 Har dere vurdert hvilken rolle institusjonen bør ta nasjonalt basert på deres 

styrker og særlige fortrinn? 

 

2. Presentasjon fra de elleve institusjonene og spørsmål/innspill fra plenum 

For å få en best mulig dialog i møtet, var innspillene fra den enkelte institusjon på 

forhånd delt med alle institusjonene som deltok på fellesmøtet, og institusjonene var 

oppfordret til å utfordre hverandre. De elleve institusjonene ble fordelt i fire puljer. Hver 

av institusjonene ga først en kort presentasjon. Etter presentasjonene ble det åpnet for 

spørsmål og kommentarer fra både andre institusjoner og departementet i plenum.  

 

Mange spørsmål og momenter ble tatt opp i diskusjonen: 

 

Samarbeid og koordinering mellom institusjonene er et viktig element som kan bidra til å 

løfte utviklingsavtaler til et virkemiddel som ser sektoren i en helhet.  

 

Avtalene kan supplere tellekantsystemet med kvalitative elementer. 

 

Hvordan lykkes med å få til den koordineringen som landet trenger? Hvilke behov ser vi 

komme fremover? Hvordan spille hverandre gode?  

 

Arbeidsdeling og kvalitetsutvikling: Evalueringer viser at fagmiljøer kunne vært sterkere. 

Det er også mange små studieprogram. Konsentrasjon fordrer arbeidsdeling.  

 

Også på det administrative feltet kan institusjonene dele ekspertressurser f.eks. på EU.  

 

Arbeidsdeling og regionalt perspektiv: Studentrekruttering og mobilitet er en 

problemstilling ved arbeidsdeling. Digitalisering kan være et av svarene på 

mobilitetsutfordringen. En regional institusjon kan ikke levere alt, må samarbeide. 

 

Regional rolle er vektlagt forskjellig i de ti pilotavtalene som er inngått. Det er naturlig at 

det varierer ut fra institusjonens egenart og satsingsområder. 

 

Profil og kvalitetsutvikling: Utvikling av kjerneområdene ved institusjonen er viktig. 

 

Tverrfaglig samarbeid er helt sentralt og trengs for å bygge kompetanse for fremtidig 

behov.  
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Side 4 

Kan lærerutdanning løftes mer frem i avtalene? 

Mangfold er et stort og høyst relevant tema for institusjonene som ikke kan ses bort fra 

verken i et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv.  

Måleparametere: Viktig at målene kan måles, men ikke for mange måleparametere. 

Kvalitative og kvantitative måleparametere kan supplere hverandre. 

Tidsperspektiv: Fordel med å være i fase med arbeidet med strategisk plan, og koble på 

interne prosesser som gir god sammenheng.  

Hvilke prosesser må gjennomføres uansett, og hva trenger institusjonen drahjelp til? 

3. Avslutning

Departementet takket for oppmøtet og et godt engasjement fra alle deltakerne. Vi håper 

at fellesmøtet har gitt et godt grunnlag for å jobbe videre.  

Til slutt ble det orientert om den videre prosessen: I tillegg til dette møtereferatet, sender 

departementet skriftlige innspill og kommentarer til den enkelte institusjonen. 

Utviklingsavtaler skal diskuteres på etatsstyringsmøtene i mai og juni. Institusjonen vil bli 

bedt om å sende et revidert utkast til utviklingsavtale primo september. Det berammes 

dialogmøte mellom departementet og hver enkelt institusjon i oktober (kan 

gjennomføres som videokonferanse). I november vil endelige utkast til utviklingsavtaler

som er behandlet av styrene ved de respektive institusjonene, bli forelagt politisk ledelse

i departementet. Endelige utviklingsavtaler (ferdigforhandlet mellom institusjonene og

departementet), vil inngå i tildelingsbrevet for 2019.  
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Side 5 

Deltakerliste: 

Fra institusjonene  

Ole Gustavsen, rektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Randi Stene, direktør organisasjon, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Steinar Kristoffersen, rektor og styreleder, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i

logistikk 

Gerd Marit Langøy, høgskoledirektør, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole 

logistikk 

Johann Roppen, rektor og styreleder, Høgskulen i Volda 

Karen Lomeland Jacobsen, høgskoledirektør, Høgskulen i Volda 

Merete Lingjærde, prorektor, Kunsthøgskolen i Oslo 

Annemarie Bechmann Hansen, høgskoledirektør, Kunsthøgskolen i Oslo 

Anette Christensen, seniorkonsulent, Kunsthøgskolen i Oslo 

Kari Olrud Moen, styreleder, Norges handelshøyskole 

Øystein Thøgersen, rektor, Norges handelshøyskole 

Linda Rud, avdelingsleder, Norges handelshøyskole 

Lars Tore Ronglan, rektor og styreleder, Norges idrettshøgskole 

Lise Sofie Woie, adm. direktør, Norges idrettshøgskole 

Karen Christensen, kommunikasjonssjef, Norges idrettshøgskole 

Mari Sundli Tveit, rektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Solve Sæbø, prorektor for utdanning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Peter Tornquist, rektor og styreleder, Norges musikkhøgskole 

Camilla Sønstadbø Thorkildsen, studie- og FoU sjef, Norges musikkhøgskole 

Tove Blix, direktør, Norges musikkhøgskole 

Trine Syvertsen, styreleder, OsloMet - storbyuniversitetet 

Nina Waaler, prorektor, OsloMet - storbyuniversitetet 

Ellinor Dalbye Kasahara, stabsleder, OsloMet - storbyuniversitetet 

Gunvor Guttorm, rektor og styreleder, Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla 

Johan Ailo Kalstad, direktør, Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla 

Frank Reichert, rektor og styreleder, Universitetet i Agder 

Seunn Smith-Tønnessen, direktør, Universitetet i Agder 

Rachel Funderud Syrtveit, seniorrådgiver, Universitetet i Agder 

Fra KD  

Iselin Nybø, statsråd 

Rebekka Borsch, statssekretær 

Knut Børve, ekspedisjonssjef 

Toril Johansson, ekspedisjonssjef 

Rolf Larsen, avdelingsdirektør 

Lars Petter Flåtten, avdelingsdirektør 

Berit Johnsen, avdelingsdirektør  

Ingvild Marheim Larsen, fagdirektør  

Zheng Ørvim Yuan, seniorrådgiver 

Christoffer Wiig, seniorrådgiver 

Olve Sørensen, seniorrådgiver 

Mai-Lin Hofsøy, seniorrådgiver 
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OMDØMME OG MERKEVAREARBEID: VIDERE PROSESS 

Saksbehandler Kristin Mo 
Arkivreferanse 18/02545-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 58/18 

Forslag til vedtak: 
Vedtak gjøres i møtet.  

Bakgrunn 

NHHs ambisjoner tilsier et intensivt arbeid rettet mot omdømme og merkevare. Dels er dette 
nært knyttet til en rekke av de strategiske målsetningene, jfr. eksempelvis målsetningene 
knyttet til rekruttering og inntakskvalitet, samt satsingsområdet «Et tydelig NHH-avtrykk i 
samfunnet og et revitalisert alumniarbeid». Dels er det førende for vår
markedskommunikasjon og design av ulike tiltak og satsinger.  

Styret har ved flere anledninger behandlet saker om NHHs omdømme og merkevare. I sak
46/15 (desember 2015) vedtok styret en merkevareplattform for NHH. Den 14. september
2017 ble styret orientert om merkevarearbeidet ved NHH. Videre har merkevare og 
omdømme blitt diskutert ved flere anledninger, senest i forbindelse med mediesakene om
studentmiljøet våren 2018. Det ligger nå til rette for å utvikle og gjennomføre en 
omdømmeundersøkelse og dernest å revidere merkevareplattform og 
kommunikasjonsstrategi. 

I 2018/19 er målene for merkevare- og omdømmearbeidet som følger: 

 Utvikle og gjennomføre omdømmeundersøkelse

 Utarbeide ny merkevareplatform

 Utarbeide ny kommunikasjonsstrategi

Arbeidet mot disse målsetningen har nå startet, og NHHs fagmiljø på merkevare og 
omdømme (ved Institutt for strategi og ledelse) har sagt seg villig til å bidra i arbeidet, noe 
som vil bidra til å sikre et oppdatert og solid faglig fundament for arbeidet. I arbeidet vil det
også være aktuelt å trekke på ekstern ekspertise med eksempelvis kompetanse på 
omdømmemålinger basert på internett og sosiale medier.      
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I møtet vil styret få en første presentasjon av i) forslag til rammeverk for
omdømmeundersøkelse og ii) eksempler på internett/sosiale media-baserte målinger av NHHs
posisjonering utarbeidet av selskapet Zynk. Presentasjonene vil bli ettersendt.  

Styret inviteres til å diskutere det videre opplegget for omdømme- og merkevarearbeidet
basert på presentasjonene i møtet. Som det vil fremgå av presentasjonene,  vil viktige temaer
inkludere i) spesifikasjon av målgrupper, ii) viktigste konkurrenter, iii) initiale vs. ønskede 
assosiasjoner og iv) differensierings- og paritetsfaktorer (det vil si områder hvor NHH
henholdsvis skal skille seg positivt ut i forhold til konkurrentene og områder hvor NHH må 
være på samme nivå.) 
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MØTEPLAN NHHS STYRE 2019 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 18/02458-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 59/18 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar det fremlagte forslag til møteplan for 2019. 

Bakgrunn: 
I samråd med styreleder foreslås følgende møteplan for 2019. 

Torsdag 7. februar 
Torsdag 7. mars (telefonmøte) 
Onsdag 3. april - torsdag 4. april (styreseminar og styremøte) 
Torsdag 13. juni 
Torsdag 12. september 
Torsdag 31. oktober 
Torsdag 12. desember 



 Vedtakssaker -  Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt  :

Sak 60/18 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt 

Unntatt offentlighet Offl. §13 jfr. Fvl. § 13.1
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EVENTUELT - MØTE 6/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02274-16 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.09.2018 61/18 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet. 
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Arbeidsgruppe for å vurdere NHHs språkpolitikk – Oppnevning og

mandat

NHHs gjeldende språkpolitikk følger av de språklige retningslinjene som ble vedtatt av NHHs styre i

2010. Retningslinjene er tilgjengelig på https://www.nhh.no/om‐nhh/sprakpolitiske‐retningslinjer/ 

NHHs språkpolitiske retningslinjer er bestemmende for blant annet undervisningsspråk i ulike

programmer, NHHs overordnede administrasjonsspråk samt språk og språklige tilpasninger i ulike 

styrer og utvalg. Det har over tid vært et betydelig engasjement knyttet til språkpolitikk ved NHH, og i 

2017 ble det gjennomført et omfattende parallellspråkprosjekt. Det eksisterer således en solid 

kunnskapsbase for vurderinger av språkpolitikken. I NHHs nye strategi for 2018‐2021 presiseres det

at «NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske 

samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner». Det tilsier blant annet

vektlegging av å integrere nye ansatte som ikke behersker norsk på ansettelsestidspunktet. 

Det ligger nå godt til rette for å gjennomføre en vurdering av den gjeldende språkpolitikken og
eventuelt gjøre justeringer eller tilføyelser.  

For å vurdere de språklige retningslinjene vedtatt i 2010 og utarbeide eventuelle forslag til endringer,

oppnevnes følgende arbeidsgruppe: 

 Professor Trine Dahl, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, leder av

arbeidsgruppen

 Seniorrådgiver, Jorun Gunnerud, Studieadministrativ avdeling

 Kommunikasjonsrådgiver Astri Kamsvåg, Kommunikasjons‐ og markedsavdelingen

 Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Institutt for finans

 Professor Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi

 Studentrepresentant på masternivå, utnevnes av NHHS

Dagens språklige retningslinjer har et kompakt format i form av et antall nummererte punkter som

gir uttrykk for klare valg og føringer på et bredt sett av relevante områder. Det er hensiktsmessig at

et slikt format beholdes. I lys av målsetninger og prioriteringer som følger av NHHs strategi, bes

arbeidsgruppen om å

 vurdere dagens retningslinjer og eventuelt foreslå justeringer av disse (herunder om noen av

retningslinjene bør strykes eller slås sammen).

 vurdere behovet for ytterligere retningslinjer og i så fall gi forslag til formulering av disse.

 diskutere spesielt om det er ønskelig å presisere forventninger eller krav til at fast ansatte

ved NHH etter et gitt antall år skal beherske norsk på et akseptabelt nivå (herunder også

diskutere hvordan dette kan implementeres).

Arbeidsgruppen bes om å avlevere sine vurderinger og forslag til rektor innen 31.12.2018. Det vil

deretter bli gjennomført en høringsrunde i organisasjonen. Forslag til nye språklige retningslinjer

forventes å bli fremmet for NHHs styre i februar 2019. 

NHH, 03.09.2018

Øystein Thøgersen, rektor  

Orienteringssak 9/18 - styrets møte 13.09.18
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På NHH bryr vi oss om hverandre
Dette betyr at:
• Vi har et ansvar for å gjøre hverdagen bedre 

for oss selv og de rundt oss.
• Vi møter både kjente og ukjente med respekt, 

forståelse og omsorg. 
• Vi smiler til hverandre, og tør å dele både gleder, 

utfordringer og sorger.

På NHH tør vi å utfordre hverandre og vi
engasjerer oss til fellesskapets beste
Dette betyr at:
• Hver enkelt har et ytringsansvar.
• Vi tør å utfordre det etablerte for å fremme 

positiv endring.
• Vi er konstruktive og ærlige i debatter og 

tilbakemeldinger.

På NHH inkluderer vi alle og hyller
mangfoldet
Dette betyr at: 
• Vi våger å være annerledes.
• Vi er interessert og nysgjerrig på å lære noe nytt 

fra personer med annen bakgrunn.
• Vi har nulltoleranse for diskriminering.

På NHH er vi rause med hverandre
Dette betyr at:
• Vi gleder oss over andres suksess og fremgang, 

og er rause med ros og anerkjennelse. 
• Vi verken definerer oss basert på karakterer 

eller lyver om karakterer.
• Det er lov å være ambisiøs, ha suksess – og å feile.

På NHH har vi nulltoleranse for trakassering 
Dette betyr at:
• Vi bidrar til at alle føler seg trygge.
• Vi respekterer hverandres grenser (blant annet 

ift. rusmidler og intimitet), og spør fremfor å 
anta. 

• Vi våger å si ifra om vi opplever trakassering 
(både som tilskuer og offer).

På NHH gjemmer vi oss ikke bak anonymitet
for å kritisere
Dette betyr at:
• Vi tør å stå opp for våre meninger og debatterer i 

åpne forum.
• Vi fører en åpen, kunnskapsbasert og konstruktiv 

debatt.
• Vi skriver ikke negative og lite konstruktive 

kommentarer om andre på sosiale medier.

På NHH tør vi å feile
Dette betyr at:
• Vi tør å være sårbare.
• Vi utfordrer vår komfortsone og tar ikke oss selv 

for høytidelig. 
• Vi lærer av våre feil.

På NHH er vi nysgjerrige og ønsker å lære
Dette betyr at:
• Vi er opptatt av godt samarbeid og å lære av 

hverandre.
• Vi respekterer hverandre i gruppearbeid og 

spiller hverandre gode.
• Vi hjelper og deler med hverandre, for å få et 

godt læringsmiljø for alle.

På NHH bidrar vi til samfunnet rundt oss
Dette betyr at: 
• Våre NHH-verdier også gjelder i møte med 

samfunnet lokalt og globalt.
• Vi er gode naboer og medborgere.
• Vi bidrar til positiv endring lokalt og globalt.

Slik vil vi ha det på NHH 
NHH-KULTUREN

Orienteringssak 10/18 - styrets møte 13.09.18
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At NHH we care about each other
This means that:
• We are responsible for improving the daily lives 

of those around us and our own.
• We approach both friends and strangers with 

respect, understanding and care.
• We smile at each other and dare to share both 

ups and downs.

At NHH we dare to challenge each other and
we engage to the best of our community
This means that:
• Each person has a right and a responsibility to 

speak up.
• We dare to challenge the norm to promote 

positive change.
• We are constructive and honest in debates and 

feedback.

At NHH we include everyone and cherish
diversity
This means that:
• We dare to be different.
• We are interested and curious to learn new things 

from people with different backgrounds.
• We have zero tolerance for discrimination.

At NHH we are generous with each other
This means that:
• We are happy about the success and progress of 

others, and are generous with praise and 
recognition.

• We neither define ourselves based on grades or 
lie about grades.

• It is ok to be ambitious, to be successful – and to fail.

At NHH we have zero tolerance for harassment
This means that:
• We all contribute to make everyone feel safe.
• We respect each other’s boundaries (including 

alcohol, drugs and intimacy), and ask  instead of 
assuming.

• We dare to speak up if we experience harassment 
(as both a witness and a victim).

At NHH we do not hide behind anonymity
to criticize 
This means that:
• We dare to stand up for our opinions and debate 

in open forums.
• We conduct an open, knowledge-based and 

constructive debate.
• We do not bully  others on social media.

At NHH we dare to fail
This means that:
• We dare to be vulnerable.
• We challenge our comfort zone and do not take 

ourselves too seriously.
• We learn from our mistakes.

At NHH we are curious and want to learn
This means that:
• We are committed to good cooperation, and to 

learning from each other.
• We respect each other when working together 

and we make each other better.
• We help and share to achieve a good learning 

environment. 

At NHH we contribute to the community
around us
This means that:
• Our NHH values also apply in society, locally 

and globally.
• We are good neighbors and citizens.
• We contribute to positive change locally and 

globally.

NHH CULTURE
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