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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8/17, INNKALLING OG
SAKSLISTE FOR MØTE 1/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02276-7 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 1/18 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 8/17, og innkalling og saksliste møte 1/18 godkjennes. 

Bakgrunn: 
Vedlagt protokoll fra møte 8/17 til endelig godkjenning.



1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8/17, innkalling og saksliste for møte 1/18 - 17/02276-7 Godkjenning av protokoll fra møte 8/17, innkalling og saksliste for møte 1/18 : Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 071217

1 

MØTEPROTOKOLL

Styret ved Norges Handelshøyskole

Dato: 07.12.2017 kl. 0915-1600  
(styreseminar kl. 0915-1130 – styremøte kl. 1230-1600) 

Sted: NHH 
Arkivsak: 17/02105 

Tilstede: Kari Olrud Moen, Aase Aamdal Lundgaard, Tord Lien, Pontus
Troberg, Tor W. Andreassen, Mette Bjørndal, Frode Sættem, Malin
Arve, Marita Kristiansen, Nikolai Belsvik og Ingvild Kvinnsland 

Møtende 
varamedlemmer: Ingen 

Forfall:  Ingen 

Andre: Linda Nøstbakken, Therese Sverdrup, Helge Thorbjørnsen, Gunnar
E. Christensen, Anne Line Grepne, Kristin Risvand Mo 

Klas Rønning og Kari Blom (sak 70/17) 
Elise Kongsvik (sak 67/17 – 77/17) 
Morten Hilt (sak 69/17) 

Under styreseminaret kl. 0915-1130 var disse tilstede: 
James Hosea  (sak 1 – Financial Times rangeringer) 
Elise Kongsvik og Monica Øen (Sak 2 – Ny personvernlov) 
Frid Helen Hop og Mari Larsen Sæther, NHHS (Sak 3 – NHHs utvikling i 
NHHS perspektiv) 

Protokollfører: Ellinor Ryssevik 
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Evaluering av møtet ble gjennomført ved møtets slutt. 
 
NHH, 07.12.2017 
 
Kari Olrud Moen 
Styreleder 
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Styreseminar 

I forkant av styremøtet ble det avholdt styreseminar kl. 0915-1130 med følgende agenda: 
1. Financial Times rangeringer - presentasjon v/Hosea/Christensen
2. Ny personvernlov – status for arbeidet ved NHH v/Øen/Kongsvik
3. Perspektiver på NHHs utvikling fra det avgående kjernestyret ved NHHS v/Hop og Sæther.

På bakgrunn av innhold og diskusjon i kjølvannet av spesielt sak 1 og 2 ble det enighet i Styret om at 
sakene fra styreseminaret skal løftes inn som eventueltsaker i dette møtet (sak 77/17) og at for 
fremtiden skal også seminar-saker tas inn som separate saker i styremøtet og presentasjoner sendes ut i 
forkant. 

66/17 Godkjenning av protokoll fra møte 7/17, innkalling og saksliste for
møte 8/17 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 66/17 

Vedtak  
Protokoll fra møte 7/17, og innkalling og saksliste møte 8/17 godkjennes. 

67/17 Rektor orienterer om status og fremdrift - møte 8/17 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 67/17 

Møtebehandling 

Rektor orienterte om følgende: 

• Arbeid med strategi 2018-2021
• Fagutvikling og pedagogikk, mange utmerkede initiativ
• Deltagelse i «Finance innovation» får positive effekter
• Aspekter ved fagutvikling – herunder synliggjøring av teknologifokus gjennom blant

annet
• Ny hovedprofil i Business Analytics (BAN)
• Utredning av TECH distinction på vitnemålene
• Definering av teknologifokuserte studieløp innenfor eksisterende MØA-

profiler
• Rekrutteringsarbeid prioriteres: Rektorat på skoleturné
• Lokalisering i Oslo og byggesak vies betydelig oppmerksomhet
• Arbeid med «fundraising» (relateres til alumni)
• Valg av instituttledelse ved NHH fra 1.1.18

Insituttt Instituttleder Nestleder 

FIN (finans) Jøril Mæland Karin Thorburn 

FOR (foretak) Jarle Møen Iver Bragelien 



1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 8/17, innkalling og saksliste for møte 1/18 - 17/02276-7 Godkjenning av protokoll fra møte 8/17, innkalling og saksliste for møte 1/18 : Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 071217

4 

FSK (fagspråk og
interkulturell
kommunikasjon) 

Beate Sandvei Kristin Rygg 

RRR (regnskap, revisjon 
og rettsvitenskap) 

Finn Kinserdal Katarina Kaarbøe 

SAM
(Samfunnsøkonomi) 

Eirik Gaard Kristiansen Katrine Vellesen Løken 

SOL (Strategi og ledelse) Paul Gooderham Sven Haugland 

• Diverse informasjon vedr. styremøter vår 2018

Styremøtet 08.03.18
Sett av hele dagen – også kvelden til UKEN-revy.

Styreseminar Handelshøyskolen i København 18.-20. april 2018
18. april – ca. 14-tiden: NHH Styremøte og middag for NHHs styre
19. april – Seminar CBS dagtid – middag kveld NHHs styre og representanter fra CBS
20. april – Seminar CBS til kl. 1400.

 Relatert til #Metoo kampanjen ga rektor og Christensen (prorektor for fagressurser) en
orientering om NHHs retningslinjer (code of conduct) og system for varsling i
trakasseringssaker. Informasjon om dette er blitt re-publisert i NHHs internavis Paraplyen, og
det vil bli sendt ut egen e-post fra rektor til alle studenter kommende uke. Saken har også vært
behandlet i Læringsmiljøutvalget (LMU) og har vært til diskusjon i flere av NHHs 
ledergruppefora med vekt på å gjennomgå etablerte prosedyrer.  

 Kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo presenterte pågående arbeid med nytt
kommunikasjonskonsept for studentrekruttering. Styret ga positive vurderinger av arbeidet så
langt med konseptforslaget «NHH – Starten på noe stort» og kom med innspill som tas med i
det videre arbeidet.

Vedtak  
Styret tar orienteringen til etterretning. 

68/17 Strategiprosessen - status for arbeidet 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 68/17 

Møtebehandling 
Thøgersen orienterte om videre prosess, tidsplan og tentativ struktur for arbeidet med forslag 
til ny strategi som vil bli lagt frem for Styret i februarmøtet.     

 Utgangspunktet for strategiprosessen vil være å definere fremtidens leder, økonom
eller beslutningstager i respons til globale megatrender som teknologiutvikling,
demografiske og sosiale forskyvninger, miljøutfordringer og ressursknapphet mm.

 Det overordnede strategidokumentet vil innrettes mot hovedmål knyttet til i)
utdanning, ii) forskning, iii) bidrag til samfunns- og næringsliv samt iv)
organisasjonsmessige forhold. Eksplisitte strategiske satsingsområder vil avledes av
disse målene.
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 Eksisterende visjon og verdigrunnlag har fortsatt relevans, men bearbeides og justeres
for blant annet å reflektere rett ambisjonsnivå i hele organisasjonen. En vil vektlegge
kommuniserbarhet i forhold til blant annet betoningen av NHHs merkevare.

 Strategiprosessen innebærer en omfattende involvering i hele organisasjonen, og
samtlige institutter og administrative enheter har utarbeidet detaljerte innspill. I
avsluttende faser av strategiarbeidet vil dette arbeid få betydelig oppmerksomhet,

Vedtak  
Styret tar orienteringen til etterretning og ser frem til å få fremlagt forslag til ny strategi for
videre behandling i februarmøtet.  

69/17 Plan for videre arbeid med alumni 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 69/17 

Møtebehandling 
Grepne orienterte om arbeidet med revitalisering av alumniarbeidet, herunder kobling til
fundraising og samarbeid med bedrifter.   

Vedtak  
Styret tar fremlagte presentasjon til orientering og understreket viktigheten av alumniarbeidet
for å lykkes med strategi for NHH fremover.   Styrets innspill ivaretas i det videre arbeidet.  

70/17 Budsjett 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 70/17 

Møtebehandling 
Økonomisjef KlasRønning og rektor redegjorde for det fremlagte budsjettforslaget for 2018,
herunder hvordan rommet for strategisk betonte prioriteringer var utnyttet.  

Styret ba om årvåkenhet knyttet til utviklingen i antall ansatte i administrative funksjoner, og 
en anmodet om at en så nærmere på konsekvensene for fagstaben av en mulig økning i antall 
faglige årsverk i administrative roller. 
Rektor orienterte om at et forslag til langtidsbudsjett vil bli presentert for Styret når strategien
er vedtatt.  

Vedtak  
Styret vedtar budsjettfordeling for 2018 i samsvar med tabellen presentert i del fem i saksfremlegget.
Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer 
presentert i vedlegg til saksfremlegg. 

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering. 

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2018 ikke er vedtatt før regnskapet for 2017 er 
behandlet.  
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71/17 Revidering av delegasjonsbrev 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 71/17 

Møtebehandling 
Thøgersen orienterte kort om behovet for å delegere myndighet til å gjere endringar i
innhaldet av eksisterande studieprogram i heiltidsutdanninga til rektor. Myndigheit til å
oppretta eller leggja ned studieprogram i heiltidsutdanninga vil framleis liggja til Styret. 

Vedtak  
Styret delegerer myndigheit etter universitets- og høyskoleloven § 3-3 (3) til å gjera endringar 
i innhaldet i eksisterande studieprogram i heiltidsutdanninga til rektor. 

72/17 Ansettelse av prorektor for forskning 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 72/17 

Møtebehandling 
Rektor redegjorde for prosessen knyttet til ansettelse av prorektor for forskning fra 01.01.18-
31.07.21.  Han presenterte også kandidaten.  

Vedtak  
Styret ansetter professor Kenneth Fjell som prorektor for forskning med avgrenset stillingsbrøk
(60 %) frem til 31.07.21.  

73/17 Rapport om opptak høsten 2017 – Endelig analyse og tiltak for
rekruttering 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 73/17 
1 Utdanningsutvalget 05.12.2017 15/17 

Møtebehandling 
Nøstbakken orienterte om rapporten og informerte om at det er igangsatt et arbeid for å samle 
inn data knyttet til opptakene for fremtidig analyse og bruk ved vurdering av 
rekrutteringstiltak.   

Vedtak  
Styret tar informasjonen til etterretning. 
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74/17 Opptaksrammer 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 74/17 

 
Møtebehandling 
Nøstbakken orienterte om at det i tillegg til de foreslåtte opptaksrammer er søkt KD om 15-20 
IKT studieplasser fra høsten 2018 og at disse vil bli knyttet til Business Analytics profilen. 
 
Vedtak  
Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den 
femårige siviløkonomutdanningen høsten 2018.  
 
Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2018 på 785 studenter som 
møter til studiestart, hvorav 15 av plassene skal bidra til å øke satsingen på IKT, i tråd med føringer 
fra KD.  
 
Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i 
regnskap og revisjon i Oslo.  
 
Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer en fortsatt vekst 
i opptaket av internasjonale masterstudenter høsten 2018.  
 
75/17 Systematisk kvalitetsarbeid i utdanningen ved NHH 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 75/17 

 
Møtebehandling 
Nøstbakken orienterte om det foreslåtte systemet for systematisk kvalitetsarbeid. 
Systembeskrivelser knyttet til NHH Executive vil bli innarbeidet snarlig. 
 
Vedtak  
Styret ved NHH vedtar systemet for systematisk kvalitetsarbeid i utdanningen og rutine for etablering 
av nye studietilbud.  
 
Systembeskrivelsen blir oppdatert for NHH Executive etter rektors vedtak om mandater/instruks for 
NHHEs direktør og de to rådgivende organene. Styret får saken til orientering når de siste 
oppdateringene er gjort.  
 
76/17 Ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges 
Handelshøyskole 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 76/17 

 
Møtebehandling 
Thorbjørnsen redegjorde kort om bakgrunnen for de foreslåtte endringer i forskriften. 
 
Vedtak  
Styret vedtar ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole.   
 
Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 26. april 2007 nr 4889 for 
graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges Handelshøyskole. 
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77/17 Eventuelt - møte 8/17 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret ved Norges Handelshøyskole 07.12.2017 77/17 

Møtebehandling 
1. Financial Times rangeringer
Christensen og Hosea presenterte Financial Times rangeringene, herunder kategorier og vekting av 
disse.  Rektor orienterte om at det i forbindelse med strategiarbeidet er fokus på økt «FT-awareness».
Etter diskusjon ba Styret om å få saken tilbake i februar 2018 i forbindelse med veivalg i NHHs
strategi.  

2. Ny personvernlov – status for arbeidet ved NHH
Øen orienterte om ny personvernlov og redegjorde for arbeidet med analyse, opplæring og oppfølging 
med sikte på implementering ved NHH innen fristen 28.05.18. Styret uttrykte tilfredshet med det 
arbeidet som er gjort og planen for videre oppfølging.  Styret ba om ny status i februarmøtet.    

3. Perspektiver på NHHs utvikling fra det avgående kjernestyret ved NHHS
Hop og Sæther orienterte generelt om studentforeningens arbeid og de aktiviteter som initieres av 
underutvalg og interessegrupper.   De fremhevet at de største utfordringene for NHHS fremover er 
knyttet til inkludering og internasjonalisering. Videre ga de konkrete innspill til NHHs strategiarbeid
bl.a. når det gjelder inntakskvalitet, attraktivitet, rankinger og studentene som ambassadører.  Styret 
takket for engasjert og informativ presentasjon. 

4. Digital eksamen
På bakgrunn av innlegg i studentavisen Bulle av Ingvild Kvinnsland om digital eksamen ba styreleder 
Kari Olrud Moen om å få status for digital eksamen ved NHH.  Marita Kristiansen (styremedlem og 
prosjektleder for digital eksamen) ga en kort orientering. 
Vedtak  

1. Financial Times rangeringer:
Styret tok saken til orientering og ba om få saken tilbake til Styret over nyttår med forslag fra
rektor hvilke strategisk valg Styret må ta.

2. Ny personvernlov – status for arbeidet ved NHH
Styret uttrykte tilfredshet med det arbeidet som er gjort og planen for videre oppfølging.
Styret ba om ny status i februarmøtet.

3. Perspektiver på NHHs utvikling fra det avgående kjernestyret ved NHHS
Styret tok presentasjon til orientering og tar innspillene med i det videre strategiarbeidet.

4. Digital eksamen
Styret tok orienteringen til etterretning.

Orienteringssaker: 
Saknr Arkivsak Tittel 
9/17 17/02852-2 Mandat for prorektorer / Mandat for prorektorar 
10/17 17/03165-1 Mandat for Utvalg for forskning, formidling og 

forskerutdanning (FFF) 
Meldingssaker 
11/17 17/03172-1 NHH Studieårets inndeling 2019 - 2022 
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REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 1/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02293-6 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 2/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 



3/18 Riksrevisjonen møter Styret ved NHH 2018 - 14/02854-3 Riksrevisjonen møter Styret ved NHH 2018 : Riksrevisjonen møter Styret ved NHH 2018

1 

RIKSREVISJONEN MØTER STYRET VED NHH 2018 

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 14/02854-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 3/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar Riksrevisjonens presentasjon til etterretning. 

Bakgrunn: 
Riksrevisjonen ønsker å møte Styret ved NHH for å presentere sitt arbeid.
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ØKONOMIRAPPORT 2017 

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 17/01466-5 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 4/18 

Forslag til vedtak: 

Styret tar økonomirapporten for 2017 til etterretning.

Styret godkjenner årsregnskap til KD for 2017. 

Styret godkjenner internregnskapet for 2017 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert i 
saksfremlegget og i vedlegg 1 og vedlegg 2. 

Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2017 (disponering av under- og overforbruk for 2017) i 
henhold til kolonnene ”Overført til 2018” og ”Saldert” i vedlegg 4. Denne disponeringen tas inn i 
vedtatt budsjett for 2018 (sak 70/17). Av dette vedtar styret justert budsjett for 2018 i henhold til 
vedlegg 5. 

Bakgrunn: 

Styret ved NHH presenteres med dette for økonomirapport for regnskapsåret 2017. 

Eksternregnskapet er presentert i vedlegg 6 i dokumentet «Årsregnskap 2017 til 
Kunnskapsdepartementet». Regnskapet er utarbeidet i tråd med retningslinjer fra 
Kunnskapsdepartementet (KD). Årsregnskapet med ledelseskommentarer vil bli avgitt innen 10. 
februar via elektronisk overlevering i DBH. Styrebehandlet årsregnskap og ledelseskommentarer skal 
avleveres som en del av Årsrapporten innen 15. mars 2018.  

Internregnskapet omfatter følgende:  
- Omtale av bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)  
- Omtale av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
- Oversikt over høyskolens virksomhetskapital (VK) og andre overskuddsmidler 
- Forslag til disponering av ubrukte midler fra 2017  
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Med unntak av tabellen over er tabellverket samt forklaringer etc. samlet i vedlegg 1.  
 
1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 
 
Tabellen over gir en sammenfattende oversikt over regnskap og budsjett 2017 for fastlønns- og 
driftsbudsjettet. 
 
Dekningssiden i budsjettet har bestått av årets bevilgning fra KD, ubrukt bevilgning fra KD og 
dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. For å balansere budsjettet, har det vært 
forutsatt å benytte 5,4 mill. kr. av tilførte overskuddsmidler fra NHHE samt 7,9 mill. kr. av oppspart 
sentral virksomhetskapital (VK). Regnskapstallene viser at kostnadene er 19,3 mill. kr. lavere enn 
mottatt inntekt fra bevilgning og dekningsbidrag, og 34,9 mill. kr. lavere enn budsjettert. 
 
Innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet er det i 2017 benyttet  
420,9 mill. kr. mot budsjett 455,9 mill. kr. Mottatt bevilgning fra departementet i 2017 var 438,1 mill. 
kr., og ubrukt andel av årets og fjorårets bevilgning er 21,8 mill. kr.  
 
Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk 12,9 mill. kr. De største avvikene er knyttet til fagstab og 
lønnsjusteringer. Det samlede driftsbudsjettet (inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak) viser et 
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samlet underforbruk på 21,9 mill. kr. De største avvikene er knyttet til faglige aktiviteter og 
prosjektrettede tiltak.  
 
2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 
BOA består av NFR-prosjekter, aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE) samt øvrig bidrags- og 
oppdragsvirksomhet. Med unntak av NHHE genererer ikke denne virksomheten overskudd, men gir et 
dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. 
 
NHH Executive (NHHE) 
NHHE hadde i 2017 totale inntekter på i overkant av 61 mill. kr. Det er 0,9 mill. kr. over budsjett og 
utgjør en omsetningsøkning på ca. 4,8 mill. kr. fra 2016 til 2017. Dekningsbidraget er kr. 100.000 
under budsjett. 
 
I vedlegg 3 er det gitt en mer detaljert beskrivelse av aktivitetene i regi av NHHE, herunder 
redegjørelse for disponering av årets overskudd.  
 
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  
Budsjettet som ble vedtatt av styret i desember i 2016, forutsatte samlede inntekter på 36 mill. kr. 
basert på eksisterende kontrakter. Nye kontrakter er kommet til i løpet av året, og påløpt inntekt er 
42,7 mill. kr. Dekningsbidrag er 1,1 mill. kr. mot budsjettert 0,8 mill. kr.  

 
3. Avslutning regnskap 2017 
 
Vedlegg 4 gir en samlet tallmessig oversikt over forslag til avslutning av regnskapet for 2017. Denne 
oversikten er i samsvar med kommentarer, forklaringer og anbefalinger gitt i vedlegg 1. 
 
Det foreslås at 14,8 mill. kr. overføres til budsjettet for 2018. De øvrige under- og overforbruk foreslås 
saldert.  
 
4. Øvrige justeringer av budsjett 2018 
 
I vedlegg 1 redegjøres det for en del budsjettjusteringer på samlet kr. 636.000. 
 
5. Oppsummering  
 
Saldering av regnskapet og ovennevnte budsjettjusteringer medfører at midler knyttet til overskudd fra 
NHHE som er avsatt på konto for avregning mot KD, samt sentral VK ikke vil bli benyttet. Heller ikke 
hele bevilgningen som er mottatt fra KD vil bli benyttet. 
 
Styrets samlede disponible reserver ved inngangen til 2018 er derfor 38,4 mill. kr. fordelt på sentral 
VK 23,6 mill. kr, overskuddsmidler fra NHHE 7,5 mill. kr. og ubrukt bevilgning KD 7,2 mill. kr.  
 
Med tanke på den forestående rehabiliteringen av høyskolebygget, er det viktig å bygge opp reserver 
for å kunne finansiere ekstraordinære kostnader som vil påløpe. I tillegg er det en målsetning å øke 
inntekten fra eksternfinansierte prosjekter, noe som vil kreve betydelige beløp i form av 
egenfinansiering.  
 
Sett i lys av gjennomgangen ovenfor vurderes den økonomiske situasjonen for høyskolen som 
tilfredsstillende. 
 
 
Bergen, 31.1.18 
 
Øystein Thøgersen 
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Vedlegg: 
1. Økonomirapport 2017 – utvidet omtale
2. Regnskap BFV 2017
3. Regnskap NHHE 2017  - U.off. Offl. § 23, første ledd
4. Forslag til avslutning av regnskap 2017
5. Justert budsjett 2018
6. Årsregnskap 2017 til KD
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VEDLEGG 1: Utvidet omtale til Økonomirapport 2017 

1. Sammendrag – BFV

Tabellen under viser regnskap og budsjett 2017 for fastlønns- og driftsbudsjettet innenfor BFV. 

2. Avviksanalyse (BFV)

Fastlønn 
Tabellen nedenfor viser påløpt fastlønn og prognose pr. enhet korrigert for effekten av 
lønnsjusteringer.  
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Samlet underforbruk er 12,9 mill. kr. Prognostisert underforbruk var 10,7 mill. kr. Avvik knyttet til 
fagstab skyldes lavere kostnad til sensorer og andre variabelt ansatte. Avvik knyttet til administrative 
enheter skyldes lavere antall årsverk. Mottatt lønnsrefusjon ble også høyere enn prognostisert.  
 
Fra og med regnskapsåret 2016 ble statlige regnskapsregler endret og høyskolesektoren ble pålagt å 
avsette for opparbeidet fleksitid og ubrukte feriedager. Ved utgangen av 2016 utgjorde opparbeidet 
fleksitid for TA-ansatte 2.261 timer, og ubrukte feriedager var 490. Ved utgangen av 2017 er 
opparbeidet fleksitid 2.173 timer, og ubrukte feriedager er 700. Som en følge av dette, har avsetningen 
økt. Siden 2016 ble forutsatt å være et «normalår» ble det ikke lagt inn noen budsjettpost som tok 
høyde for en evt. økning i avsetningen. Som en følge av dette, oppstår et negativt budsjettavvik på ca. 
0,6 mill. kr. 
 
I tråd med tidligere års praksis foreslås underforbruk på fastlønnsbudsjettet saldert i forbindelse med 
avslutning av regnskapet. 
 
Drift 
Samlet underforbruk i forhold til budsjett, er 21,9 mill. kr. fordelt på følgende hovedposter: 
 Institutter, forskningstiltak og utvalg – underforbruk 11,9 mill. kr. 
 Administrative aktiviteter - underforbruk 4,2 mill. kr. 
 Investeringer – som budsjettert. 
 Prosjektrettede tiltak – underforbruk 5,9 mill. kr. 
 
En detaljert oversikt over tallstørrelser og hvordan under- og overforbruk ved de enkelte enheter er 
foreslått disponert finnes i tabellen i vedlegg 4. Avvik mellom budsjett og prognose ble forklart i 
økonomirapport pr. 2. tertial. Det har imidlertid oppstått ytterligere avvik i løpet av årets siste 
måneder, og disse skyldes følgende forhold: 
 
Underforbruket knyttet til drift institutter har flere årsaker. Deler av tildelte midler viderefordeles som 
annuumsmidler, og det er vanskelig å forutse hvor stor del av disse midlene som blir benyttet. I den 
grad instituttene har fått tildelt midler fra utvalg og andre eksterne kilder sent på året, er det ikke mulig 
å lage planer for bruk av disse midlene for inneværende år. Instituttene ønsker dessuten å kunne ha 
disponible midler for å kunne stimulere til langsiktig forskningssatsning. Det rapporteres dessuten i 
noen tilfeller om lavere aktivitet enn forventet, og at man har benyttet eksterne midler fremfor å 
benytte bevilgningen. I tråd med tidligere års praksis, foreslår ledelsen at ubrukte midler knyttet til 
drift institutter og forskningstiltak i all hovedsak overføres til neste år. Unntaket er et lite overforbruk 
knyttet til translatørsensur og ekskursjoner ved FSK (kr. 36.000) som foreslås saldert. 
 
Når det gjelder utvalgene, ble det i forbindelse med budsjettildelingen i desember gitt fullfinansiering 
av de aktivitetene som skal prioriteres i 2018. To av utvalgene har imidlertid bedt om å få overført 
midler knyttet til aktiviteter som man ikke fikk gjennomført som planlagt i 2017: 
- Pedagogikkutvalget – kursing av ansatte i.f.m. AACSB-akkreditering kr. 250.000 
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- FFF forskning og formidling – analyseverktøy for bench-mark av forskningsvirksomheten kr. 
360.000, midler avsatt til støtte for open access publisering kr. 100.000, egenandel studietur til 
Brussel kr. 60.000 

 
Fond for forskningsbasert undervisning er resten av utdanningskvalitetsprisen som ble tildelt NHH fra 
KD i desember 2013. Ubrukte midler på kr. 67.000 overføres til 2018.  
 
Administrative enheter har et samlet underforbruk på 1,4 mill. kr. mot et prognostisert overforbruk på 
2,9 mill. kr. Det at et prognostisert overforbruk er snudd til underforbruk, skyldes i stor grad at 
planlagt aktivitet ved flere avdelinger ikke er blitt gjennomført. Ved noen avdelinger vil aktivitetene 
bli gjennomført i 2018. Innføring av ny ledelsesmodell har medført noen ekstra kostnader utover det 
som var meldt i prognosen. Samlet foreslås overført 1,2 mill. kr. Nærmere detaljer vil bli omtalt i 
forbindelse med presentasjon i styremøtet. 
 
Husleie og drift leide bygg ble 0,6 mill. kr. lavere enn budsjett grunnet lavere brukeravhengige 
driftskostnader, lavere renholdkostnader og ubrukte midler til inventar. Det er et synlig etterslep på 
fornyelse av inventar i fellesarealene i nybygget, og det er foreslått at kr. 100.000 av ubrukte midler 
overføres til 2018.  
 
Investeringer IT viser et overforbruk på kr. 220.000 i.f.t. budsjett, og kr. 84.000 i.f.t. prognose. 
Overskridelsen skyldes som rapportert i 2. tertial høyere investeringer i utstyr til nye stipendiater enn 
forutsatt. Overforbruket foreslås saldert. 
 
I prognosen pr. 2. tertial, ble kostnaden knyttet til felles investeringer satt til 5,8 mill. kr., men påløpte 
kostnader ble 5,3 mill. kr. Inkludert i prognosen var en investering på kr. 450.000 i nye 
kopieringsmaskiner. Denne anskaffelsen ble forsinket, og beløpet foreslås derfor overført til 2018.  
 
Påløpte kostnader i prosjektrettede tiltak er betydelig lavere enn budsjettert. Med unntak av to 
prosjekter, foreslås alle ubrukte midler saldert. 
 
Følgende midler foreslås overført: 
Søknadsmatching/RBO-forskuttering - tilført dekningsbidrag fra EU-prosjektet COEURE – kr. 
464.000. 
 
Nytt rektorat / organisasjonsutvikling – i.f.m. styrets behandling av budsjett for 2018 i desember, ble 
det forutsatt at man skulle styrke budsjettposten «Til disposisjon for rektor» med 1,5 mill. kr. i 
forventet underforbruk fra dette prosjektet. 
 
 
3. Sammendrag – Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
 
BOA består av aktiviteter i regi av NHH Executive (NHHE), NFR-prosjekter samt øvrig bidrags- og 
oppdragsvirksomhet. 
 
Aktiviteter i regi av NHHE 
Utdypende kommentarer er gitt i vedlegg 3. 
 
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet 
Opprinnelig budsjett for 2017 som ble vedtatt i desember 2016, tok utgangspunkt i inngåtte kontrakter 
som forventet å gi en samlet inntekt på 36 mill. kr. og et dekningsbidrag på 0,8 mill. kr. I løpet av året 
er nye prosjekter kommet til, og justert budsjettert inntekt ved utgangen av året er 40,8 mill. kr. 
Påløpte inntekter er til sammen 2 mill. kr. høyere enn budsjettert, og dekningsbidraget er nærmere 0,3 
mill. kr. over budsjett. Når det gjelder NFR-prosjektene, er inntekten 3,9 mill. kr. høyere enn 
budsjettert, og dette skyldes i hovedsak høyere aktivitet enn planlagt ved flere av prosjektene i det nye 
forskningssenteret FAIR. Inntekt fra gaver ligger under budsjett som følge av lavere aktivitet og 
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forsinkelse i ansettelsen av en post-doktor under kontrakten med Norgesgruppen. Inntekt fra EU er 
også lavere enn budsjettert på grunn av forsinkelse i ansettelsen av en post-doktor. Øvrig 
prosjektaktivitet er stort sett på budsjett.  
 
I tabellen nedenfor vises en oversikt over BOA-prosjekter pr. finansieringskilde. Oversikten er i 
samsvar med tilsvarende tall i note 1 i eksternregnskapet. 
 

 
 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Styret VEDLEGG 1 øk rapp (KB)

5 

4. Overskuddsmidler tilført avsetningskonto KD og virksomhetskapital (VK)

Oversikten nedenfor gir en samlet presentasjon av overskuddsmidler tilført fra NHHE fordelt mellom 
avsetningskonto KD og konto for virksomhetskapital. 

Pr. 01.01.2017 var høyskolens samlede frie VK 44,5 mill. kr. I 2017 er det overført 0,6 mill. kr. fra
VK sentralt til enhetene som følge av at overskuddsmidler fra noen av kursene ved NHHE i perioden
2013-2016 ikke var blitt fordelt. Dette forholdet ble detaljert omtalt i økonomirapporten for 2. tertial. 

Tilført VK 2017 er overføring av overskudd fra NHHE knyttet til avsluttede oppdragsprosjekter i 2017
i tillegg til intern overføring som nevnt ovenfor. Pr. 31.12.17 var høyskolens samlede frie VK 46,8 
mill. kr.  

Bunden VK er knyttet til aksjer i SNF og aksjer i Bergen Teknologioverføring. 

Som følge av nye regler for klassifisering av inntekter ved NHHE fra og med 2016, blir overskudd fra
alle åpne kurs klassifisert som salgsinntekt og ført mot avsetningskontoen mot KD.  

Pr. 01.01.2017 var samlede avsetninger 10,7 mill. kr. I løpet av året har enhetene benyttet 3,1 mill. kr.
Det har ikke vært behov for å benytte oppsparte overskuddsmidler for å balansere regnskapet for BFV,
men det har vært en intern overføring på 0,3 mill. kr. fra styret til enhetene som følge av 
overskuddsmidler fra NHHE som nevnt ovenfor. 

Overskudd fra kurs som er avsluttet, blir ved hvert årsskifte stilt til disposisjon for enhetene og styret.
Det er tilsammen tilført 5,5 mill. kr. i 2017. Pr. 31.12.17 var høyskolens samlede disponible 
overskuddsmidler 12,7 mill. kr. 

5. Avslutning - regnskap 2017

Vedlegg 4 gir en samlet tallmessig oversikt over ledelsens forslag til avslutning av regnskapet for 
2017. Denne oversikten er i samsvar med kommentarer, forklaringer og anbefalinger gitt i 
avviksanalysen (del 2). 

Med tanke på den forestående oppgraderingen av høyblokken, er det viktig å bygge opp reserver for å
kunne finansiere ekstraordinære kostnader som vil påløpe. Blant annet vil mange ansatte måtte flytte i 
midlertidige lokaler i byggeperioden, og det må investeres i nytt inventar og utstyr etter at lokalene er 
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oppgradert. I tillegg er det en målsetning å øke inntekten fra eksternfinansierte prosjekter. Dette vil 
sannsynligvis medføre at NHH må bidra med betydelige beløp i form av egenfinansiering.  
 
Ledelsen anbefaler derfor at 14,8 mill. kr. overføres til budsjettet for 2018. De øvrige under- og 
overforbruk foreslås saldert.  
 
 
6. Øvrige justeringer av budsjett 2018 

 
Bevilgningen i endelig tildelingsbrev fra KD mottatt 21.12.17 er kr. 460.493.000. Dette beløpet er  
kr. 827.000 høyere enn forutsatt i budsjettet som ble vedtatt i desember 2017. NHH har fått et nedtrekk 
på kr. 896.000 som følge av økt krav til effektivisering og avbyråkratisering fra 0,5 til 0,7 
prosentpoeng. Samtidig er høyskolen blitt tilført kr. 425.000 som følge av nye studieplasser på 
masternivå. Dessuten er basisbevilgningen økt med kr. 1.298.000 som følge av den omleggingen av 
finansieringssystemet som fant sted i 2017.  
 
Ved rekalkulering av fastlønnsbudsjettet viser det seg at effekten av lokale forhandlinger høsten 2017, 
ble kr. 250.000 høyere enn antatt da budsjettet ble vedtatt i desember. Budsjettet foreslås justert 
tilsvarende. 
 
I budsjettet som ble vedtatt av styret i desember, var tjenesteavgiften til UNINETT vedrørende 
saksbehandlingssystemet for lavt budsjettert. Det er derfor behov for en budsjettjustering på kr. 
94.000. 
 
Det er kommet et innspill fra Læringsmiljøutvalget som viser til at det i eksisterende handlingsplan er 
vedtatt å montere albueåpner på dører i servicebygget. Det forslås en budsjettjustering på kr. 112.000 
til dette formålet. 
 
Strengere regler for personvern gjør at det bør monteres «follow-me» på alle kopimaskiner. Noen av 
maskinene er for gamle til at denne nye funksjonalitet kan monteres. Det foreslås en budsjettjustering 
på kr. 180.000 til kjøp av tre nye maskiner. 
 
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap gjør oppmerksom på at kostnader knyttet til oppstart 
av MRR i Oslo kan være vanskelig å anslå. De har derfor tatt forbehold om at vedtatt budsjett for 2018 
muligens kan bli for lavt. Spesielt er det kostnader forbundet med videooverføring av forelesninger 
samt husleiekostnader som er usikre. Ubrukte budsjettmidler fra 2017 er ca. 0,3 mill. kr., og instituttet 
har bedt om å få overført disse midlene til 2018. Ledelsen anbefaler ikke en slik overføring, men 
dersom det skulle oppstå vesentlige endringer i forhold til de forutsetningene som ble lagt til grunn for 
vedtatt budsjett, vil det bli fremlagt forslag til budsjettendring i forbindelse med tertialrapporteringen.  
 
Saldering av regnskapet og ovennevnte budsjettjusteringer medfører at midler knyttet til overskudd fra 
NHHE som er avsatt på konto for avregning mot KD, samt sentral VK ikke vil bli benyttet. Heller ikke 
hele bevilgningen som er mottatt fra KD vil bli benyttet. 
 
Styrets samlede disponible reserver ved inngangen til 2018 er derfor 38,4 mill. kr. fordelt på sentral 
VK 23,6 mill. kr, overskuddsmidler fra NHHE 7,5 mill. kr. og ubrukt bevilgning KD 7,2 mill. kr.  
 
I vedlegg 5 presenteres også forslag til høyskolens justerte budsjett for 2018. 
 
 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : styret VEDLEGG 2 regnsk BFV

VEDLEGG 2: Regnskap BFV 2017 
 

 
 
  



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : styret VEDLEGG 2 regnsk BFV

VEDLEGG 2: Regnskap BFV 2017 (forts.) 
 

 
 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : styret VEDLEGG 2 regnsk BFV

VEDLEGG 2: Regnskap BFV 2017 (forts.) 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Styret VEDLEGG 3 NHHE

Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Styret VEDLEGG 3 NHHE 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 23 første ledd



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Styret VEDLEGG 4 avslutning regnsk

VEDLEGG 4: Forslag til avslutning av regnskap 2017  
 

 
 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Styret VEDLEGG 4 avslutning regnsk

VEDLEGG 4: Forslag til avslutning av regnskap 2017 (forts.) 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Styret VEDLEGG 5 justert budsjett

VEDLEGG 5: Justert budsjett 2018 



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett

Vedlegg 6 : Årsrapport 2017 til Kunnskapsdepartementet



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



4/18 Økonomirapport 2017 - 17/01466-5 Økonomirapport 2017 : Oppgjørspakke 3. tertial 2017 inkl tab 1-4 og ledelsekom uten oppdatert budsjett



5/18 Organisering av HR-funksjonen samt stillingen som «administrativ leder» - 16/02379-18 Organisering av HR-funksjonen samt stillingen som «administrativ leder» : Organisering av HR-funksjonen samt stillingen som «administrativ leder»

1 

ORGANISERING AV HR-FUNKSJONEN SAMT STILLINGEN SOM 
«ADMINISTRATIV LEDER» 

Saksbehandler Øystein Thøgersen 
Arkivreferanse 16/02379-18 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 5/18 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar følgende endringer i NHH sin organisasjon: 
1. Det foreslås at organiseringen av HR-funksjonen endres ved at:

i) Stillingen som prorektor for fagressurser omgjøres til prorektor for HR.
ii) Stillingen som HR-sjef videreføres med rapporteringslinje til prorektor HR. HR-

sjefen vil fortsatt lede HR-avdelingens to seksjoner slik som idag.

2. Det foreslås at en ikke innfører den bebudede nye stillingen som administrativ leder for
den gruppen av administrative avdelinger som idag rapporter direkte til rektor, men at en
videreutvikler både koordineringen mellom disse avdelingene og rapporteringslinjer fra
involverte avdelingsledere til rektor.

Bakgrunn: 
NHH sin overgang til enhetlig ledelse pr. 1. august 2017 har medført flere endringer i
organisasjonen. Rammen for disse endringene følger av vedtakene i NHH sitt styre den 8. juni 
2017, jfr. styresakene 33/17 og 34/17. I tråd med vedtakene har blant annet 
studieadministrasjonen blitt organisert under prorektor for utdanning og 
forskningsadministrasjonen blitt organisert under prorektor for forskning. Et gjenværende 
element i omorganiseringen er ansettelsen av en administrativ leder som ansvarlig for gruppen
av fellesadministrative enheter bestående av HR-avdelingen, kommunikasjons- og 
markedsavdelingen samt avdeling for styring, økonomi og drift og potensielt også service-
senteret og en ny, selvstendig IT avdeling. 

På bakgrunn av erfaringene siden 1. august 2017 med organisasjonens funksjon og det 
relaterte organisatoriske arbeidet høsten 2017 samt økonomiske rammebetingelser, foreslås at
nevnte organisering inn under en ny, administrativ leder endres. Forslagene som fremmes har
vært gjenstand for bred behandling i relevante fora på NHH. Det vises spesielt til at saken ble
behandlet på Samarbeidsutvalget (SU) sitt møte den 23.01.2018, jfr. sak 4/18. SU vedtok å 
slutte seg til de foreslåtte endringene. Det vises også til at det er gjennomført sonderinger med
berørte administrative ledere.  
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For det første foreslås organiseringen av HR-funksjonen endret ved at:  
 Stillingen som prorektor for fagressurser omgjøres til prorektor for HR.  
 Stillingen som HR-sjef videreføres med rapporteringslinje til prorektor HR. HR-sjefen 

vil fortsatt lede HR-avdelingens to seksjoner slik som idag.      

For det andre foreslås at en ikke innfører en ny stilling som administrativ leder for den 
gjenværende gruppen av administrative avdelinger, men at en videreutvikler både 
koordineringen mellom disse avdelingene og rapporteringslinjer fra involverte 
avdelingsledere til rektor.  
 
Den foreslåtte organiseringen av HR-funksjonen er helt analog med den implementerte 
organiseringen av forskningsadministrativ avdeling. Organiseringen vil styrke den enhetlige 
ledelsesmodellen ved å fjerne det eksisterende, noe uavklarte overlappet mellom funksjonene 
til henholdsvis HR-sjef og rektor for fagressurser i den eksisterende organiseringen. Det vises 
i denne sammenheng spesielt til at prorektor for fagressurser er leder av TU og i den funksjon 
ansvarlig for alle rekrutteringsprosesser samt flere HR-relaterte oppgaver inn mot faglig stab. 
I praksis er det pr. idag derfor en serie kontaktpunkter mellom HR-sjef og prorektor 
fagressurser. Den foreslåtte endringen i organiseringen av HR-funksjonen vil avklare og 
forenkle disse og således legge godt til rette for kvalitet og effektivitet i HR-arbeidet inn mot 
samtlige avdelinger og institutter på NHH.  
 
Med hensyn til at en ikke innfører en ny stilling som administrativ leder for den gjenværende 
gruppen av administrative avdelinger, er hovedargumentet at dette ville innebære en unødig 
kompleksitet i organisasjonen. Det er et begrenset antall avdelinger med hver sin 
avdelingsleder som ville bli ledet av en ny administrativ leder, og det vil være 
ressursbesparende – både med hensyn til lønnskostnader og unødige mellomledd i 
avdelingens ulike arbeidsoppgaver og prosesser – å unngå innføringen av en slik stilling. I 
stedet vil det være naturlig å videreutvikle både koordineringen mellom de involverte 
avdelingene og rapporteringslinjene fra avdelingslederne til rektor. I dette arbeidet vil det 
være naturlig å se særlig på koordineringen mellom de internt orienterte avdelinger (dagens 
avdeling for styring, økonomi og drift og en ny, selvstendig IT avdeling) for seg og de 
eksternt orienterte avdelingene (kommunikasjons- og markedsavdelingen og servicesenteret 
samt også enheten for prosjekter og ledelsesstøtte med sin tyngde på arbeidet med eksterne 
relasjoner og alumni) for seg. 
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STRATEGI FOR NHH 2018-2021 - FØRSTE BEHANDLING 

Saksbehandler Øystein Thøgersen 
Arkivreferanse 16/02777-10 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 6/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar første helhetlige utkast til strategi for NHH 2018-2021 til orientering. 
Styrets kommentarer og merknader innarbeides i et revidert strategidokument som styret vil
behandle med sikte på endelig vedtak av ny strategi på styremøtet den 8. mars 2018.  

Bakgrunn: 
Prosessen med å utforme strategi 2018-2021 startet med forberedende arbeid våren 2017 som 
involverte både en bred forankring i NHHs organisasjon samt ulike grupper med relevante
eksterne kontakter. Dette arbeidet identifiserte og kartla flere sentrale områder for det videre 
strategiarbeidet: 

• Digitalisering og teknologiforståelse på tvers av NHHs fagområder

• Satsing på innovasjon og entreprenørskap

• Internasjonaliseringsarbeid

• Ekstern synlighet og samfunns- og næringslivsinteraksjon, herunder alumniarbeid

• Diversifisering av NHHs faglige spissområder

• Utdanningskvalitet

• NHHs finansielle handlingsrom

Når ny ledelse (som tiltrådte 1. august) videreførte strategiarbeidet, vektla en i tillegg også 

• Rekrutteringsarbeid, vs. studenter og vs. ansettelser

• Posisjonering og merkevarearbeid

Strategiarbeidets senere faser har omfattet involvering av alle institutter og enheter samt 
studentene. Ledelsen har hatt en serie strategimøter med institutter og administrative enheter,
alle institutter og enheter har avgitt omfattende skriftlige innspill, det har vært arrangert 
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strategi-arbeidsmøte og strategidokumentets målformuleringer har blitt presentert for institutt- 
og avdelingsledere. En har i tillegg hatt egne møter med kjernestyret i NHHS i tillegg til at
studentene også har vært representert i blant annet nevnte strategi-arbeidsmøte. Det vises også 
til orienteringene som er gitt styret gjennom høsten 2017 vedrørende strategiprosessens
utforming, rammer og fremdrift. 

Vedlagte utkast til strategi 2018-2021 følger i all hovedsak samme disposisjon som strategien
for 2014-2017. Strategiarbeidet har vektlagt arbeidet med å utforme hovedmål, delmål og 
satsingsområder knyttet til i) utdanning, ii) forskning, iii) bidrag til samfunns- og næringsliv 
og iv) organisasjon og ressurser. I tillegg har en også vektlagt arbeidet med et 
introduksjonsavsnitt som knytter strategien til observerte megatrender og endringer i
samfunnet. Når det gjelder avsnittene som presenterer visjon og verdigrunnlag, er endringene 
fra forrige strategi små og begrenser seg i stor grad til språklig bearbeiding. 

Styret inviteres til å gi innspill til vedlagte helhetlige utkast til ny strategi. Av særlig viktighet
er vurderinger om utvalget av satsingsområder og beskrivelsene av disse. Basert på styrets 
merknader og kommentarer vil en utarbeide et revidert strategidokument som styret vil få til 
behandling med sikte på endelig vedtak av ny strategi på styremøtet den 8. mars 2018. 

Når strategien er vedtatt, vil en umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide handlingsplaner
og tiltak utledet av målformuleringer og satsingsområder. Handlingsplanene vil i stor grad bli 
desentraliserte og utarbeidet for hvert enkelt institutt, enhet og utvalg. Konkretisering og 
målbarhet søkes vektlagt, og dette vil danne utgangspunkt for ledelsesoppfølging og nye 
iterasjoner og revisjoner av handlingsplanene.  
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Utkast 01.02.2018

NHH 

Strategi 2018 – 2021
[Utkast]
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Strategi i respons til megatrender og endring 
 

I en verden preget av raske endringer viser NHHs strategi vei for kunnskaps‐ og kompetanseutvikling 

på fagområdene som karakteriserer en ledende, internasjonal handelshøyskole.  

Endringene vi står overfor kan i stor grad tilskrives de samlede effektene av en serie megatrender: 

Stadig raskere teknologisk utvikling, globalisering, demografisk endring, samt klimaforandringer og 

ressursknapphet. Alt dette utfordrer forretningsmodeller og samfunnsinstitusjoner. På NHH 

utdannes mennesker som skal utvikle og lede næringsvirksomhet og inneha viktige posisjoner i 

samfunnet. NHH må derfor innta en frontposisjon i utviklingen av den nødvendige kunnskap og 

kompetanse i møte med disse megatrendene.  

Over alt rundt oss ser vi rask og kontinuerlig teknologisk endring. Nye teknologier som kunstig 

intelligens, roboter og maskinlæring, samt stadig større tilgang til data, virker sammen med andre 

globale megatrender. Dagens digitale revolusjon er grenseløs, og fremvoksende økonomier tar i bruk 

ny teknologi minst like raskt som de modne økonomiene. Samtidig som nye teknologiske 

gjennombrudd kan by på store utfordringer, gir de også muligheter for dem som klarer å tilpasse seg 

og utnytte den nye teknologien. Teknologisk endring vil øke effektiviteten, men kan også bidra til økt 

økonomisk ulikhet og et mer polarisert samfunn, med de spenninger det medfører. 

Globalisering er ikke et nytt fenomen, men ny teknologi har i senere tid både bidratt til og styrket 

effekten av globalisering. Internett og fremveksten av en stor digital markedsplass har bidratt til at 

verden har blitt mindre. Veien fra en god idé til en global virksomhet kan være kort, og nye aktører 

og ny teknologi kan utfordre de etablerte i langt større grad enn før, uavhengig av hvor i verden de 

måtte befinne seg. Selskapers levetid blir stadig kortere. For å forbli konkurransedyktige må derfor 

virksomheter både i Norge og globalt hele tiden fornye seg. Globaliseringen bidrar også til at verdens 

økonomiske tyngdepunkt forflytter seg mot fremvoksende økonomier i Asia og Afrika. 

I takt med at verdens befolkning vokser, blir mer urbanisert og velstående, vil etterspørselen etter 

mat, vann og energi stige. Jordens naturressurser er begrensede, og det å skulle tilfredsstille den 

økte etterspørselen blir dermed krevende. I tillegg er økt økonomisk aktivitet og større etterspørsel 

etter energi fortsatt forbundet med økte klimautslipp. Ressursknapphet og klimaendringer vil 

dermed måtte lede til fundamentale tilpasninger i retning av bærekraftig vekst.   

Megatrendene påvirker også konkurransesituasjonen og handlingsrommet for forsknings‐ og 

utdanningsinstitusjoner. Kravet til faglig fornyelse skjerpes. Etablert kunnskap blir raskere utdatert, 

og utdanningen må derfor også «lære studentene å lære» samtidig som behovet for livslang læring 

adresseres. Ved NHH skal all utdanning, forskning og alle bidrag til samfunns‐ og næringsliv være 

preget av faglig substans og relevans for næringslivet og samfunnet forøvrig. Dette oppnås ved 

kontinuerlig faglig fornyelse i takt med observerte megatrender og nye utviklingstrekk som oppstår. 

Nødvendige premisser er evnen til å tiltrekke seg fremragende studenter og ansatte samt en smidig, 

inkluderende og handlingsrettet organisasjon. NHHs strategi 2018‐2021 viser vei mot ambisiøse mål. 
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FORMÅL OG 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.

UTDYPING
NHH driver utdanning, forskning og formidling innenfor det økonomisk‐administrative fagområdet. Et

sentralt kjennetegn er nær og omfattende interaksjon med næringsliv og samfunnsinstitusjoner.  

Faglig substans og relevans preger både studieprogrammer, forskning og formidling. 

EQUIS‐akkreditering og medlemskap i CEMS‐alliansen bidrar til at NHH er en ledende internasjonale

handelshøyskole. EQUIS‐akkrediteringen sikrer dessuten en helhetlig og grundig vurdering av 

handelshøyskolen i en internasjonal kontekst. Videre skal NHH være i internasjonal toppklasse på sitt

felt. Det krever systematisk arbeid for kontinuerlig kvalitetsutvikling og faglig fornyelse, evne til å 

tiltrekke seg fremragende studenter og ansatte, samt utvikling av en smidig, inkluderende og 

handlingsorientert organisasjon. 

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.

UTDYPING
Ved NHH eksisterer det en sterk kvalitetskultur. NHH forventer at all virksomhet fremviser høy 

kvalitet og at hver enkelt ansatt bidrar til dette. Det innebærer at høyskolens forskning, undervisning

og formidlingsvirksomhet er relevant og holder et høyt faglig nivå, og at de administrative 

funksjonene har høy kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. 

Hver enkelt faglig og administrativt ansatt skal gjøre sitt for at alt vi gjør holder høy etisk standard.

Prinsippet om fri og uavhengig forskning skal ligge til grunn for NHHs virksomhet. Men den 

akademiske friheten skal utøves innenfor etiske rammer og på en måte som tjener fagets, NHHs og

samfunnets interesser. Høyskolens organisasjonskultur og arbeidsmiljø preges av evne og vilje til å

fremme NHHs felles mål og ambisjoner.  

Verdien engasjert handler om å identifisere seg med virksomheten, bidra til et høyt aktivitetsnivå og

delta aktivt i fellesskapet, både ved NHH og gjennom positive bidrag til samfunnet rundt oss. 

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

Verdien ambisiøs gjenspeiler at den enkelte setter seg høye mål på egne og institusjonens vegne. 
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UTDANNING 
 

HOVEDMÅL 

NHH skal utdanne fremragende økonomer og ledere med god teknologiforståelse og et sterkt 

engasjement for samfunnet rundt seg, som brenner for å bidra til positiv endring i form av 

bærekraftig, sosial og økonomisk utvikling nasjonalt og internasjonalt. 

 

DELMÅL 1: INNTAKSKVALITET 
NHH skal tiltrekke seg studenter med sterke faglige resultater, som er motivert for læring og med 

ambisjoner om å bidra til positiv endring lokalt og globalt. NHHs studieprogram skal være et klart 

førstevalg innenfor økonomisk‐administrative fag blant norske studenter, og tiltrekke seg høyt 

kvalifiserte internasjonale studenter.  

 

DELMÅL 2: STUDIEKVALITET 
NHH skal ha en kultur for kvalitet i utdanningene der administrasjon, fagstab og studenter hele tiden 

jobber sammen for å forbedre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogrammer og læringsmiljø 

skal være på høyde med topp internasjonale handelshøyskoler.  

 

DELMÅL 3: KANDIDATKVALITET 
NHH skal uteksaminere kandidater som (1) er foretrukne i det nasjonale markedet for økonomer og 

ledere, og attraktive i det internasjonale arbeidsmarkedet; (2) kvalifiserer for topp master‐ og PhD‐

programmer internasjonalt; og (3) går inn i nye virksomheter med stort vekstpotensial og bidra til at 

disse lykkes med å omsette innovative ideer til lønnsomme produkter og tjenester. 
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UTDYPING
Våre utdanningsprogram på alle nivåer skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør

kandidatene våre attraktive i arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt, som nyutdannede og 

senere i karrieren. Undervisningen skal være forskningsbasert, og programmene skal sikre faglig 

progresjon, ha ambisiøse læringsmål og legge til rette for livslang læring. Våre Executive‐programmer

skal tilby relevant etterutdanning for økonomer og ledere i alle faser av karrieren.

Ferdigheter/kompetanse: NHH skal være blant Europas ledende handelshøyskoler og skal tilby

kjernekompetanse innenfor de relevante bedrifts‐ og samfunnsøkonomiske fagene. Dette innebærer

å utdanne kandidater med relevant teoretisk og analytisk kompetanse, og sterke ferdigheter innen 

problemløsning og kommunikasjon. I tillegg skal NHH sikre studentene en bred innføring i digital 

økonomi og teknologiforståelse både gjennom spesifikke teknologifag og tradisjonelle økonomifag, 

samt kunnskap om bærekraft, entreprenørskap og innovasjon. 

Holdninger: Vi skal utdanne kandidater som er kunnskapsrike, initiativrike og trygge på seg selv, som

har evnen til å lære, til å stille gode spørsmål og som søker kreative løsninger på problemer. Våre 

kandidater skal være engasjerte, inkluderende og ansvarlige, og kunne samarbeide godt med andre 

mennesker på tvers av bransjer, kulturer og land. 

Relevans: Utdanningsprogrammene skal balansere teori og analyse med relevant praktisk 

anvendelse. Dette betyr at problemstillinger, eksempler og case brukt i undervisning skal være

relevante og tidsriktige, og at NHH i større grad skal integrere internships i utdanningene. For å sikre

kvalitet og relevans, skal NHH kontinuerlig evaluere og justere studieprogrammene i forhold til 

utviklingen i arbeidsmarkedet og samfunnet generelt. Dette oppnås gjennom (1) en smidig 

administrasjon av studieprogram med gode rutiner som raskt kan respondere på endringer i 

samfunnet gjennom kontinuerlige program‐ og kursinnovasjoner (agility), og (2) utstrakt dialog og 

samarbeid med næringsliv, forvaltning og andre som ansetter og arbeider med NHH‐kandidater.  

Pedagogikk: NHH skal bruke de beste lærings‐ og vurderingsformer både i form av

undervisningsteknologi og kompetanse hos fagstab og administrasjon. Pedagogikk skal tilpasses

fagenes innhold, skape engasjement og sikre god læring for studentene. For å sikre at

utdanningsprogram, kurstilbud, pedagogikk og hvordan dette organiseres og kommuniseres er på

nivå med de beste, skal man kontinuerlig og systematisk sammenligne NHH med et utvalg topp

internasjonale handelshøyskoler (benchmarking).

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

læringsmiljø. 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.  

Internasjonalisering: NHH skal rekruttere flere internasjonale fulltidsstudenter på masternivå. I tillegg

skal NHH arbeide målrettet med å styrke internasjonalt samarbeid gjennom å skape og videreutvikle 

allianser med utvalgte internasjonale utdanningspartnere, samt bedrifter, organisasjoner og 

forvaltning. NHH skal vinne frem i konkurransen om eksterne prosjektmidler i Erasmus+ og nasjonale

partnerskapsprogram for å utvikle kvalitet i studieprogrammene. 

Karrieretjenester: NHH skal sikre at studentene har et best mulig grunnlag for å gjøre gode 

karrierevalg. Mangfoldet av jobbmuligheter for økonomer skal være synlig i studietiden, og 

studentene skal tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å være de foretrukne kandidatene i

nasjonale og internasjonale rekrutteringsprosesser. 
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FORSKNING 

HOVEDMÅL
NHH skal være en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med forskning på internasjonalt

toppnivå. 

DELMÅL 1: KVALITET
NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, øke antall publikasjoner i

topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på internasjonale konkurransearenaer.  

DELMÅL 2: RELEVANS
NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for en

handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal produsere flere forskningsresultater som

skaper verdi ved å bidra til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner. 

DELMÅL 3: FORSKERUTDANNINGEN
Doktorgradsutdanningen ved NHH skal tiltrekke seg de beste norske og sterke internasjonale

studenter, og uteksaminere flere kandidater som når opp i konkurransen om vitenskapelige stillinger

ved anerkjente internasjonale institusjoner.

UTDYPING
NHH har som mål å være en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon, og skal være en attraktiv 

arbeidsplass for fremragende forskere. Alle faglige ansatte skal publisere forskning og både antall

publikasjonspoeng per faglig ansatt og andelen faglig ansatte som publiserer skal økes.

Flere av NHHs ansatte skal publisere i topp internasjonale tidsskrifter, et allment akseptert mål på

kvalitet, og NHH skal stimulere spesielt til dette. Satsingen fra forrige strategiperiode skal

videreutvikles for å øke antallet fagområder som publiserer på toppnivå innen de sentrale temaene 

for en internasjonal handelshøyskole. Å vinne mer finansiering på internasjonale 

konkurransearenaer, som fra European Research Council, styrker NHHs posisjon som en solid 

forskningsinstitusjon. I tillegg er økt ekstern finansiering en viktig ressurs for å nå ambisjonene om å 

være en handelshøyskole på internasjonalt toppnivå. Internasjonal benchmarking vil være viktig for å

vurdere måloppnåelse. NHH skal publisere og skaffe eksterne forskningsmidler på høyde med de 

beste handelshøyskolene i Norden. 

Relevant, nyskapende og uavhengig forskning skal bidra til å fremme NHHs rolle som en 

internasjonalt anerkjent handelshøyskole. Sammen med SNF skal NHH drive forskning av høy kvalitet 

langs hele spekteret fra grunnforskning til anvendt forskning. Forskningen skal bidra til ny innsikt for 

samfunns‐ og næringsliv både i Norge og internasjonalt. Forskningstema skal også speile den løpende

utviklingen i samfunns‐ og næringsliv og bidra positivt til denne. NHH ser inntekter fra eksterne 

finansieringskilder som en viktig indikator på slik relevans og skal øke disse.  
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Undervisningen på NHH skal være forskningsbasert på alle nivåer. Det betyr blant annet at

studentene er en ressurs som skal integreres i forskningen. Dette kan samtidig være med på å vekke

deres engasjement for videre forskningsstudier. NHH skal øke andelen av sine masterstudenter som 

fortsetter med doktorgrad, både ved gode norske og internasjonale institusjoner. NHH vil øke 

internasjonal ekstern finansiering til undervisningsprosjekter, særlig knyttet opp mot forskning 

(eksempelvis Erasmus+). 

Forskerutdanningen skal være en integrert del av forskningen ved NHH gjennom at

doktorgradsstudentene er tilknyttet forskergrupper ved instituttene og samarbeider med andre

vitenskapelige ansatte om prosjekter og publikasjoner. NHH skal styrke sin karrierestøtte til 

doktorgradsstudentene for å bedre deres muligheter til å nå opp i konkurransen om vitenskapelige

stillinger ved anerkjente nasjonale og internasjonale institusjoner, samt om fremtredende stillinger i

samfunns‐ og næringsliv for øvrig. 
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BIDRAG TIL SAMFUNNS‐ OG NÆRINGSLIV 

 

HOVEDMÅL 
NHH skal sette premisser og påvirke retning for samfunnsdebatten på tema som er relevante for en 
handelshøyskole på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt formidle forskningsbasert kunnskap til 
samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning.  
 

DELMÅL 1: SAMARBEID MED NÆRINGSLIV, FORVALTNING OG ALUMNI  
NHH skal være en pådriver for nytenkning og bærekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og 
være en foretrukken samarbeidspartner innen forskning og utdanning. Samarbeid med eksterne 
virksomheter, samt med et vitalt alumninettverk, skal spille en nøkkelrolle i utviklingen av NHH. NHH 
skal videreutvikle sin dialog og samhandling med offentlige myndigheter og andre beslutningstakere.  
 

DELMÅL 2: FORSKNINGSKOMMUNIKASJON 
Formidling av forskning skal styrke samfunnsdebatten og NHHs synlighet nasjonalt og internasjonalt. 
NHHs forskere skal kommunisere solid, forskningsbasert innsikt til samfunns‐ og næringsliv. NHHs 
kommunikasjon skal ha høy faglig kvalitet, være uavhengig, åpen og etterrettelig. NHH skal være 
journalisters førstevalg for økonomisk‐administrativ kunnskap. 
 

DELMÅL 3: POSISJON  
NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon, og NHHs studieprogrammer skal være klare 
førstevalg innenfor økonomisk‐administrativ utdanning i Norge. Internasjonale akkrediteringer og 
plassering på sentrale rangeringer i regi av Financial Times og andre, er viktige indikatorer på NHHs 
kvalitet og posisjon, og de vil få økt vektlegging i kommende år. Kunnskapen NHH utvikler og 
formidler skal oppfattes som fremtidsrettet og relevant.  
 

DELMÅL 4: MØTEPLASS 
NHH skal være en åpen og tilgjengelig institusjon som har god dialog med omverdenen. NHH skal 
tilby de beste og mest relevante faglige møteplassene innenfor høyskolens kjerneområder og være 
et samlingspunkt for kunnskapsdeling.  
 

UTDYPING 
NHH skal være det naturlige kontaktpunktet for dem som ønsker ekspertkunnskap om bedrifts‐ og 
samfunnsøkonomiske tema. For å sikre relevans, vil nye partnerskapsmodeller og tettere integrering 
av forskningssentre, næringsklynger, innovasjonshub’er og andre aktører stå sentralt. NHH‐alumni 
fyller en rekke nøkkelstillinger i samfunnet og fungerer som ambassadører for høyskolen. NHH skal 
bygge enda sterkere relasjoner med sine alumni. 
 
NHHs fagstab skal med faglig tyngde sette premisser, utfordre og påvirke samfunns‐ og næringsliv. 
Høyskolens posisjon vises og styrkes ved at ansatte deltar i ekspertutvalg, styrer og råd med sin 
spisskompetanse. Kommunikasjon, formidling og samfunnsansvar skal bli en enda større del av 
fagmiljøenes og de ansattes virksomhet. 
  
NHHs kommunikasjon skal være nyskapende og konstruktiv. Kvalitet i form av substans og relevans 
skal stå i sentrum og befeste NHHs rolle som viktig premissleverandør. 
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NHH skal skape møteplasser hvor forskere, næringsliv, forvaltning, tidligere og nåværende studenter
møtes og utveksler kunnskap og erfaring. Disse arenaene skal stimulere nytenking, livslang læring og
utvidet samarbeid.  
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ORGANISASJON OG RESSURSER

HOVEDMÅL
NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal
levere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning, forskning, formidling og interaksjon med 
næringsliv og forvaltning. 

DELMÅL 1: MENNESKELIGE RESSURSER 
NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant
kompetanse i alle deler av organisasjonen, og skal fremme mangfold og likestilling.  

DELMÅL 2: ORGANISASJONEN
NHHs organisasjon skal preges av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet og effektive
arbeidsprosesser, samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av enheter og 
funksjoner. 

DELMÅL 3: ØKONOMI 
NHH skal øke det økonomiske handlingsrommet for å sikre økonomisk styrke og stabilitet, og for å
skape grunnlag for realisering av strategiske satsinger. Handlingsrommet skal økes gjennom økte 
inntekter fra eksternfinansiert virksomhet, partnerskap med næringsliv‐ og samfunnsinstitusjoner
samt andre kilder. 

DELMÅL 4: INFRASTRUKTUR
NHHs infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under institusjonens ambisjoner.
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UTDYPING 

NHH skal være en attraktiv arbeidsplass for mennesker med høy kompetanse. NHH skal tilrettelegge 
for faglig utvikling hos den enkelte ansatte og stimulere til et godt arbeidsmiljø og positivt kollegialt 
samarbeid. Behovet for digital kompetanse skal stå sentralt i rekrutteringssammenheng og i 
medarbeideres videre kompetanseutvikling. NHH skal også tilrettelegge for systematisk 
lederutvikling på alle nivåer.   

NHH skal rekruttere vitenskapelig(e) ansatte på høyt internasjonalt nivå gjennom bevisst og 
målrettet internasjonal rekruttering. Høyskolen skal føre en aktiv rekrutteringspolitikk som bidrar til 
at flere kvinner ansettes i vitenskapelige stillinger.  

NHH skal ha en administrasjon som i kvalitet og effektivitet er på høyde med de fremste 
internasjonale institusjonene. Arbeidsprosesser ved NHH skal være effektive, rasjonelle og av høy 
kvalitet i alle ledd. Gjennom digitalisering skal arbeidsprosesser effektiviseres og forbedres, og på 
den måten også frigjøre ressurser til andre sentrale oppgaver. 

NHHs organisasjon skal preges av en kollektiv evne og vilje til å fremme NHHs felles mål og 
ambisjoner. Det skal stimuleres til og tilrettelegges for kunnskapsdeling og erfaringsoverføring. 
Høyskolen skal også tilrettelegge for god intern kommunikasjon hvor ansvar og forventninger til den 
enkelte er avklart. 

NHH skal ha økonomistyringssystemer som sikrer god styring og kontroll, løpende oppfølging og 
rapportering, og som sikrer god beslutningsstøtte i alle deler av organisasjonen og støtter opp om 
omstilling og nyutvikling. Målrettet langsiktig økonomisk planlegging skal sikre høyskolen stabile og 
forutsigbare økonomiske rammer og tilrettelegge for økt økonomisk handlingsrom. Intern 
ressursfordeling skal være godt forankret i overordnet strategi og direkte understøtte realisering av 
høyskolens strategiske ambisjoner. Effektiv og pålitelig økonomi‐ og ressursstyring skal oppnås blant 
annet gjennom digitalisering, forbedring og standardisering av arbeidsprosesser. 

NHHs kompakte campus skal til enhver tid være tilpasset studentene og ansattes behov for plass og 
muligheter for samhandling. Læringsarealene skal være fleksibelt tilrettelagt for varierende 
undervisnings‐ og læringsformer. Rehabilitering av den eldste bygningsmassen (høyblokken mm.) har 
høyeste prioritet og vil spille en avgjørende rolle i å etablere en fremtidsrettet bygningsmessig 
infrastruktur.  

Det tilrettelegges for at forskerne får tilgang til relevant og oppdatert forskningsinfrastruktur som til 

enhver tid er tilpasset de krav som gjelder for å kunne produsere forskning av høy kvalitet. NHH skal 

videre ha etablert en robust digital infrastruktur som på en effektiv og hensiktsmessig måte 

understøtter all faglig og administrativ virksomhet. Det skal etableres et velfungerende system for 

informasjonssikkerhet som gir høyskolen mulighet til å ivareta etiske og juridiske forpliktelser, 

inkludert personvernet.       
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STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER 

1. Faglig fornyelse og relevans

NHH skal kontinuerlig arbeide for at kurstilbudet, både når det gjelder innhold og eksempler

brukt i eksisterende kurs og typen kurs som tilbys, skal være relevante og reflektere dagens

samfunn, markeder og trender. Dette innebærer at kurstilbudet skal utvikles i takt med

megatrendene som påvirker Norge og verden, herunder den akselererende teknologiske

utviklingen samfunnet opplever i dag. NHH skal i større grad tilby studentene praktisk 

erfaring som del av utdanningen, blant annet ved å satse på internships i utdanningen.

2. Læringsmiljø og pedagogikk

NHH skal til enhver tid tilby et læringsmiljø som appellerer til et mangfold av studenter, med

hensyn til nasjonalitet, region, samfunnslag, etnisitet, kjønn og interesser, og NHHs fysiske og

psykiske studiemiljø skal føles trygt og inkluderende for alle. NHH skal tilby varierte 

læringsformer tilpasset fagenes innhold som skaper engasjement og sikrer god læring for

studentene. Det skal tilrettelegges for at man til enhver tid kan bruke de beste pedagogiske

metoder og vurderingsformer både i form av undervisningsteknologi og kompetanse hos

fagstab og administrasjon.

3. Større bredde og høyere kvalitet i forskningen

NHH skal satse på å øke antall fagområder som publiserer på toppnivå innenfor de sentrale

temaene for en internasjonal handelshøyskole. Det skal jobbes systematisk med å

identifisere sentrale områder med slikt potensiale og legges til rette for at disse kan nå

internasjonalt toppnivå.

4. Et tydelig NHH‐avtrykk i samfunnet

NHH skal satse sterkere på formidling og kommunikasjon. Kvalitet i form av substans og

relevans bidrar til å sette premisser og påvirke retning for samfunnsdebatten på relevante

tema. Dette betyr flere aktive formidlere, økt synlighet i samfunnsdebatten og et tydeligere

NHH‐bidrag på sentrale fagområder for en internasjonal handelshøyskole. NHH skal være

journalisters førstevalg for økonomisk‐administrativ kunnskap.

5. Et sterkere alumninettverk

NHH skal revitalisere høyskolens alumniarbeid. Høyskolen skal tilrettelegge for og bidra til et

levende, relevant og handlingskraftig alumninettverk. Våre alumni skal fungere som

høyskolens ambassadører og bidra til videreutvikling av høyskolen.

6. Digitalisering og teknologiforståelse skal gjennomsyre høyskolen

Samfunnet digitaliseres i stor skala. Dette gjelder også innenfor høyere utdanning der digital

teknologi er blitt et viktig og nødvendig virkemiddel for realisering av fremragende

utdanning, forskning, formidling og administrasjon. NHH skal møte de utfordringene dette

medfører ved å satse tungt og bredt på en digitaliseringsstrategi der utvikling av digitale

løsninger og oppbygging av digital forståelse og kompetanse står sentralt. Digitalisering skal

prege studiesituasjonen ved NHH – både i form av digitale tjenester og prosesser og gjennom

studieinnholdet.



7/18 Tiltaksplan for å bedre læringsmiljøet - 18/00269-1 Tiltaksplan for å bedre læringsmiljøet : Tiltaksplan for å bedre læringsmiljøet

1 

TILTAKSPLAN FOR Å BEDRE LÆRINGSMILJØET 

Saksbehandler Brigt Vaage 
Arkivreferanse 18/00269-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 7/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

Bakgrunn: 
Med bakgrunn i resultater fra NHHs tilfredshetsundersøkelse våren 2017, og NHHS’ 
«studentenes meninger» våren 2017, utarbeidet og vedtok Læringsmiljøutvalget høsten 2017
en tiltaksplan for å bedre det generelle læringsmiljøet ved NHH.  

Tilfredshetsundersøkelsen er generelt positiv, og viser at nærmere tre av fire studenter trives i
stor eller svært stor grad i egen studiesituasjon. På enkelte områder og med enkelte grupper av
studenter har vi ifølge undersøkelsen forbedringspotensialer. Dette gjelder blant annet
opplevd karakterpress, arbeidspress og inkludering i studentgrupper (spesielt for 
internasjonale gradsstudenter og utvekslingsstudenter). Undersøkelsen viser videre at det er
kjønnsforskjeller, og at kvinner i høyere grad (12%) oppgir eksamensangst enn menn (6%) og 
at kvinner (59% i blant/ofte) i høyere grad har manglende tro på egne ferdigheter enn menn
(32% i blant/ofte).  

I «studentenes meninger» trekkes det frem at NHH bør få til en bedre koordinering på tvers av
kurs for å få ned arbeidspresset, at det bør tilrettelegges bedre for plasser å jobbe med 
gruppearbeid, og informere bedre hva som kreves for å få god karakter i enkelte kvalitative 
fag.  

Tiltakene i tiltaksplanen retter seg mot overnevnte punkt, og tar for seg syv ulike delmål med
tilhørende tiltak for hvordan NHH kan bedre studentens læringsmiljø.  
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LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)  

TILTAKSPLAN FOR Å BEDRE LÆRINGSMILJØET 
(en oppfølging av div. undersøkelser og innspill; SHOT, Tilfredshetsundersøkelsen 2017, Studentenes meninger 2017, mv.) 

Problemstilling / mål 1: Redusere prestasjonspress 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Gjennomført 
Kurs Studiemestring, skreddersydd for nye studenter. 

Vurdere om vi skal ha gjentatte kurs med 
studiemestring/studietekning/læring 

Sammen (NHH) 
https://www.sammen.no/no/
bergen/rad-og-karriere 

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. Målgruppe: 
Førstelinjetjeneste (SS), studieveiledere, 
studentombud forelesere, studenter? 

VIVAT Høst -18 

Vedlegg til sak 7/18
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Problemstilling / mål 2: Redusere eksamensangst/arbeidspress 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Gjennomført 
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 Tiltak iverksatt av Avbrekk  Avbrekk 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 Gjennomført 
Samling Flink nok, jf. ovf. – invitasjon av 

tidligere studenter i paneldebatt som kan 
synliggjøre mangfoldet i jobber 

NHH, prorektor for nyskaping 
og utviklingsarbeid 

  

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 Gjennomført 
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 Gjennomført 
Avbrekk Sammen for en bedre hverdag Avbrekk 2018 

 
 

Foreldrehelg Bli en god støttespiller for studenten.  LMU Høst – 18  
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Div. tiltak Eks. støtte til alkoholfrie tiltak i 

velkomstuken 
NHHS Høst -18  

Inkludering Mentorordning for nye internasjonale 
gradsstudenter 

Jorun Høst – 18   

Inkludering Alle studenter skal føle seg velkomne 
ved NHH og i NHHS, interessegrupper 
og underutvalg 

NHHS Kontinuerlig  

Oppstartsuken – førstekull Utarbeide en oppstartsuke som 
vektlegger at studentene blir kjent, og 
trygge på hvordan det er å være student. 
Gjennomgå «hvordan vi skal ha det på 
NHH» med studentene for å skape et 
godt læringsmiljø 

LMU/NHHS/STA Kontinuerlig  

 

Problemstilling / mål 6: Diverse 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Gjennomført 
Si i fra-funksjon Utarbeide en funksjon som tar imot 

varsler, ris og ros av ulik karakter.  
NHH   

 

Problemstilling / mål 7: Studenter med nedsatt funksjonsevne 

Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Gjennomført 
Handlingsplan for studenter 
med nedsatt funksjonsevne 

Nedsette en arbeidsgruppe som kan 
oppdatere handlingsplan for studenter 
med nedsatt funksjonsevne 

LMU Vår – 18   
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RETNINGSLINJER FOR GODKJENNING OG FASTSETTING AV
EGENBETALING VED NHH  

Saksbehandler Gro Tufte og Kjell Johannesen Borlaug 
Arkivreferanse 18/00273-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 8/18 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar retningslinjer for godkjenning og opprettelse av egenbetaling ved NHH slik de 
foreligger. 

Bakgrunn: 
I brev fra Kunnskapsdepartementet til NHH 27.06.2017 om rapportering av institusjoners
samarbeid med eksterne aktører, bes NHH gjøre rede for etter hvilken hjemmel det tas
egenbetaling. KD ber NHH redegjøre for samarbeidene tilbud, innhold og hvordan tilbudet
gjennomføres mot anførte hjemmel i Forskrift om egenbetaling ved universiteter og 
høyskoler.  

I tillegg gjøres NHH oppmerksom på at institusjoner skal ha retningslinjer for godkjenning og 
fastsetting av egenbetalingen, jf forskriftens § 3-2 tredje ledd. I tilsvar til KD av 08.12.2017 er
det gitt en kort utredning for egenbetaling i samarbeidsstudiene med NFF og rutine for 
godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved NHH. KD er informert om at styret ved NHH
så langt ikke har fattet et styrevedtak om retningslinjer for godkjenning og fastsetting av 
egenbetaling, men at slike retningslinjer blir lagt frem for styret på første styremøte i 2018. 
Etter uhl. § 7-1, 1. ledd, kan NHH ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære 
utdanninger som fører frem til en grad eller yrkesutdanning. Dette omtales som 
gratisprinsippet. Med hjemmel i uhl § 7-1, 2.ledd, er gratisprinsippet videre presisert i 
Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (15.12.2005 nr. 1506). Forskrift om
egenbetaling gjelder ikke studietilbud som tilbys som oppdrag, jf. § 1-1. Videre er det i 
forskriftens § 3-2 gitt enkelte unntak fra hovedregelen. Det kan kreves egenbetaling for kurs 
og studieprogrammer som normalt alene ikke frem til en grad, og det kan kreves egenbetaling 
for erfaringsbaserte mastergradsstudier, jf. § 3-2. b og c.  

Etter- og videreutdanningsaktiviteter ved NHH organiseres og driftes av NHH Executive 
(NHHE). NHHE aktiviteter er ikke bevilgningsfinansiert etter- og videreutdanning, og 
finansieres utelukkende med egenbetaling fra studentene. Som hovedregel faller dermed alle 
NHHEs studietilbud inn under unntaksregelen om egenbetaling i § 3-2. b og c. 
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Systemet for godkjenning og fastsetting av egenbetaling/studieavgift følger i dag en godt
innarbeidet struktur ved at beregninger og budsjettering skjer på NHHE. Direktør NHHE har
videre fått delegert det fulle økonomisk ansvaret for NHHEs aktiviteter og er ansvarlig for å 
rapportere til rektor NHH. I siste instans godkjennes NHHEs budsjett og resultat av styret ved
NHH. 

Forskriftens § 3-2. (3) fastslår at det er styret som skal fastsette retningslinjer for godkjenning 
og fastsetting av egenbetaling. Styret, eller den styret delegerer til, godkjenner at det aktuelle 
kurset, fag/emne eller studieprogrammet finansieres med egenbetaling etter disse 
bestemmelsene, og fastsetter hvor stor egenbetalingen skal være 
I henhold til lov bes styret ved NHH vurdere og beslutte vedlagte retningslinjer for
godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved NHH. 
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Retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling ved NHH

Fastsatt av NHH sitt styre den 08.02.2018 med hjemmel i Forskrift om egenbetaling ved universiteter
og høyskoler av 15.12.2005 nr 1506 § 3-2, 3. ledd, jf. Lov om universiteter og høyskoler (uhl.) av 
1.4.2005 § 7-1. 

Etter uhl. § 7-1, 1. ledd, kan NHH ikke kreve egenbetaling fra studenter for ordinære utdanninger som
fører frem til en grad. Etter søknad kan departementet i særskilte tilfelle godkjenne unntak.  

Departementet har med hjemmel i uhl. § 7-1, 2.ledd, gitt forskrift om egenbetaling ved universiteter 
og høyskoler (15.12.2005 nr. 1506). Forskriften om egenbetaling gjelder ikke studietilbud som tilbys
som oppdrag, jf. § 1-1. Videre er det i forskriftens § 3-2 gitt enkelte unntak fra hovedregelen. 

For de tilfeller der NHH tilbyr kurs, fag/emner eller studier som omfattes av unntaksbestemmelsene, 
må styret fastsette retningslinjer for godkjenning og fastsetting av egenbetaling i henhold til
forskriftens § 3-2, 3.  ledd. 

Godkjenning og fastsetting 
I henhold til lov, forskrift og disse retningslinjene overlater styret til rektor NHH eller den rektor
bemyndiger til å godkjenne og fastsette egenbetaling ved NHH.  

Hvorvidt et kurs, fag/emne eller studieprogram skal finansieres ved egenbetaling forutsettes avgjort i
forbindelse med nyetablering av kurs, fag/emner eller studieprogrammer som faller inn under
unntaksbestemmelsen i forskriftens § 3-2. Det forutsettes at egenbetaling kun fastsettes der hvor 
forskriftens unntaksbestemmelse åpner for det.  

Egenbetalingen skal settes til et beløp som skal dekke studietilbudets prosjektrelaterte kostnader og en
rimelig andel av kostnader knyttet til organisering og infrastruktur.  Egenbetalingen vil være avhengig 
av, og variabel, ut fra det enkelte studietilbuds egenart og kostnadsstruktur. Aktiviteter vurderes med 
hensyn til mulig usikkerhet i kostnadsanslagene, og det gjøres et påslag for slik risiko.  

NHHs etter- og videreutdanningsvirksomhet inngår i høyskolens bidrags- og oppdragsvirksomhet 
(BOA), som høyskolen ønsker å øke omfanget på. Inntektene fra BOA-aktivitetene står for et viktig 
økonomisk bidrag til høyskolens virksomhet, og en legger til grunn at det tas hensyn til dette ved 
fastsetting av egenbetaling. 

Vedlegg til sak 8/18
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Egenbetalingen (herunder studieavgiftene) skal være fastsatt senest når det åpnes for påmelding, og 
kan kun endres hvis det inntreffer ekstraordinære hendelser utenfor NHH sin kontroll.  

Rapportering 
Styret skal holdes orientert om omfanget av kurs, fag/emner og studieprogram med egenbetaling.
Dette skjer som ledd i rektoratets øvrige rapportering til styret. 
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ENDRINGAR I FAST MØTANDE STYREMEDLEM OG VARA 

Saksbehandler Sigbjørn Råsberg 
Arkivreferanse 18/00340-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 9/18 

Forslag til vedtak: 
1. Styret skal supplerast med ein ny personleg vara for Ingvild Kvinnsland. Styret gir

NHHS, ved Kjernestyret, fullmakt til å avgjera om det skal gjennomførast nytt val
eller om supplering skjer ved bruk av valresultatet frå våren 2017. NHHS rapporterer
til Rektor innan 1. mars kven som går inn som personleg vara for Kvinnsland. 

2. Styret opnar ikkje for supplering av ny andre vara for Ole-Petter Moe Hansen.

Bakgrunn: 
Aida Matre, som er personleg vara for Ingvild Kvinnsland, har reist på utveksling og har som
følgje av dette fått fri frå vervet som vararepresentant for kvinneleg studentrepresentant, med
heimel i NHH sitt valreglement § 17.  

Universitets- og høgskulelova (uhl.) § 9-3 stiller krav om at styret skal bestå av «[…]to

medlemmer valgt blant studentene». Vidare kjem det av valreglementet til NHH § 23 at
«begge kjønn skal være representert både blant medlemmer og varamedlemmer». Dette 
byggjer på kravet i uhl. § 9-4 niande ledd om at krava i likestillingslova § 21 om 
representasjon av begge kjønn skal vera «oppfylt innen den enkelte valgkrets». 

NHHS har berre utnemnd éin vara til kvar av studentrepresentantane, noko som gjer at
Kvinnsland stå utan vara når Matre har trekt seg.  

NHHS har ikkje i sitt valreglement føringar for korleis eventuell supplering skal gjerast.

NHH sitt valreglement seier i § 3 siste ledd at «[d]ersom det i styret/instituttstyrene er en 
gruppe som ikke har mange nok medlemmer i forhold til fastsatt andel, og det heller ikke er
varamedlemmer som kan tre inn i vervene, kan styret/instituttstyrene beslutte at det skal 
holdes suppleringsvalg». Denne føresegna kjem ikkje på spissen, då det her ikkje går utover
representasjonen. NHH sitt valreglement § 28 gir likevel Styret fullmakt til å «gi nærmere 
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bestemmelser om utfylling og gjennomføring av dette reglement». Det er med andre ord gitt
ei moglegheit for tilpassingar gitt av Styret i den grad reglementet ikkje passar. 

Utifrå dette kan det utleiast at det ikkje vera noko formelt i vegen for å ikkje ha vara. Det må 
vidare understrekast at det ikkje verkar inn på Styret er vedtaksdyktig. Det er likevel uheldig,
då det vil føra til at det berre blir éin studentrepresentant viss Kvinnsland ikkje kan møta.  

Det ryddigaste vil vera om NHHS gjennomfører eit ordinært suppleringsval. Det er likevel
klart at eit suppleringsval vil ta tid å få gjennomført, det kan vera vanskeleg å rekruttera 
kandidatar til posisjonen som vara og at valperioden er kort, då det skal gjennomførast nytt 
val før sommaren. På bakgrunn av dette kan det verta vanskeleg å få til på ein god måte. 

NHHS har skissert ei løysing som går ut på å sjå attende på valresultatet frå førre val og lata
nr. 3 derifrå få «opprykk» til personleg vara for Kvinnsland. Det er då ein føresetnad at varaen
vert ei kvinne. Viss det er mogleg å utleia kven som ville blitt andre vara viss det var ei slik 
ordning kan det vera opp til NHHS å avgjera kva løysing som skal veljast. 

Tilsvarande gjekk Malin Arve frå 1. januar over i ei fast stilling. Arve går som ein følgje av
dette ut av styret som representant for tilsette i mellombelse stillingar, jf. NHH sitt 
valreglement § 27 fyrste ledd.  

Når Arve no går ut av styret rykkjer Ole-Petter Moe Hansen opp som fast medlem ut
perioden, jf. NHH sitt valreglement § 27. 

Ulikt for studentrepresentantane er det for denne gruppa valt to vararepresentantar,
samstundes som at det ikkje er noko plikt til å supplera. Vidare er Oddmund Berg, som vil 
rykkja opp frå andre til fyrste vara, disponibel. Det er slik att ein vara og valperioden er berre 
fram til sommaren. Omsynet til supplering av vara er difor ikkje like presserande som for
kvinneleg studentrepresentant. Det vert difor føreslege at det ikkje vert gjort noko for å 
supplera med ny vara. 
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EVENTUELT - MØTE 1/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02274-6 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 08.02.2018 10/18 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet. 
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NHH, 24.01.2018 

Mandat – Direktør for NHH Executive (NHHE)

Formål
Utgangspunktet etter universitets- og høyskoleloven og styrets delegasjoner er at all myndighet ligger hos
rektor, med mindre annet er særskilt fastlagt. Dette mandatet regulerer de faglige fullmaktene ved NHHs etter- 
og videreutdanningstilbud fra rektor til NHHEs direktør.  

Fullmakter
NHHEs direktør er øverste leder for NHH Executive. Direktøren skal påse at utdanningen gjennomføres i tråd
med NHHs strategiske føringer og fastsatte mål og resultatkrav, slik disse fremgår av sentrale
styringsdokumenter som strategiplaner, årsbudsjett og årsrapporten.

NHHEs direktør har beslutningsmyndighet i saker av økonomisk, organisatorisk eller faglig art innenfor etter- 
og videreutdanningen, med mindre beslutningen må tas av rektor eller styret selv. Direktør kan delegere faglige
avgjørelser knyttet til de enkelte studieprogrammene. Beslutninger som er innenfor NHHEs saklige
ansvarsområde, men som er av særlig stor strategisk betydning for NHH, eller som får vesentlige følger for
virksomhetsområder utenfor NHHE skal likevel tas av rektor eller styret.

Rektor vedtar selv opprettelse av ikke-gradsgivende studieprogram i samråd med direktør NHHE, basert på 
innstillingen til NHHE fagråd. Det samme gjelder endring av programmenes læringsutbyttebeskrivelser både
for gradsgivende og ikke-gradsgivende programmer. Opprettelse av gradsgivende studieprogram skal vedtas i
styret.

NHHEs direktør er sekretær og forbereder saker for NHHE fagråd. Utvalget er rådgivende og innstillende i
saker som omhandler faglig innhold i studietilbudene. Utvalget har et eget mandat.  

NHHEs direktør leder NHHE Strategic Board, et rådgivende utvalg for direktøren i saker som gjelder den 
strategiske og markedsmessige utviklingen av NHHs tilbud av etter- og videreutdanning. Utvalget har et eget
mandat.

Orienteringssak 1/18 - 1



1/18 Vedtak rektor 24.01.2018 - Mandater for NHH Executive direktør, fagråd og Strategic Board, samt utnevnelse av fagråd - 18/00045-5 Vedtak rektor 24.01.2018 - Mandater for NHH Executive direktør, fagråd og Strategic Board, samt utnevnelse av fagråd : Mandat_NHHE_fagråd_2018_01_24

NHH, 24.01.2018 

Mandat - NHHE fagråd

NHHE fagråd (Fagrådet) er et rådgivende faglig utvalg som skal gi råd til rektor NHH og NHHEs direktør i 
saker som omhandler faglig innhold i studietilbudene, herunder kvalitetsforbedring og -utvikling.

Rektor fatter vedtak om opprettelse av ikke-gradsgivende program i samråd med direktør NHHE. Det samme
gjelder endringer i læringsutbyttebeskrivelser på programnivå. Vedtak om opprettelse av gradsgivende
program fattes av styret.

Mandat 
Fagrådet skal bidra til å sikre at alle NHHE sine kurs og programmer holder høyt faglig nivå. Fagrådets arbeid
skal baseres på relevante NOKUT-krav og retningslinjer for å bidra til at NHHEs studier tilfredsstiller disse.

Fagrådet skal avgi innstilling til rektor NHH i forbindelse med godkjenning av studieplaner og opprettelse av 
gradsgivende og ikke-gradsgivende studieprogram ved NHHE. Opprettelse av gradsgivende studieprogram
vedtas av NHHs styre.  

Sammensetning
 Fire medlemmer utpekt blant NHHEs programledere/faglige bidragsytere (nåværende eller tidligere)
 Ett av medlemmene utpekes som leder for fagrådet
 Direktør NHHE er fagrådets sekretær

Funksjonstiden er normalt fire år. Fagrådets medlemmer og dets leder utnevnes av rektor 

Arbeidsform:  
 Fagrådet har normalt to møter i semesteret.
 Møtene ledes av fagrådets leder. Direktør NHHE forbereder sammen med fagrådets leder agenda og saker

til møter.

Rapportering: 
 Fagrådets råd og innstillinger presenteres for rektor NHH og direktør NHHE i form av formelle referat fra

møtene. Ved eventuell uenighet i innstillingene om godkjenning av studieplaner og opprettelse av 
gradsgivende og ikke-gradsgivende studieprogram ved NHHE anføres medlemmenes ulike synspunkter i
referatet.  

 Fagrådet gir bidrag til NHHE sin resultatrapportering når det gjelder de faglige aspektene ved NHHE sin
virksomhet.
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NHH, 24.01.2018 

Mandat NHHE Strategic Board

NHHE Strategic Board (SB) er et rådgivende utvalg for direktør NHHE i saker som gjelder den strategiske og
markedsmessige utviklingen av NHHs tilbud av etter- og videreutdanning.  

Mandat 
SB skal gi råd i forhold til at NHHE til enhver tid har en relevant og attraktiv programportefølje som bidrar til
NHHs strategiske målsettinger, samt leverer kommersielle resultater. SB skal vektlegge NHHE sin rolle i 
forhold til synliggjøring av NHHs fagmiljøer og styrking av NHHs posisjon i næringsliv og på rankinger (FT
og tilsvarende). SB har en viktig rolle som pådriver for og bidragsyter til nødvendig strategisk utvikling og
fornyelse.

Sammensetning
 Tre medlemmer fra NHH sin fagstab med interesse for og erfaring fra relevante NHHE aktiviteter.
 Tre medlemmer som representerer markedet for NHHE sine produkter (alumni fra tidligere NHHE

programmer og/eller andre relevante aktører).
 Direktør NHHE - som også er SB sin leder.

Med unntagelse av direktør NHHE er funksjonstiden for medlemmene i SB normalt fire år.

SB sine medlemmer utnevnes av rektor i samråd med direktør NHHE.

Arbeidsform:
 SB møtes normalt 2 ganger pr. semester.
 SB sine råd og innstillinger presenteres for rektor NHH i form av formelle referat fra møtene.
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NHH, 24.01.2018 

Medlemmer i NHHE fagråd

For fire-års perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 utnevnes følgende medlemmer til NHHE fagråd:

Professor Frode Sættem (leder)

Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen

Førsteamanuensis Jøril Mæland

Førsteamanuensis Siv E. Rosendahl Skard

Mandat for fagrådet ligger vedlagt. Utvalgets leder vil i samråd med direktør NHHE innkalle til første
møte.

Medlemmene takkes for å ta på seg dette viktige vervet, og en ønsker lykke til med arbeidet.

Øystein Thøgersen 

Rektor ved NHH

Vedlegg: Mandat NHHE fagråd 
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Systematisk 
kvalitetsarbeid ved NHH 
KVALITETSSYSTEM FOR UTDANNINGEN 

Vedtatt av NHHs styre 
7.desember 2017
Oppdatert av rektor 31.januar 2018
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Begrepsforklaringer 

Studieprogram  Gradsgivende studieprogram 

Studietilbud Inkluderer både gradsgivende studieprogram og kortere ikke gradsgivende 
moduler/kurs 

Kurs   Studieprogrammene på bachelor/master/ph.d består av kurs (emner) 

Modul   Et kortere, ikke gradsgivende program på etter- og videreutdanningene 
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1. FORMÅL

NHHs strategi 2014-2017 har følgende mål på utdanningsfeltet: 

 Inntakskvalitet: Studieprogrammene skal være klare førstevalg innenfor økonomisk-
administrative fag og tiltrekke seg de beste norske og høyt kvalifiserte internasjonale
studenter.

 Studiekvalitet: Undervisningen, studieprogrammene og studiemiljøet ved NHH skal være på
høyde med de beste internasjonale studiene.

 Kandidatkvalitet: NHHs kandidater skal være foretrukne i det nasjonale og attraktive i det
internasjonale arbeidsmarkedet.

 Forskerutdanningen skal være en godt integrert del av forskningen på NHH.

Kvalitetssystemet skal bidra til at NHH når disse målene. Systemet skal videre legge til rette for 
løpende utvikling av utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet i studietilbudene og sikre
tilfredsstillende dokumentasjon av kvalitetsarbeidet. I tillegg er NHH opptatt av gode eksterne 
akkrediteringer som også bidrar til økt kvalitet. NHH er EQUIS-akkreditert, medlem av CEMS og 
jobber mot en AACSB-akkreditering.  

Dette dokumentet beskriver NHHs systematiske kvalitetsarbeid i utdanningene (systembeskrivelse).
Systemet omfatter alle vesentlige forhold av betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon til 
potensielle søkere til kandidatens oppnådde læringsutbytte etter endt studie og studieprogrammenes
relevans. Kvalitetssystemet omfatter alle studietilbudene ved NHH – fra bachelor til etter- og 
videreutdanningene, både gradsgivende og ikke-gradsgivende studietilbud.  

Eksterne føringer for kvalitetsarbeidet: 
 Universitets- og høyskoleloven
 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og

fagskoleutdanning (KD)
 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

(NOKUT) 
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2. KVALITETSASPEKTER

For å kunne jobbe systematisk med utdanningskvalitet er begrepet delt opp i seks aspekter, der alle
aspektene er dekket gjennom kvalitetsarbeidet i ethvert studietilbud.  

Programdesign og –ledelse1 
NHH skal tilby en helhetlig portefølje av relevante studietilbud innenfor økonomisk administrative fag 
av høy internasjonal kvalitet i tråd med NHHs strategi. Programdesign handler om hvordan
studietilbudene er strukturert og bygget opp hver for seg og som en helhet. Programmene skal gi god
og relevant læring og skal være bygget opp slik at studentene oppnår læringsutbyttet på programnivå. 
Programmet må inneholde alle elementene i programmets læringsutbyttebeskrivelser, og det må være 
sammenheng mellom undervisnings-, vurderingsformer og læringsutbyttet på programnivå, og det skal 
legges til rette for faglig progresjon og opparbeiding av relevant internasjonal kompetanse. Et godt 
programdesign krever god ledelse både av det enkelte program og av NHHs overordnede studietilbud. 

Inntakskvalitet 
Inntakskvalitet er de forkunnskapene og ferdighetene studentene har når de starter studiene. NHH skal 
ta opp søkere med gode karakterer og relevante forkunnskaper som er motiverte til å lære og til å bidra
til et godt læringsmiljø. NHH skal videre tilstrebe en variert studentmasse, noe som bidrar til å gi en 
god arena for læring.  

Undervisning og vurdering 
Undervisningskvalitet omfatter kvaliteten på aktivitetene som skal bidra til studentenes læring. 
Undervisnings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet, og hensiktsmessige 
pedagogiske verktøy skal brukes. Både studenten og underviser skal møtes med høye forventninger.

1 Når det her snakkes om «program» og «programdesign» inkluderer det gradsgivende og kortere ikke-gradsgivende 
studietilbud.  
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Relevans 
Relevans i denne sammenheng betyr hvordan studieprogrammet, undervisningen og vurderinger er satt 
sammen for å utdanne kandidater med kunnskap, ferdigheter og kompetanse som arbeidslivet trenger, 
som står seg over tid, og som danner grunnlag for livslang læring. Utviklingen av studieprogrammet 
skjer i takt med utviklingen i samfunnet generelt og i arbeidslivet.  

Rammekvalitet 
Rammekvalitet omfatter forutsetningene for studentens læring, og inkluderer studentenes fysiske og 
psykososiale arbeidsmiljø. De ansattes kompetanse, herunder undervisernes utdanningsfaglige 
kompetanse, og det at NHH har effektive og hensiktsmessige administrative funksjoner og 
informasjonssystemer er også en del av programmets rammekvalitet. 

Læringsutbytte 
Læringsutbytte er de kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen studenten har tilegnet
seg etter endt studium. Alle aspektene i kvalitetsarbeidet bidrar til at studenten oppnår læringsutbyttet.
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3. HØYSKOLENS ORGANISERING 

Styret har det overordnede ansvaret for at NHH driver et systematisk kvalitetsarbeid. Ansvaret for 
gjennomføring av kvalitetsarbeidet er forankret i NHHs ledelsesmodell, der rektor, prorektorer, 
programledere og instituttledere alle har ansvar for at kvalitetsarbeidet gjennomføres i henhold til 
kravene. 

NHH har enhetlig ledelse med tilsatt rektor som øverste faglige og administrative leder. Styret er 
høyskolens øverste styringsorgan og har en ekstern styreleder. NHH har fire prorektorer for 
henholdsvis utdanning, forskning, fagressurser, og nyskapning og utviklingsarbeid. 

Fulltidsutdanningene (bachelor/master/ph.d) er faglig organisert etter en matrisemodell. Seks 
institutter er leverandører av kurs (tilbudssiden), mens programlederne for de ulike programmene 
(prorektor for forskning når det gjelder doktorgradsutdanningen) ivaretar etterspørselssiden.  

Matrisemodellen reflekterer at NHH tilbyr studieprogram som innbefatter brede og 
tverrfaglige/flerfaglige studietilbud, der graden av bredde henger sammen med studienivå. 
Bachelornivået har det bredeste studieprogrammet, mens doktorgradsnivået er mer disiplinbasert. 
Studieprogrammene er et resultat av et samarbeid mellom de enhetene som bidrar til programmene.  

Etter- og videreutdanningen (NHH Executive/NHHE) er organisert som en avdeling direkte under 
rektor. NHHE ledes av en direktør som har faglig, organisatorisk og økonomisk ansvar for etter- og 
videreutdanningstilbudet. Direktør har to rådgivende organ: NHHEs fagråd i saker som omhandler 
faglig innhold i studietilbudet og NHHE Strategic Board i saker som gjelder den strategiske og 
markedsmessige utviklingen av tilbudet. Hvert studietilbud har en programleder/fagansvarlig som 
rapporterer til direktør NHHE.    

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet ved NHH er beskrevet i vedlegg 1.  
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4. OPPNÅELSE AV LÆRINGSUTBYTTE (ASSURANCE OF
LEARNING – AOL)

Alle elementer i kvalitetsarbeidet følger en syklisk prosess 
der man i hver runde søker å forbedre kvaliteten. 
Kvalitetssystemet er dermed bygget opp for å sikre en
kontinuerlig kvalitetsutvikling over tid. 

Kvalitetsarbeidet ved NHH er sentrert rundt studieprogrammene. NHH skal tilby en portefølje av 
studieprogram som oppfyller NHHs samfunnsoppdrag ved å gi relevant utdanning av høy 
internasjonal kvalitet i tråd med høyskolens strategi. Basert på dette er det overordnede målet for 
kvalitetsarbeidet at studentene oppnår læringsutbytte som er fastsatt for hvert enkelt studieprogram på
best mulig måte. Læringsutbyttet må være relevante både i forhold til arbeidslivet studentene skal ut i 
etter endt grad og videre studier, men også i et livslangt læringsperspektiv.  

Studieprogrammene består av kurs.2 De enkelte kursene må være utformet på en slik måte at 
studentene oppnår kursets læringsutbytte; her spiller valg av undervisnings- og vurderingsform inn. 
Men de enkelte kursene er også en del av en større helhet, som er studieprogrammet de inngår i. For å
sikre at helheten ivaretas, og at studentene både oppnår faglig progresjon gjennom studiet og 
læringsutbyttet for programmet, er det programleders ansvar å sikre at de ulike læringsutbyttene 
oppnås og på riktig stadium i studiet. Hvert læringsutbytte på programnivå testes på ulike steder i 
programmet for å sjekke om studentene faktisk når de ulike læringsutbyttene. Dersom resultatene viser 
at studentene ikke i tilstrekkelig grad oppnår læringsutbyttet, settes det i verk tiltak, for eksempel 
innføre eller endre aktiviteter som skal trene studentene på det spesifikke læringsutbyttet (gjerne i et 
annet sted i programmet enn der det ble testet). 

2 I tillegg til kursene består en stor del av ph.d-programmet av arbeidet med avhandlingen. Studieprogrammene på NHHE er
enten helhetlige eller modulbasert. 

Gjennomføring

EvalueringTiltak / endring

Planlegging
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5. ANSVARSLINJER: RAPPORTERING OG OPPFØLGING

Rektoratet har ansvar for utvikling av NHHs samlede 
programportefølje. På studieprogramnivå har alle 
studieprogram en programleder som ivaretar helheten i 
programmet. Alle kvalitetsaspektene skissert i kapittel 2 
ivaretas i hvert enkelt studietilbud. Instituttene har ansvar 
for kvaliteten i kursene de tilbyr og at instituttets samlede
tilbud reflekterer instituttets fagområde(r). 

5.1 Ansvar i det studienære kvalitetsarbeidet 

Bachelor- og masterutdanningen 
Bachelor- og masterprogrammene på fulltid ledes av en programleder. Programlederen har en egen
rådgivende referansegruppe. Mens instituttene har ansvar for kvaliteten i de enkelte kursene som 
inngår i studieprogrammet, har programleder ansvar for kvaliteten i programmet som en helhet. 
Programleder følger opp resultater fra evalueringer (inkludert kursevalueringene), undersøkelser, 
tester og nøkkeltall på studieprogramnivå som genereres i kvalitetssystemet, herunder testing av 
læringsutbytte på programnivå. 

Prorektor for utdanning har et særskilt ansvar for oppfølging av saker som går på tvers av 
studieprogrammene, og som er av en overordnet, strategisk eller prinsipiell karakter. Rådgivende 
organ for prorektor for utdanning er Utdanningsutvalget.  

Ph.d-utdanningen 
Ph.d-utdanningen ledes av prorektor for forskning. Prorektor for forskning har øverste ansvar for 
kvaliteten i ph.d-utdanningen, deriblant for oppfølging av evalueringer og resultater som genereres i 
kvalitetssystemet. Rådgivende organ for prorektor for forskninger er utvalg for forskning, formidling
og forskerutdanningen. 

Program-
portefølje

Studie-
program

Kurs
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Etter- og videreutdanningene   
Hvert studietilbud har en programleder3. Programleder er en fagperson med et særskilt ansvar for 
kvalitetsarbeidet i sitt studietilbud. Programleder planlegger og koordinerer gjennomføringen av 
programmet, og følger opp evalueringer og resultater generert gjennom kvalitetsarbeidet.  

Programleder rapporterer til direktør NHHE. NHHE Fagråd er rådgivende organ for rektor og direktør 
NHHE i saker som omhandler faglig innhold i studietilbudene, herunder kvalitetsforbedring og –
utvikling.  Opprettelse av studieprogram, studieplaner og evalueringsresultater skal diskuteres i 
fagrådet før eventuelle vedtak. Rektor fatter vedtak om opprettelse av ikke-gradsgivende program i 
samråd med direktør NHHE. Det samme gjelder endringer i læringsutbyttebeskrivelser på 
programnivå. Vedtak om opprettelse av nye gradsgivende program gjøres i styret. Myndighet i øvrige 
saker ligger hos direktør NHHE.  

5.2 Rapportering 
Figuren under viser prosessen for rapportering og oppfølging gjennom vedtak og tiltak. Kursansvarlig 
og studenter rapporterer gjennom underviseres kursrapport og studentenes kursevalueringer til 
programleder og institutt.4 Programleder rapporterer til prorektor for utdanning gjennom 
programmeldingen, og prorektor rapporterer på utdanningsfeltet til styret gjennom årsrapporten. 

Under beskrives rapporteringen til de ulike nivåene mer i detalj.  

Rapporterings- og oppfølgingslinjer utdanningsfeltet, alle studier 

                                                      
3 Kortere etter- og videreutdanningstilbud har fagansvarlig. 
4 Gjelder bachelor og masterprogrammene på fulltid. For ph.d og etter- og videreutdanningen, se utfyllende tekst under.  
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* Doktorgradsstudiet: veileder. NHHE: programdirektør/programansvarlig 
** Direktør NHHE 

 

Til styret  
Årsrapporten er en årlig tilstandsrapport om høyskolens virksomhet, og er et av høyskolens viktigste 
styringsdokumenter. Rapporten omfatter alle deler av høyskolens kjernevirksomhet – utdanning, 
forskning, formidling og samfunnskontakt. På utdanningsfeltet er årsrapporten rektoratets årlige 
rapportering om kvaliteten i studieprogrammene ut i fra høyskolens strategi, samt tiltak og tema for 
videreutvikling i kommende år.  

Til rektoratet  
På bachelor og masterutdanningene rapporterer programlederne årlig til prorektor for utdanning 
gjennom en programmelding. Programmeldingen diskuteres i Utdanningsutvalget. NHHE fagråd 
sender sine innstillinger til rektor i form av møteprotokoller. Direktør NHHE rapporterer til rektor 
gjennom faste møter minst to ganger per semester.   

Til programleder og institutt 
Kursene på bachelor- og masterstudiene evalueres hver gang de går. Kursansvarlig utarbeider 
undervisers kursrapport på bakgrunn av studentenes kursevaluering, som sammen sendes 
programleder og instituttleder. Programleder og instituttledelsen møtes minimum én gang i året til 
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dialogmøter der evalueringsresultatene blir gjennomgått, sammen med relevante nøkkeltall for 
studieprogrammet. Dialogmøtene skal munne ut i tiltak.  

På ph.d-nivå rapporterer kandidaten og veileder hvert år om progresjon mm. og arbeidet med
artiklene/monografien i doktorgradsavhandlingen gjennom fremdriftsrapporteringen. Rapportene
sendes til instituttene og prorektor for forskning (som også innehar rollen som programleder), og 
gjennomgås i årlige dialogmøter. Her er det fokus på den enkelte ph.d-kandidat. Eventuelle tiltak 
vedtas i møtet.  

Ved etter- og videreutdanningstilbudet leverer programleder rapport til direktør NHHE etter endt 
program. Rapporten diskuteres i fagrådet, som gir sine innstillinger til rektor og NHHE direktør.  

5.3 Årshjul for kvalitetsprosessene 
NHHs årsrapport er, i tillegg til å være institusjonens årlig rapportering til Kunnskapsdepartementet,
også den viktigste rapporteringen av kvalitetsarbeidet i utdanningen. Ved å omfatte informasjon og 
sentrale resultater fra kvalitetsarbeidet, samt å beskrive tiltak og oppfølging, omfatter årsrapporten 
rapportering og oppfølging på alle nivåer i organisasjonen. 

Felles årshjul for kvalitetsarbeidet 

Kursene som tilbys på vårsemesteret vedtas i oktober/november, og i april/mai for kursene som går i
høstsemesteret. For etter- og videreutdanningen er denne prosessen i større grad knyttet opp til 
markedet.  

Kursene på bachelor og masterstudiene evalueres etter hver gang de går. Ved NHHE følger 
evalueringssyklusen studieprogrammene/modulenes gjennomføringsperiode, disse følger 
nødvendigvis ikke tradisjonell semesterinndeling, men er markedstilpasset.  
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Det er utarbeidet utfyllende beskrivelser av kvalitetsarbeidet for bachelor- og masterstudiene, for ph.d-
studiet og for etter- og videreutdanningstilbudene. Her beskrives ansvar og oppfølging av momentene i 
kvalitetsarbeidet i detalj.5

                                                      
5 [lenke til nettsider om kvalitetssystemet på nhh.no] 
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6. VEDLEGG 1 – ROLLER OG ANSVAR  

*Her finnes utfyllende instruks/mandat 

 HVA ANSVAR I KVALITETSARBEIDET 

 
STYRE OG UTVALG 
NHHS STYRE Styret er NHHs øverste styringsorgan. Styret har ekstern 

styreleder utpekt av Kunnskapsdepartementet. Rektor er 
sekretær for styret. 

Styret har det overordnede ansvaret for utforming og oppfølging av 
høyskolens strategi, ressursdisponering og resultatrapportering, også 
innenfor kvalitetsarbeidet. Styret vedtar opprettelse og nedleggelse av 
nye gradsgivende studieprogram, og har videre det overordnede 
ansvaret for at NHH driver systematiske kvalitetsarbeid. Styret 
behandler årlig høyskolens Årsrapport, Tilsettingsutvalgets årsrapport 
og årsmelding fra LMU. 

UTDANNINGSUTVALGET (UU)* Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende 
utvalg for institusjonsledelsen og prorektor for utdanning i 
saker som gjelder utdanningsstrategiske og 
utdanningspolitiske saker knyttet til bachelor- og 
masterutdanningene på fulltid. Prorektor for utdanning 
leder utvalget, som har representanter fra instituttene, 
administrasjonen og studentene. 

Utvalget skal bl.a. gi råd om kvalitetsforbedring av utdanningsfeltet, gi 
innspill til framtidige satsninger innenfor studie- og utdanningstilbud og 
ta initiativ og inspirere til utviklingsarbeid på bakgrunn av styrets 
strategiske føringer. 

UTVALG FOR FORSKNING, 
FORMIDLING OG 
FORSKERUTDANNING (FFF)* 

FFF er et rådgivende utvalg for Prorektor for forskning i 
forhold eller saker av forskningspolitisk/-strategisk 
karakter, og for forhold knyttet til doktorgradsutdanningen 
og kvalitetssikringen av denne.  

Utvalget skal bl.a gi råd om forskerutdanningen, inkludert kvalitetstiltak 
og bidra til at den til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig 
tilpasset nåværende og framtidige behov i forskning og samfunnet for 
øvrig.  
 

NHHS ADVISORY BOARD* Rådgivende organ for høyskolens ledelse. Organet har et 
internasjonalt fokus.  

Organet rådgir høyskolens ledelse på områder som strategi og utvikling, 
og skal slik hjelpe høyskolen å nå målene sine.  

NHHE STRATEGIC BOARD (SB)* NHHE Strategic Board (SB) er et rådgivende utvalg for 
direktør NHHE i saker som gjelder den strategiske og 

SB skal gi råd i forhold til at NHHE til enhver tid har en relevant og 
attraktiv programportefølje som bidrar til 
NHHs strategiske målsettinger, samt leverer kommersielle resultater. 
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markedsmessige utviklingen av NHHs tilbud av etter- og 
videreutdanning. 

EXECUTIVE FAGRÅD* NHHE fagråd (Fagrådet) er et rådgivende faglig utvalg som 
skal gi råd til rektor NHH og direktør NHHE i 
saker som omhandler faglig innhold i studietilbudene, 
herunder kvalitetsforbedring og -utvikling. 

Fagrådet skal bidra til å sikre at alle NHHE sine kurs og programmer 
holder høyt faglig nivå. Fagrådets arbeid skal baseres på relevante 
NOKUT-krav og retningslinjer for å bidra til at NHHEs studier 
tilfredsstiller disse.  

LÆRINGSMILJØUTVALGET 
(LMU) 

Læringsmiljøutvalgets arbeid er regulert i Lov om 
universiteter og høyskoler § 4-3. Utvalget er et rådgivende 
organ for styret mht. studentenes læringsmiljø, og er direkte 
underlagt styret. Utvalget rapporterer årlig til styret. 

Utvalget skal bidra til å forbedre studentvelferden, det fysiske og 
psykososiale læringsmiljøet og til å tilrettelegge for studenter med 
særskilte behov. 

INSTITUTTENE NHH har seks institutter som alle er involvert i både 
forskning, formidling og undervisning. Instituttene ledes av 
en valgt instituttleder og et valgt instituttstyre.  

Instituttene er ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av 
undervisningen. De driver nyskapning på utdanningsområdet innen sitt 
fagfelt ved å utvikle nye kurs. Instituttene har videre ansvar for det 
faglige innholdet i kursene, inkludert oppfølging av kursevalueringer.  

TILSETTINGSUTVALGET Tilsettingsutvalget fatter vedtak om tilsetting i 
undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget ledes av 
viserektor for fagressurser.  

Utvalget skal blant annet sikre de vitenskapeliges faglige og 
utdanningsfaglige (UH-pedagogiske og didaktiske) kompetanse. 

PERSONROLLER 
REKTOR Rektor er høyskolens øverste faglige og administrative 

leder og er sekretær for styret.   
Rektor har det overordnede ansvaret for kvaliteten og kvalitetsarbeidet i 
utdanningene. For heltidsutdanningene er ansvaret delegert til prorektor 
for utdanning og prorektor for forskning. For NHHE har rektor delegert 
de faglige fullmaktene til direktør NHHE. Opprettelse av nye 
studietilbud og endring av læringsutbyttene i studieprogrammene vedtas 
av rektor.  

PROREKTOR FOR UTDANNING* Prorektor for utdanning er øverste leder for 
studieadministrativ avdeling og faglig ansvarlig for 
bachelor- og masterprogrammene. Han/hun inngår i rektors 
ledergruppe og er rektors stedfortreder. 

Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for 
bachelor- og masterutdanningene på fulltid. Det ligger i prorektors 
fullmakt å fastsette innholdet i studieplanene, herunder opprette, endre 
og legge ned profiler og kurs i eksisterende studieprogram. Han/hun 
leder Utdanningsutvalget 
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PROREKTOR FOR FORSKNING* Prorektor for forskning er øverste leder for 
forskningsadministrativ avdeling og faglig ansvarlig for 
forskerutdanningen. Han/hun inngår i rektors ledergruppe. 

Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for 
forskerutdanningen. Han/hun leder Utvalg for forskning, formidling og 
forskerutdanningen (FFF). Prorektor har det overordnede ansvar for 
kvalitetsarbeidet i forskerutdanningen.  

PROGRAMLEDER* Programleder er studieprogrammets faglige leder og 
koordinator.6  

Programleder har en utøvende rolle i kvalitetsarbeidet, og skal blant 
annet følge opp evalueringer og resultater som genereres av 
kvalitetsarbeidet på programnivå. På bachelor og masterstudiene 
etterspør programleder kurs fra instituttene og godkjenner det samlede 
kurstilbudet som skal inngå i sitt studieprogram.    

DIREKTØR NHHE* Direktør NHHE er øverste leder for NHH Executive. Direktør NHHE har den faglige og administrative 
beslutningsmyndigheten for etter- og videreutdanningen, med mindre 
beslutningen ligger hos rektor eller styret selv. Direktør NHHE har det 
ansvar for kvalitetsarbeidet i etter- og videreutdanningen. Direktør leder 
NHHE Strategic Board og er sekretær for NHHE fagråd.  

INSTITUTTLEDER Instituttleder er instituttets øverste leder og er valgt for en 
periode på 4 år.  

Som leder for instituttet er instituttleder ansvarlig for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av undervisning og vurdering. Det er 
instituttleder som har ansvar for at nødvendige endringer blir gjort på 
bakgrunn av kursevalueringene.   

UNDERVISNINGSANSVARLIG* Hvert institutt har en undervisningsansvarlig. Personen 
inngår i instituttledelsen og er medlem av det sentrale 
Utdanningsutvalget.  

Undervisningsansvarlig skal blant annet koordinere instituttets 
fagressurser slik at instituttets kurstilbud reflekterer fagområdet og er i 
samsvar med læringsutbyttet til relevant program/profil. 
Undervisningsansvarlig skal videre legge til rette for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av instituttets kurstilbud.  

KURSANSVARLIG* Hvert kurs har en kursansvarlig som oppnevnes av 
instituttledelsen.  

Kursansvarlig har ansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og 
evaluere kurset. Kursansvarlig har videre et selvstendig ansvar for 
videreutvikling av kurset.  

PROFILKOORDINATOR* Alle hovedprofilene i masterstudiet i økonomi og 
administrasjon (MØA) har en koordinator. 
Profilkoordinator utnevnes av programleder for MØA i 
samråd med prorektor for utdanning. 

Profilkoordinator har ansvar for sammensetningen av profilens 
kursportefølje, og profilens faglige helhet, indre sammenheng og 
progresjon.  

6 På doktorgradsprogrammet blir programlederrollen ivaretatt av Prorektor for forskning. Etter- og videreutdanningsprogrammene har programdirektører/ansvarlig som ivaretar denne rollen.  
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PH.D-ANSVARLIG Hvert institutt har en ph.d.-ansvarlig som inngår i 
instituttets ledelse. 

Ph.d-ansvarlig har faglig ansvar for å følge opp ph.d.-kandidatene ved 
instituttet. Ph.d.-ansvarlig har ansvar for sammensetningen av 
instituttets kursportefølje og spesialiseringens faglige helhet.   

PH.D-KANDIDAT Den enkelte ph.d-kandidat forventes å årlig rapportere om sin fremdrift m.m. til prorektor for forskning og til instituttene, og å delta 
aktivt i undersøkelser som sendes ut. Ved representasjon deltar ph.d-kandidatene gjennom deltakelse i FFF.  

STUDENT Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering ved å gi løpende tilbakemelding til kursansvarlig, undervisere og 
referansegruppene for sine kurs, og å delta i referansegrupper, spørreundersøkelser, møter med mer. Studentene forventes også å melde 
fra til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller rektorat om de opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt 
opp i henhold til NHHs krav. 
Ved representasjon tar studentene også del i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i høyskolens styre samt ulike råd og utvalg.  

ANDRE FORA
INSTITUTTLEDERFORUM Rektors ledergruppe og instituttlederne 4-5 møter i semesteret hvor høyskolens ledelse tar opp saker/tema med 

instituttlederne som er av strategisk, faglig, drifts- og budsjettmessig 
karakter. Enkeltsaker diskuteres også ved behov. 

UTVIDET LEDERGRUPPE Rektors ledergruppe, instituttledere, administrative ledere 
og to representanter fra NHHS (leder og fagpolitisk 
ansvarlig) 

4-5 møter i semesteret hvor høyskolens ledelse tar opp saker/tema som 
er relevant for både faglig og administrativ ledelse, samt studenter. 
Møtene er i hovedsak fremad skuende med hensyn til saksbehandling og 
sakstilfang og vil i særlig grad dreie seg om saker av strategisk karakter.  

REKTORKAFFE Rektoratet har jevnlig møter med representanter fra 
Kjernestyret (studentforeningens styre) og 
studentmedlemmene i NHHs styre.  

Ved rektorkaffen utveksler man generell informasjon og diskuterer 
saker som studentene er opptatt av, samt saker som rektoratet ønsker å 
ta opp med studentene. 

PROGRAMLEDERMØTER Møteplass mellom prorektor for utdanning og 
programledere 

Møtene har en koordinerende funksjon og skal sikre enhetlig faglig 
ledelse som jobber mot felles mål.  

ALLMØTER Felles allmøter for alle som jobber på NHH 3-4 møter i semesteret hvor høyskolens ledelse inviterer hele NHHs stab 
for å informere om pågående saker av bred almen interesse samt ferske 
nyheter fra sist styremøte etc. (allmøtene legges ofte rett i etterkant av 
styremøte). En tar sikte på at allmøtene skal ha en «kulturbyggende» 
effekt på organisasjonen.  Allmøtene foregår på engelsk. 
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Etablering av nye studietilbud ved NHH 
 
Myndighet 
Som vitenskapelig høyskole kan NHHs selv akkreditere studietilbud på alle nivå innenfor det 
økonomisk-administrative fagområdet.   
 
Høyskolens styre vedtar etablering av gradsgivende studieprogram på alle nivåer, samt nye 
spesialiseringer på doktorgradsnivå.  
 
Prorektor for utdanning vedtar nye profiler og spesialiseringer innenfor etablerte studieprogram.  
 
Beslutningsmyndighet for nedleggelse av studietilbud ligger hos samme organ/rolle som myndigheten 
for opprettelse ligger.  
 
 
Fremgangsmåte for opprettelse av nye gradsgivende studieprogram (fulltidsstudiene)1 
 
Styret ved NHH vedtar opprettelse av nye gradsgivende studieprogram. Prorektor for 
utdanning/forskning er ansvarlig for prosessene mht. utredning av nye studieprogrammer, og legger 
sin innstilling frem for styret. Prorektor kan selv lede arbeidet, eller etablere en gruppe som utreder 
nytt studieprogram. Forslaget skal ha vært på høring i institusjonen. Prorektor eller den hun/han 
delegerer til, vurderer om innstillingen skal endres på bakgrunn av innspillene fra høringsrunden. 
Høringsuttalelsene skal gå sammen med innstillingen til styret.   
 
Opprettelse av nytt studieprogram følger følgende saksgang: 
 

1. Prorektor, eller den/de som har fått delegert oppgaven, utreder nytt studieprogram. 
Utredningen skal minst inneholde: 

 Vurderinger av hvordan studieprogrammet samsvarer med høyskolens strategiske 
målsetninger 

 Vurdering av gjeldende lovkrav ved å fylle ut «Sjekkliste – akkreditering og revidering 
av akkreditering». Vurderingen inneholder blant annet vurderinger av studiets relevans 
og rekrutteringsgrunnlag, samt fagmiljø og kobling til forskning. 

 Forslag til læringsutbyttebeskrivelser 
 Forslag til studieplan (gjelder ikke doktorgradsstudiet) 
 Vurdering av økonomi 

 

                                                 
1 Gjelder også opprettelse av nye doktorgradsprogram samt opprettelse av nye spesialiseringer innenfor 
doktorgradsprogrammet.  
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2. Forslaget sendes på høring i organisasjonen. Prorektor vurderer aktuelle høringsinstanser.

3. Styret behandler forslag om opprettelse av nytt program og gjør vedtak.

Vedtak om opprettelse må gjøres senest ett år før opptak, det vil si 1. juli for studieprogram som 
starter i høstsemesteret.   

Det nye studieprogrammet kvalitetssikres og utvikles etter gjeldende rutiner i det systematiske 
kvalitetsarbeidet. 

Fremgangsmåte for opprettelse av nye gradsgivende studieprogram på etter- og
videreutdanningene (NHHE) 
Styret ved NHH vedtar opprettelse av nye gradsgivende studieprogram for NHHs etter- og 
videreutdanningstilbud. Direktør NHHE er ansvarlig for prosessene mht. utredning av nye 
studieprogram, og legger sin innstilling frem for styret. Direktør kan selv lede arbeidet, eller etablere 
en gruppe som utreder nytt studieprogram. NHHE fagråd skal kvalitetssikre studietilbudet og gi sin 
innstilling til rektor.   

Initiativ til etablering av nye executive studieprogrammer kan komme fra følgende parter:
 NHH styret
 Fagrådet og/eller Executive Strategic Board
 Fagmiljøet
 NHH Executive
 Bedrifter, offentlige virksomheter, klynger og andre kjøpere av executive studier

I utvikling av studieprogrammet bør følgende involveres:
 Fagpersoner som skal bidra i studiet og/eller blir berørt på andre måter
 Programdirektører/fagansvarlige
 Næringsliv, offentlige virksomheter, og andre potensielle kunder for sammen å utvikle

programmer slik at de treffer målgruppen på best mulig måte

Utredningen skal minst inneholde: 

 Vurderinger av hvordan studieprogrammet eller spesialiseringen samsvarer med
høyskolens strategiske målsetninger

 Vurdering av gjeldende lovkrav ved å fylle ut «Sjekkliste – akkreditering og revidering av
akkreditering». Vurderingen inneholder blant annet vurderinger av studiets relevans og
rekrutteringsgrunnlag, samt fagmiljø og kobling til forskning, jf. bestemmelsene i
Studietilsynsforskriften.

 Forslag til studieplan med læringsutbyttebeskrivelser
 Utarbeidelse av økonomiske kalkyler

Utredningen behandles i NHHE fagråd, som avgir sin innstilling til rektor, som foreslår nytt 
studieprogram for NHHs styre. Styret behandler forslag om opprettelse av nytt program og gjør
vedtak.  
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Det nye studieprogrammet kvalitetssikres og utvikles etter gjeldende rutiner i det systematiske 
kvalitetsarbeidet. 

Fremgangsmåte for opprettelse av nye profiler på masternivå (fulltidsstudiene) 

Prorektor for utdanning vedtar opprettelse av nye profiler. Programleder er ansvarlig for prosessene 
mht. utredning av nye profiler, og legger sin innstilling frem for prorektor. Forslaget skal ha vært på 
høring i institusjonen. Programleder vurderer om innstillingen skal endres på bakgrunn av innspillene 
fra høringsrunden. Høringsuttalelsene skal gå sammen med innstillingen til prorektor.   

Opprettelse av ny profil følger følgende saksgang: 
1. Programleder utreder ny profil. Utredningen gjøres i samarbeid med aktuelt fagmiljø, og skal

svare på spørsmålene i sjekklisten for opprettelse av nye profiler. Utredningen skal i tillegg
gjøre rede for progresjon i profilen og det skal gjøres en kartlegging («mapping») av kursene i
forhold til profilens læringsutbyttebeskrivelser.

2. Forslaget sendes på høring i organisasjonen. Programleder vurderer aktuelle høringsinstanser.

3. Prorektor for utdanning gjør vedtak om opprettelse av ny profil, etter behandling i
Utdanningsutvalget.

Vedtak om opprettelse må som hovedregel gjøres senest ½ år før oppstart, det vil si 1. januar for
oppstart i høstsemesteret og 1. juli for oppstart i vårsemesteret. Ved opprettelse av støtteprofiler eller 
omgjøring av støtteprofiler til hovedprofil åpnes det for en hurtigere prosess. Avvik fra hovedregel må
skje etter avtale med prorektor for utdanning. Med vedtaket om opprettelse skal det lages en
informasjonsplan. 

Den nye profilen kvalitetssikres og utvikles etter gjeldende rutiner i det systematiske kvalitetsarbeidet. 

Fremgangsmåte for opprettelse av nye spesialiseringer og ikke-gradsgivende studietilbud på 
etter- og videreutdanningene (NHHE)  
Rektor NHH vedtar opprettelse av nye spesialiseringer under eksisterende grad og ikke-gradsgivende 
studietilbud på etter- og videreutdanningene. Direktør NHHE er ansvarlig for prosessene mht. 
utredning av nye studietilbud. NHHE fagråd skal kvalitetssikre studietilbudet og gi sin innstilling til 
rektor.  

Initiativ til etablering av nye executive studier og spesialiseringer kan komme fra følgende parter:

 NHH styret
 Fagrådet og/eller Executive Strategic Board
 Fagmiljøet
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 NHH Executive  
 Bedrifter, offentlige virksomheter, klynger og andre kjøpere av executive studier 

 
I utvikling av studiet eller modulen bør følgende involveres:  

 Fagpersoner som skal bidra i studiet og/eller blir berørt på andre måter  
 Programdirektører/fagansvarlige 
 Næringsliv, offentlige virksomheter, og andre potensielle kunder for sammen å utvikle 

programmer slik at de treffer målgruppen på best mulig måte 
 

Utredningen skal minst inneholde: 

 Vurderinger av hvordan studieprogrammet eller spesialiseringen samsvarer med 
høyskolens strategiske målsetninger 

 Vurdering av gjeldende lovkrav ved å fylle ut «Sjekkliste – akkreditering og revidering av 
akkreditering». Vurderingen inneholder blant annet vurderinger av studiets relevans og 
rekrutteringsgrunnlag, samt fagmiljø og kobling til forskning, jf. bestemmelsene i 
Studietilsynsforskriften. 

 Forslag til studieplan med læringsutbyttebeskrivelser 
 Utarbeidelse av økonomiske kalkyler 

 
Utredningen behandles i NHHE fagråd, som avgir sin innstilling til rektor. Rektor gjør vedtak om 
opprettelse av nytt studietilbud i samråd med direktør NHHE.  
 
Det nye studietilbudet kvalitetssikres og utvikles etter gjeldende rutiner i det systematiske 
kvalitetsarbeidet. 
 
 
Fremgangsmåte for opprettelse av kurs (emner) 
 
Instituttene utvikler og utreder nye kurs, og utarbeider kursbeskrivelse i henhold til gjeldende 
retningslinjer. Instituttet er ansvarlig for kvaliteten i kurset og kursbeskrivelsen. Programleder vedtar 
nye kurs i sitt studieprogram. 
 
Kursbeskrivelsen skal følge vedtatt mal for kursbeskrivelser, og skal sendes inn til fastsatt frist i 
forbindelse med innhenting av kurstilbudet for påfølgende semester.  
 
 
Vedtatt av styret 7.desember 2017 
Oppdatert etter vedtak av rektor 31.januar 2018 
 



3/18 Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 01.01.18 - 16/01208-5 Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 01.01.18 : Brev til institusjonene vedr. justering av styregodtgjørelser for statlige uni(1)

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 
Universitets- og 
høyskoleavdelingen 

Saksbehandler 
Gunnar Havnerås 
22 24 75 32 

Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler
med virkning fra 1. januar 2018 

Vi viser til brev av 8. desember 2016 vedr. styrehonorarene ved de statlige 
universitetene og høyskolene. 

Departementet har nå foretatt en regulering av honorarsatsene, som vil være
gjeldende fra 1. januar 2018. De nye satsene er som følgende: 

Styreverv Grunngodtgjørelse

pr. år 

Honorar pr. styremøte der man deltar 

Styremøter inntil 

4 timer 

Heldagsstyremøter 

Eksterne styreledere kr.112.600 kr.10.200 kr.15.400 

Ekstern styreleder 

NTNU 

kr.153.600 kr.10.200 kr.15.400 

Øvrige 

styremedlemmer 

kr. 61.400 kr.7.200 kr.10.200 

Varamedlemmer til 

styret 

0 kr.7.200 kr.10.200 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Deres ref Vår ref 

16/3902-56 

Dato 

27. desember 2017

Meldingssak 3/18
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Side 2 

Møtehonorar for det enkelte styremøte utbetales til styremedlemmer som har vært til 
stede på styremøtet.  

Det presiseres at det ikke gis egen godtgjørelse for møter avholdt på ekstraordinært
vis, for eksempel telefon-/ video- eller skriftlig møte. Deltagelse i og forberedelse til 
slike møter forutsettes dekket av grunngodtgjørelsen. Det samme gjelder deltagelse
på andre arrangementer og møter i egenskap av å være styremedlem. 

For øvrig viser vi til departementets brev av 8. desember 2016. 

Med hilsen 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Gunnar Havnerås 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

Høgskolen i Innlandet 
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i 
logistikk 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

Høgskolen i Sørøst-Norge 

Høgskolen i Østfold 

Høgskulen i Volda 

Høgskulen på Vestlandet 

Kunsthøgskolen i Oslo 

Nord universitet 

Norges Handelshøyskole 

Norges idrettshøgskole 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Norges musikkhøgskole 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Samisk høgskole 

Universitetet i Agder 

Universitetet i Bergen 

Universitetet i Oslo 

Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet 
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