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PROTOKOLL FRA MØTE 3/18 OG 4/18, INNKALLING OG
SAKSLISTE MØTE 5/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02276-13 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 37/18 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, og innkalling og saksliste til møte 5/18 godkjennes. 

Bakgrunn: 
Vedlagt protokoll fra møte 3/18 og 4/18 til endelig godkjenning. 



37/18 Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, innkalling og saksliste møte 5/18 - 17/02276-13 Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, innkalling og saksliste møte 5/18 : Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 18.05.2018

Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 18.05.2018 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 5

Sak 37/18 - vedlegg 1 - Utkast til protokoll fra styremøte 18.05.18



37/18 Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, innkalling og saksliste møte 5/18 - 17/02276-13 Protokoll fra møte 3/18 og 4/18, innkalling og saksliste møte 5/18 : Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 18.04.2018 og 20.04.2018

Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Protokoll Styret ved Norges Handelshøyskole 18.04.2018 og 20.04.2018 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 5

Sak 37/18 - vedlegg 2 - Utkast til protokoll fra styremøte 20.04.18
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REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 5/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02293-12 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 38/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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STUDENTMILJØET VED NHH -  STATUS OG TILTAK 

Saksbehandler Øystein Thøgersen 
Arkivreferanse 18/01328-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 39/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning.

Bakgrunn: 
NHHs studentmiljø har vært debattert i media i løpet av mai. Styret fikk i møtet 18. mai en
muntlig orientering, og det vil til møtet 13. juni bli sendt ut en skriftlig redegjørelse.  Denne 
vil bli ettersendt. 
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NY FORSKRIFT OM FULLTIDSSTUDIENE VED NORGES
HANDELSHØYSKOLE, NHH 

Saksbehandler Kjell Johannesen Borlaug 
Arkivreferanse 18/01110-7 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 40/18 

Forslag til vedtak: 
Styret fastsetter ny forskrift for fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole. 

Forskriften trer i kraft den 1.8.2018. 

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:
a) Forskrift om bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges

Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886) 
b) Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole

(FOR-2004-06-10-4887)
c) Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-

2004-06-10-4888)
d) Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-06-10-4891)

Bakgrunn: 
Ved NHH har vi i dag fire lokale forskrifter som dekker fulltidsstudiene, Forskrift om 
bachelorstudiet, Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon, Forskrift om 
masterstudiet i regnskap og revisjon og Forskrift om eksamen. Blant annet som følge av 
overgangen til en ny ledelsesmodell har disse forskriftene vært modne for en revidering en 
stund. Vi legger derfor frem et forslag til én ny forskrift; Forskrift om fulltidsstudiene ved
Norges Handelshøyskole, NHH – Vedlegg 1. 

I tillegg til fulltidsstudiene foreslås det at forskriften, så langt den passer, også skal gjelde
vurderinger under opplæringsdelen av ph.d-programmet, gjennomføringen av 
autorisasjonsprøven i oversettelse og vurderinger i regi av NHH Executive. 

I dagens forskrifter er det et stort innslag av detaljregulering. Det har vært et mål å rendyrke 
forskriften som et rammeverk hvor rettigheter og plikter fastsettes. Det vil i tillegg bli 
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utarbeidet utfyllende bestemmelser som skal bidra til forutsigbarhet, likebehandling og en 
effektiv saksbehandling. De utfyllende bestemmelsene vil ha en kapittelstruktur som 
harmonerer med forskriften og svært mange av detaljopplysningene som finnes i dagens 
forskrifter vil inngå i de utfyllende bestemmelsene.  
 
Prosessen frem til i dag 
Studieadministrativ avdeling har gjennom vinteren og våren jobbet aktivt med saken, og 
mandag den 7. mai ble et utkast til ny forskrift sendt ut på høring. Frist for å komme med 
tilbakemelding var satt til 25. mai. Se vedlagte høringsbrev og høringsutkast – Vedlegg 2 og 
3. 
 
Høringsdokumentene ble sendt rektoratet, instituttene ved instituttlederne og 
administrasjonssjefene, alle programlederne, alle avdelingslederne i administrasjonen, alle 
seksjonslederne i Studieadministrativ avdeling, samt til NHHS ved Kjernestyrets leder og 
leder av studentutvalget (tidl. fagutvalget). I samråd med studentutvalget ble hørings-
dokumentene også lagt ut til studentene via Canvas. Studenter som ønsker å komme med 
merknader gjør det via nettsidene til studentutvalget, som er høringsinstans.  
 
Studentombudet, Sigbjørn Råsberg, er også gitt anledning til å komme med innspill. 
 
Onsdag den 16. mai gjennomførte Studieadministrativ avdeling v/ Linda Nøstbakken og Kjell 
Johannesen Borlaug et informasjonsmøte med representanter fra Kjernestyret og 
Representantskapet til NHHS. I dette møtet ble høringsutkastet presentert og diskutert.  
 
Etter at Kjernestyret hadde diskutert saken internt, møtte Borlaug fagpolitisk ansvarlig i 
Kjernestyret, Ingelin Uthaug den 23. mai. Da ble enkelte problemstillinger ytterligere 
diskutert og belyst slik at NHHS fikk et enda bedre grunnlag for å komme med en 
høringsuttalelse. 
 
Videre har saken vært oppe i to møter i utdanningsutvalget. Den 9. mars la Studie-
administrativ avdeling frem et diskusjonsnotat hvor vi adresserte enkelte spørsmål. I utvalgets 
møte den 22. mai ble høringsdokumentene lagt frem for utvalget og vi mottok nyttige innspill. 
 
Saken har i tillegg vært oppe til behandling i flere møter internt i organisasjonen. 
 
Mottatte høringsuttalelser  
Det er kommet inn høringsuttalelser fra programleder for bachelorutdanningen, Institutt for 
fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Institutt for foretaksøkonomi, Institutt for 
samfunnsøkonomi, Forskningsadministrativ avdeling, Studieadministrativ avdeling ved 
seksjon for eksamen, seksjon for opptak og seksjon for utdanningskvalitet, Studentombudet 
og NHHS. 
 
Alle høringsuttalelsene følger vedlagt – Vedlegg 4 til 13. 
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Foreslåtte endringer 
Etter høringsrunden er forslaget til ny forskrift bearbeidet. Mest iøynefallende er det at vi i 
kapittel to har omarbeidet § 2-5 og lagt til tre nye bestemmelser:  

 retten til direkte overgang til masterstudiet (§ 2-3) 

 individuell tilpasning av et studieforløp (§ 2-7) 

 opptak til enkeltkurs (§ 2-11)  
De to første var litt «gjemt» i høringsutkastet, mens § 2-11 er en helt ny bestemmelse i 
forhold til høringsutkastet.   
 
I tillegg til at overgangsordningen i § 8-2 nå konkretisert, er det gjort en rekke mindre 
endringer i forhold til høringsutkastet.  
 
I forhold til dagens fire forskrifter foreslår vi endringer relatert til studierett, progresjonsopp-
følgning og permisjon. I tillegg innføres en såkalt poststudierett for våre bachelorkandidater 
som går direkte over til masterstudiene, MRR-kandidater og kandidater som skal reise ut etter 
å ha oppnådd grad.  
 
I forhold til dagens regelverk foreslås det endringer som hver for seg vil kunne oppfattes som 
innstramninger, men vi har vært opptatt av at forslagene til endring må ses i sammenheng.  
 
Studierett 
I dag har studentene på vårt tre-årige bachelorstudium studierett i inntil fire år, mens 
masterstudentene har studierett i inntil tre år. Dette kan gi et uheldig signal, og det foreslås at 
studieretten følger normert tid i henhold til aktuell studieplan. Samtidig foreslås det innført en 
såkalt fullføringstid på inntil ett år. Det blir en automatisk forlengelse av den ordinære 
studieretten. I fullføringstid er tanken at studentene skal ha fokus på å fullføre påbegynt grad, 
og muligheten til å velge nye kurs begrenses noe.  
 
Student som etter ett år med forlenget studietid fortsatt ikke er i mål vil kunne søke om 
særskilt forlengelse av studietid. Fokuset på fullføring skal være ytterligere forsterket i en slik 
fase.  
 
I forslagets § 2-8, første ledd, foreslås en bestemmelse om at studieretten opphører når 
studenten har oppnådd aktuell grad. Forutsatt at studenten er innenfor dagens studierett på fire 
eller tre år, avgjør studenten selv når vitnemålet skrives ut og studiet avsluttes. Det er anført at 
forslaget om automatisk tap av studierett ved fullført grad kan medføre at spesielt 
bachelorstudenter holder igjen ett kurs inntil de er fornøyd med karakterene sine i tidligere 
kurs. Dette er søkt motvirket ved etablering av en «poststudierett», se nedenfor. 
 
Etter at høringsdokumentene var sendt ut fikk vil tilbakemelding på at våre bachelor-
kandidaters rett til direkte overgang til masterstudiene var litt gjemt i høringsutkastets § 2-2. 
Den retten fremgår nå av § 2-3, som også presiserer retten til overgang med et såkalt 
«hengefag».  
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I høringsutkastet var dagens bestemmelser om privatister ikke videreført. I høringsrunden ble 
det påpekt at det var uheldig, og vi har nå tatt inn en ny bestemmelse i § 2-11, som gjelder 
opptak til enkeltkurs.  
 
For øvrig er dagens regler i stor grad søkt videreført.  
 
Progresjonsoppfølgning 
I dag er kravene til studieprogresjon veldig lave, og det var foreslått strengere krav til 
studieprogresjon i høringsutkastets § 2-4. Innspill i høringsrunden har medført at vi har 
omarbeidet den aktuelle bestemmelsen, som nå finnes i § 2-5. Vi kaller det nå progresjons-
oppfølging og signaliserer at Studieadministrativ avdeling vil kunne ta kontakt og følge opp 
student som ligger 30 studiepoeng bak normert studieplan. Gjennom progresjonsoppfølgning 
vil vi kunne fange opp studenter som av ulike årsaker er kommet litt «bakpå» uten at dette 
stresser studentene. 
 
I den omarbeidete § 2-5 har vi i andre ledd skrevet at fortsatt akkumulering av etterslep vil 
kunne medføre tap av studieretten. I § 2-9, første ledd, bokstav c) har vi lagt listen ved et 
akkumulert etterslep på 60 studiepoeng.  
 
Etter høringsrunden har vi også lagt til en ny bestemmelse i § 2-7 om individuell tilpasning av 
et studieforløp. I utkastet lå den i § 2-4, andre ledd, som en hjemmel til å inngå individuelle 
krav til studieprogresjon. Når vi nå foreslår en egen bestemmelse med en annen ordlyd, så er 
det for å gjøre det tydeligere at dette er en nyvinning med et videre omfang.  
 
Permisjon 
Etter universitets- og høyskoleloven (uhl.) er det kun retten til foreldrepermisjon etter § 4-5 
som er lovfestet. Det foreslås nå en bestemmelse som hjemler muligheten for permisjon også 
for andre grupper. Samtidig klargjøres det at andre enn student i foreldrepermisjon ikke har 
studierett i permisjonstiden.  
 
Dette siste møtte litt motbør i høringsrunden, og vi har nå forsøkt å klargjøre at studenter har 
to valg om de kommer til et punkt hvor de ikke makter full progresjon i henhold til aktuell 
studieplan. De kan da enten be om en individuell tilpasning etter § 2-7 eller permisjon etter § 
3-4.  
 
Poststudierett 
Dette er en nyvinning i forhold til dagens forskrifter. Etter innspill i høringsrunden fremmes 
nå et forslag som innebærer et utvidelse i forhold til høringsutkastet. Utvidelsen består i at 
våre bachelorkandidater som velger å gjøre nytte av retten til direkte overgang til et 
masterstudium får anledning til å ta opp igjen kursene fra deres siste semester på 
bachelorstudiet. Vi foreslår at de skal ha denne muligheten til og med deres andre semester på 
masterstudiet.  
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Allerede i høringsutkastet foreslo vi at MRR-kandidater som ikke har oppnådd karakterkravet
for å bli statsautorisert revisor, ble gitt en mulighet for gjentak av enkeltkurs.  

For begge kategorier er forutsetningen at kandidaten har gjenstående forsøk og at det
gjennomføres vurdering i det aktuelle kurset. 

I tillegg vil endringen imøtekomme behovet til kandidater som skal gjennomføre et
internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført grad med Erasmus + 
stipend. 

Ikrafttredelse - Overgangsordning 
Som det fremgår foreslår vi at den nye forskriften trer i kraft den 1.8.2018. Det generelle 
forbudet mot at lover/forskrifter gis tilbakevirkende kraft medfører behov for en
overgangsordning. Denne er konkretisert i § 8-2. Angitte tidspunkt skal gi aktuelle studenter
anledning til å fullføre i tråd med tidligere studierett. 

Publisering på Lovdata 
Studieadministrativ avdeling vil besørge publisering av fastsatt forskrift på Lovdata.no så 
snart som mulig.  

Vedlegg: 
1 - Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole – fremlagt for styret 
2 - Høringsbrev av 7.5.2018 
3 - Høringsutkast av 7.5.2018 
4 - Høringssvar fra Programleder for bachelorutdanningen  
5 – Høringssvar fra Studentombudet 
6 – Høringssvar fra Seksjon for eksamen 
7 – Høringssvar fra Seksjon for opptak 
8 – Høringssvar fra Institutt for samfunnsøkonomi 
9 – Høringssvar fra Institutt for foretaksøkonomi 
10- Høringssvar fra Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 
11- Høringssvar fra Seksjon for utdanningskvalitet 
12- Høringssvar fra studentene 
13- Høringssvar fra Forskningsadministrativ avdeling 
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Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH 

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 13.6.2018 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om 
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2,
4-5 og 8-2.  

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Virkeområde
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole (NHH) og 
vurderinger i tilknytning til disse.  

Fulltidsstudiene inkluderer bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og masterstudiet i økonomi
og administrasjon, som sammen utgjør den femårige siviløkonomutdanningen, samt masterstudiet i
regnskap og revisjon.  

Bestemmelsene i denne forskriften vil så langt de passer, også gjelde for utvekslingsstudenter og 
dobbeltgradsstudenter fra utenlandske institusjoner som NHH har avtale med, for vurderinger under
opplæringsdelen av ph.d.-programmet, for gjennomføringen av autorisasjonsprøven i oversettelse og 
for vurderinger i regi av NHH Executive.  

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
Prorektor for utdanning kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne forskriften. 

§ 1-3 Studieåret
Studieåret ved NHH er delt inn i to semestre og er normalt 10 måneder. Ett studieårs arbeidsinnsats er 
normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet. 

§ 1-4 Klageadgang
En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle feil ved
eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha rett til å klage 
på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6. 

§ 1-5 Klagenemnd
NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har fastsatt et
reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt. 

Sak 40/18 - vedlegg 1: Forskrift om fulltidsstudiene ved NHH til styrebehandling 13.06.18
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§ 1-6 Tilrettelegging 
NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3, femte ledd, så langt det er mulig og rimelig, 
legge studiesituasjonen til rette for studenter som har særskilte behov som følge av funksjons-
nedsettelse, slik at de likestilles med studenter uten slike behov. Tilrettelegging skal ikke gå på 
bekostning av de faglige krav som stilles. Se også § 4-6, tredje ledd. 
 
Student som har behov for tilrettelegging av studiesituasjonen må fremme søknad om det overfor 
Studieadministrativ avdeling så snart behovet for tilrettelegging oppstår. Årsaken må være 
dokumentert med erklæring fra lege/spesialist, som også må beskrive hvilke tiltak som kan bidra til å 
likestille søker med øvrige studenter. 
 
§ 1-7 Bærbar datamaskin 
Studenter ved NHH må ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. 
Det stilles krav til utstyr og programvare. 
 
 
Kapittel 2 – Opptak og studierett  
 
§ 2-1 Antall studieplasser 
Antall studieplasser fastsettes av styret i medhold av Lov om universiteter og høyskoler (universitets- 
og høyskoleloven) § 3-7. 
 
§ 2-2 Opptak til studiene  
Opptak til den femårige siviløkonomutdanningen skjer i henhold til Forskrift om opptak til høgre 
utdanning, opptaksforskriften (FOR-2017-01-06-13), og ivaretas av Samordna opptak.  
 
Opptak av eksterne søkere til våre masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til mastergrad 
(FOR-2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt.  
 
Det er søkers ansvar å levere dokumentasjon i lesbart format innen fastsatte frister. 
 
Kandidat som allerede har fullført og bestått en grad ved NHH, kan ikke gis opptak på nytt i det 
studieprogrammet som allerede er fullført.  
 
Et eventuelt nytt opptak til samme eller annet studieprogram hvor tidligere avlagte kurs inngår, vil 
ikke nullstille tidligere vurderingsforsøk, jf. § 4-8, fjerde ledd. 
 
Tildelt studieplass kan reserveres i inntil to år som følge av førstegangstjeneste, svangerskap, fødsel, 
adopsjon og andre tungtveiende grunner. Søker må takke ja til tilbudet og søke Studieadministrativ 
avdeling om reservert studieplass innen gitte frister.  
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§ 2-3  Rett til direkte overgang til masterstudiet 
Fullført bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH gir rett til direkte overgang til våre 
masterstudier. I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge student som gjenstår med 
ett kurs (7,5 studiepoeng) overgang til masterstudiet. Det gjenstående kurset kan ikke være et 
metodekurs (kode MET) og årsaken må være en uforutsett hendelse eller stryk i ett av kursene fra 
studentens siste semester. 
 
Rett til direkte overgang etter andre ledd gjelder i inntil to år etter fullføring av bachelorgraden. 
Studenten må innen fastsatte frister søke om overgang eller opphold.  
 
§ 2-4 Studierett 
Den som innen fastsatte frister har akseptert tilbud om studieplass, gjennomført semesterregistrering, 
inkludert stadfesting av utdanningsplan, og betalt semesteravgift til Sammen – Studentsamskipnaden 
på Vestlandet, oppnår studierett i det som er angitt som normert tid i aktuell studieplan.  
 
For å opprettholde studieretten gjennom studiet, må studenten hvert semester gjenta semester-
registreringen, inkludert stadfesting av utdanningsplanen, og betale semesteravgift innen fastsatt frist. 
 
Studierett gir studenten rett og plikt til undervisning, veiledning og vurdering, samt tilgang til 
læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til bibliotek, lesesaler, 
grupperom og annen infrastruktur på campus. 
 
En student i fullføringstid etter § 2-6 har studierett med de begrensninger som følger av § 2-6, andre 
og tredje ledd.  
 
§ 2-5 Progresjonsoppfølgning 
Studentene har ansvar for egen studieprogresjon, men Studieadministrativ avdeling følger med på 
denne. Student som ved utløpet av et semester har et etterslep på 30 studiepoeng eller mer i henhold 
til normert studieplan kan bli kontaktet og fulgt opp særskilt.  
 
En student som, selv etter oppfølgning, fortsetter å akkumulere et etterslep av studiepoeng vil kunne 
miste sin studierett, jf. § 2-9, første ledd, bokstav c). 
 
§ 2-6 Fullføringstid 
Student som ikke har fullført påbegynt bachelor- eller masterstudium på normert tid i henhold til 
aktuell studieplan går automatisk over i fullføringstid. Studenten har da inntil ett år på å fullføre 
aktuelt studium. 
 
Student i fullføringstid skal fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium. Har studenten 
gjenstående forsøk, jf. § 4-8, kan hun eller han kontinuere tidligere beståtte kurs. Student i 
fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre sist fastsatte utdanningsplan utover det 
som må til for å fullføre studiet.   
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Studieadministrativ avdeling kan kun i særlige tilfeller innvilge søknad om forlengelse ved endt 
fullføringstid etter første ledd. Søknad må være fremmet innen utløpet av fullføringstiden etter første 
ledd. Student som får innvilget særskilt forlengelse etter dette ledd, har ikke anledning til å kontinuere 
tidligere beståtte kurs. Vedkommende har kun anledning til å fullføre påbegynt studium.  
 
§ 2-7 Individuell tilpasning av studieforløp (utdanningsplan) 
Student som ikke kan gjennomføre studiet med full arbeidsinnsats, jf. § 1-3, som følge av avtjening av 
førstegangstjeneste, oppfyllelse av særlig tunge verv i studentforening eller andre offentlige verv, 
sykdom eller andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over (force majeure), kan gis 
mulighet til å få fastsatt en utdanningsplan tilpasset de faktiske forhold. Søknad om slik tilpasning må 
fremmes overfor Studieadministrativ avdeling, alternativt kan studenten søke om permisjon etter 
§ 3-4, andre ledd. 
 
En individuell tilpasning etter første ledd må ta utgangspunkt i den studierett studenten har når søknad 
om individuell tilpasning fremmes. Har studenten ordinær studierett etter § 2-4 må det fremgå av 
avtalen på hvilket tidspunkt studenten går over i fullføringstid etter § 2-6.  
 
En individuell tilpasning av studieforløpet etter denne bestemmelse er å anse som en bindende avtale 
mellom studenten og NHH. 
 
§ 2-8 Automatisk tap av studierett 
Studieretten opphører når studenten: 

a) har oppnådd aktuell grad  
b) selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte det aktuelle studiet 

 
§ 2-9 Tap av studierett 
Studenten kan miste studieretten når studenten: 

a) ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen fastsatt frist 
b) har overskredet normert tid i henhold til aktuell studieplan samt fullføringstid etter § 2-6 
c) ved utløpet av et semester har et etterslep på 60 studiepoeng eller mer, jf. § 2-5 
d) bryter avtale om individuell tilpasning av studieforløp etter § 2-7 
e) har brukt opp sine forsøk på vurdering etter § 4-8 
f) i forbindelse med kontroll ikke legger frem originaldokumentene som ligger til grunn for 

opptak eller for utstedelse av vitnemål 
g) er utestengt pga. fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk 

 
Vedtak om tap av studierett etter bokstavene a) til f) fattes av Prorektor for utdanning. Vedtak om tap 
av studierett etter bokstav g) fattes av Klagenemnda etter innstilling fra Studieadministrativ avdeling. 
 
§ 2-10 Poststudierett 
Bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH som etter § 2-3, andre ledd, har søkt om direkte 
overgang til masterstudium eventuelt søkt om opphold, kan etter søknad gis en poststudierett for å ta 
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opp igjen enkeltkurs fra sitt siste semester av bachelorstudiet. Denne retten gjelder i inntil et år etter at 
masterstudiet er påbegynt.  
 
Kandidat som har fullført masterstudium i regnskap og revisjon ved NHH, uten å ha oppnådd 
karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, kan etter søknad gis en poststudierett for å ta opp igjen 
enkeltkurs.  
 
Forutsetningen for poststudierett etter første og andre ledd er at kandidaten har gjenstående forsøk 
etter § 4-8 og at det gjennomføres vurdering i kurset. Oppnådd resultat vil fremgå av karakterutskrift, 
jf. §§ 7-1 og 7-2. 
 
Kandidat som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført 
bachelor- eller mastergrad ved NHH med Erasmus+ stipend, registreres med poststudierett under 
praksisoppholdet. Poststudierett etter dette leddet gir ikke anledning til å ta kurs ved NHH. 
 
§ 2-11 Opptak til enkeltkurs 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-10 har også den som ikke er tatt opp ved NHH rett til å 
gjennomføre vurdering i kurs ved NHH. Forutsetningen er at vedkommende oppfyller vilkårene til 
opptak til det studiet som kurset inngår i, samt eventuelle andre vilkår for å gjennomføre vurdering.  
 
Retten etter første ledd bortfaller dersom det i studieplan eller kursbeskrivelse er fastsatt krav om 
obligatorisk undervisning, praksis, innleveringsoppgaver eller lignende, når dette i seg selv gir en 
vesentlig kompetanse som er en del av formålet med utdanningen, og denne kompetansen ikke kan 
prøves gjennom ordinær vurdering.  
 
 
Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass og permisjon 
 
§ 3-1 Studieplan og kursbeskrivelser 
Alle studieprogram skal være beskrevet i en plan for det faglige innholdet i et studieprogram. Alle 
kurs som inngår i en studieplan skal være beskrevet i en kursbeskrivelse. Studenten må gjøre seg kjent 
med aktuell studieplan og aktuelle kursbeskrivelser. 
 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3 er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret kan 
delegere denne myndigheten. Prorektor for utdanning kan fastsette endringer i eksisterende 
studieplaner. 
 
En kursbeskrivelse utarbeides av den som er ansvarlig for kurset, og fastsettes av den som i henhold 
til mandat eller utfyllende bestemmelser har myndighet til det. 
 
Studieplanen skal minimum fastsette; 

a) forventet læringsutbytte 
b) hvilke kurs som inngår 
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c) omfang i studiepoeng 
d) mulighet for opphold i utlandet 
e) hvilke kurs som til sammen utgjør fordypningen i aktuell grad 
f) oppbyggingen av studieprogrammet, hva som er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen på 

kurs 
g) eventuelle betingelser til studieprogresjon 

 
Kursbeskrivelsen skal minimum inneholde; 

a) forventet læringsutbytte 
b) eventuelle krav til forkunnskaper 
c) undervisningssemester og om vurdering tilbys utenfor undervisningssemesteret 
d) faginnhold 
e) læringsformer 
f) undervisningsspråk 
g) kursets omfang i studiepoeng 
h) eventuelle obligatoriske aktiviteter  
i) eventuelle krav til kursgodkjenning 
j) vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår i 

sluttkarakteren 
k) eventuell studiepoengsreduksjon ved overlapp 
l) eventuell adgangsbegrensing 

 
§ 3-2 Utdanningsplan 
Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter opptatt på studier med 
et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal i utgangspunktet 
være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i henhold til 
aktuell studieplan.  
 
Planen skal så langt mulig være satt opp innen fastsatt frist i første semester av studiet. Deretter må 
endringer i planen gjøres før den hvert semester bekreftes innen fastsatt frist, jf. § 2-4, andre ledd. 
Planen kan også endres etter avtale mellom studenten og NHH, jf. § 2-7. 
 
§ 3-3 Innpass 
En student med studierett kan søke om å få innpasset kurs studenten har avlagt tidligere, jf. 
universitets- og høyskoleloven § 3-5, første ledd. Søknad må fremmes overfor Studieadministrativ 
avdeling innen fastsatte frister. For å få innpass kreves det at studenten har gjenstående forsøk, jf. 
§ 4- 8, og at det at det aktuelle kurset tilsvarer kurs NHH tilbyr minst har samme omfang målt i 
studiepoeng, minst er på samme nivå (bachelor/master) og har tilsvarende innhold/læringsutbytte 
(bredde/dybde). 
 
Det generelle kravet om tilknytning i § 6-1 og det spesielle kravet i relasjon til utstedelse av en ny 
grad i § 6-2 vil kunne begrense mulighetene etter første ledd. 
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En student kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs bestått ved utenlandsk lærested i 
forbindelse med utvekslingsopphold organisert av NHH. For dobbeltgrader gitt i samarbeid med 
internasjonale samarbeidsinstitusjoner gjelder egne regler. 
 
Student som har fått innpass for et kurs, kan likevel velge å ta kurset ved NHH. Vedtaket om innpass 
faller da bort. 
 
§ 3-4 Permisjon 
Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg for barn, 
etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.  
 
Videre kan det gis permisjon til avtjening av førstegangstjeneste, oppfyllelse av særlig tunge verv i 
studentforening eller andre offentlige verv, og som følge av sykdom eller andre forhold som studenten 
ikke selv har kontroll over (force majeure). Etter dette leddet kan en student samlet innvilges 
permisjon på maksimalt åtte semester. Kun student som skal oppfylle offentlig verv som folkevalgt 
kan innvilges ytterligere permisjon. 
 
Søknad om permisjon fremmes overfor Studieadministrativ avdeling. Årsaken må dokumenteres i 
søknaden, som må fremmes innen 1. september eller 1. februar. Oppstår behovet etter søknadsfristen, 
må søknad fremmes så snart studenten blir kjent med behovet for permisjon. Permisjon kan tidligst 
innvilges fra og med det semester søknaden ble fremmet.  
 
I andre permisjoner enn foreldrepermisjon etter første ledd har studenten ikke studierett. Student som 
er berettiget permisjon etter andre ledd, men som har kapasitet til å avlegge studiepoeng, vil kunne 
søke om individuell tilpasning av studieforløp etter § 2-7. 
 
Permisjonstid etter denne bestemmelsen forlenger den studieretten studenten hadde da søknad ble 
fremmet.  
 
Student som vender tilbake etter permisjon må forholde seg til den studieplanen som gjelder på 
tidspunktet for retur. 
 
 
Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og kursgodkjenning  
 
§ 4-1 Prinsipper for vurdering  
NHH plikter etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 å sørge for at kandidatenes kunnskaper og 
ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. 
 
Kun kandidat med gyldig studierett har rett til å gjennomføre vurdering. 
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§ 4-2 Forkunnskaper og kursgodkjenning  
Eventuelle krav til forkunnskaper og kursgodkjenning som vilkår for vurdering skal være klart angitt i 
kursbeskrivelsen. En godkjent kursgodkjenning er gyldig i de to påfølgende semester, med mindre 
kursbeskrivelsen angir en annen gyldighetsperiode. Forutsatt at vilkårene for kursgodkjenning ikke er 
endret, kan kursgodkjenningens gyldighet forlenges overfor student som har vært i permisjon etter 
§ 3-4. 
 
En student som ikke får kursgodkjenning på angitt måte, har ikke anledning til å gjennomføre 
vurdering i kurset.  
 
§ 4-3 Frister for innlevering 
En studenten plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som inngår i 
kurs ved NHH. Fastsatte innleveringsfrister er absolutte, med mindre annet er fastsatt i kurs-
beskrivelsen. Det er ikke mulig å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse. 
 
§ 4-4 Vurderingsformer, vurderingsordninger og vurderingsuttrykk 
Vurderingsordningen i et kurs kan bestå av én vurderingsform alene eller en kombinasjon av flere 
vurderingsformer (deler). Det skal være oppgitt i kursbeskrivelsen hvilken vurderingsordning som 
benyttes, jf. § 3-1, femte ledd. Benyttes det flere vurderingsformer i kombinasjon skal også vektingen 
mellom delene være angitt. 
 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 skal vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse 
av oppgave, eller annen vurdering være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A 
til E for bestått og F for ikke bestått. Ved behov for konvertering tilsvarer bokstavkarakterene 
følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.  
 
§ 4-5 Semester for vurdering 
I alle kurs gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Om vurdering også tilbys utenfor 
undervisningssemesteret, skal dette være oppgitt i kursbeskrivelsen, jf. § 3-1, femte ledd.  
 
Vurdering skjer i henhold til det pensum, de krav til forkunnskaper, den kursgodkjenning og den 
vurderingsordning som er fastsatt for kurset på tidspunktet for vurdering. 
 
Når et obligatorisk kurs opphører, skal det normalt avholdes vurdering i de to påfølgende semester 
etter siste ordinære vurdering. 
 
Prorektor for utdanning kan i særlige tilfeller vedta at det skal tilbys vurdering utover det som følger 
av denne bestemmelsen. 
 
§ 4-6 Vurderingsmelding, trekkfrist og søknad om tilrettelegging 
Studenten er selv ansvarlig for melde seg til vurdering innen 1. september og 1. februar.  
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Frist for å trekke melding om vurdering etter første ledd er tre uker før vurderingsordningen tar til. 
Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer (deler) skal fristen regnes fra første 
vurderingsform (del) tar til. Student som ikke trekker melding om vurdering innen fastsatt frist, vil få 
meldingen registrert som tellende forsøk, jf. § 4-8. 
 
Student som på grunn av funksjonsnedsettelse har særskilt behov for tilrettelegging under 
gjennomføring av vurdering, må fremme søknad om det innen fristen for vurderingsmelding etter 
første ledd. Oppstår behovet for tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad fremmes så snart som 
mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden. Se også § 1-6. 
 
§ 4-7 Uteblivelse fra vurdering og avbrudd av vurdering 
Vurderingsmeldt student som ikke møter til vurdering til fastsatt tid, registreres som «ikke møtt». 
«Ikke møtt» regnes som et tellende forsøk etter § 4-8.  
 
For å unngå at forsøket skal regnes som et tellende forsøk etter § 4-8, må student som ikke møter eller 
kan fullføre/gjennomføre vurdering, senest første virkedag etter endt vurdering, levere dokumentasjon 
på at det skyldes sykdom eller andre forhold vedkommende ikke selv har kontroll over (force 
majeure).  
 
Student som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur. 
 
§ 4-8 Antall forsøk 
Under forutsetning av at det gjennomføres vurdering, har en student to forsøk på å gjennomføre 
vurdering i samme kurs. På kurs som inngår i masterstudiet i regnskap og revisjon har man tre forsøk 
på å gjennomføre vurdering i samme kurs. Beste resultat gjelder.  
 
Endring av vilkår for kursgodkjenning og vurderingsordningen kan medføre at studenten må ta hele 
kurset på nytt, jf. § 4-5, andre ledd. 
 
Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer eller delvurderinger, er antall forsøk knyttet til 
vurderingsordningen under ett og ikke til de enkelte vurderingsformer eller delvurderinger. 
 
Begrensningen i antall vurderingsforsøk gjelder totalt for et kurs. Tidligere forsøk teller selv om 
kurset har skiftet kode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller studenten har fått nytt 
opptak til det samme eller annet studieprogram hvor kurset inngår. 
  
I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge en student som har benyttet alle forsøk 
etter første ledd, uten å ha oppnådd bestått resultat, ytterligere ett forsøk på vurdering i samme kurs. 
 
Masterstudent(er) kan kun levere masteroppgave ved NHH én gang i samme masterprogram. Kun 
hvis oppgaven blir bedømt til ikke bestått, vil kandidaten(e) få mulighet til å levere en bearbeidet 
oppgave til bedømming.  
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Student i særskilt fullføringstid etter § 2-6, tredje ledd har ikke anledning til å gjennomføre ny 
vurdering etter første ledd.  
 
§ 4-9 Særlige sensurfrister 
Styret ved NHH har i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, hjemmel for å gjøre unntak fra 
den ordinære sensurfristen på tre uker i tre tilfeller. Dette gjelder  

a) for enkelteksamener gjennom et vedtak av styret selv 
b) generelt tidsavgrenset unntak fastsatt i midlertidig forskrift 
c) unntak for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeidet fastsatt i forskrift 

 
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, fastsettes en særskilt sensurfrist på 
seks uker på masteroppgave, avhandlinger eller lignende skriftlige arbeider med et omfang på 
minimum 10 studiepoeng. 
 
I enkelte kurs er det særlig vanskelig å finne kvalifiserte sensorer. Hvis sensor da rammes av sykdom 
eller andre forhold vedkommende ikke har kontroll over (force majeure), og dette medfører at 
sensuren ikke kan foreligge innen lovens frist, vil rektor kunne fatte vedtak om en forlengelse av 
sensurfristen på maksimalt tre uker.  
 
 
Kapittel 5 – Fusk  
 
§ 5-1  Fusk 
Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor NHH, medstudenter og samfunnet for øvrig. NHH reagerer 
derfor strengt overfor alle former for fusk under arbeid, kursgodkjenning og vurdering som inngår i 
gjennomføringen av kurs ved NHH.  
 
Som fusk regnes eksempelvis: 

a) å handle i strid med kapittel 5 i utfyllende bestemmelser gitt i medhold av forskriften 
b) å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under vurdering 
c) å presentere andres arbeid som sitt eget 
d) å presentere eget tidligere arbeid som noe nytt (selvplagiat) 
e) å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger  
f) å ha skaffet seg adgang til vurdering ved å ha fusket på prøve eller lignende som er vilkår for å 

gjennomføre vurdering 
g) på uriktig grunnlag ha fått godkjenning for deltakelse i obligatorisk undervisning eller andre 

obligatoriske aktiviteter 
h) ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper av kandidater 
i) manipulering av en besvarelse etter at den er levert 
j) uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eller kan gi kandidaten et uberettiget 

fortrinn i tilknytning til oppfyllelse av vilkår for kursgodkjenning eller ved en vurdering  
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k) handlinger som på andre måter kan bidra til at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir 
prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (jf. § 4-1)  

 
Forsøk på og medvirkning til fusk kan sanksjoneres på samme måte som fusk. 
 
§ 5-2 Skyldkrav og sanksjoner 
Krav til skyld ved fusk og sanksjonene overfor fusk følger av universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 
(annullering) og 4-8 (utestengning). 
 

Kapittel 6 – Krav til grader 

§ 6-1 Tilknytningskrav 
Etter § 2 i Forskrift om godskriving av høyere utdanning (FOR-2006-04-10-412) må minst 60 av 
studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget ved tildeling av grad eller utstedelse av 
vitnemål være avlagt ved NHH. 
 
§ 6-2 Krav om ny utdanning – bachelor og master i økonomi og administrasjon 
Student som får godskrevet utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en 
bachelor- eller mastergrad, må avlegge minst 90 nye studiepoeng ved NHH før NHH tildeler en 
bachelor- eller mastergrad i økonomi og administrasjon, jf. § 3 i Forskrift om godskriving av høyere 
utdanning (FOR-2006-04-10-412).  
 
Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske 
institusjoner, samt tilfeller hvor deler av graden er godskrevet på grunnlag av annen mastergrad fra 
NHH.  
 
Studenten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høyskole.  
 
Ny grad tildeles ikke for ny studieretning/spesialisering innenfor samme studieprogram. 
 
§ 6-3  Masteroppgaven – det selvstendige arbeidet 
Masteroppgaven må være gjennomført som en del av masterstudiet ved NHH. Unntatt fra dette kravet 
er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner. 
 
Unntak for hovedregelen i første ledd kan også gjøres for student som gjennomfører masterstudiet i 
regnskap og revisjon som en ett-årig påbygning til annen mastergradsutdanning. 
 
§ 6-4 Siviløkonom – tilleggs betegnelse til master i økonomi og administrasjon 
Studenter som ved opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon tilfredsstiller kravene til 
fagkombinasjon fastsatt av Universitets- og høgskolerådet, får den beskyttede tittelen siviløkonom 
som tilleggs betegnelse på vitnemålet ved fullført masterstudium i økonomi og administrasjon.   
 
 



40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH - 18/01110-7 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH : Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole - fremlagt for styret

TIL STYRET 

12 
 

Kapittel 7 – Vitnemål og karakterutskrift 
 
§ 7-1 Vitnemål 
Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål 
utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad, utstede duplikat. 
 
NHH kan holde tilbake vitnemål til student som i forbindelse med kontroll ikke har lagt frem 
originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet. 
 
§ 7-2 Karakterutskrift 
Den som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en oversikt 
over alle kurs personen har bestått ved NHH.  
 
Karakterutskrifter utstedes normalt digitalt. Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes 
karakterutskriften på papir.  
 
Kurs som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd, dokumenteres kun gjennom 
karakterutskrift. 
 
 
Kapittel 8 – Sluttbestemmelser 
  
§ 8-1 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft 1.8.2018.  
 
Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:  

a) Forskrift om bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges 
Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886) 

b) Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-
2004-06-10-4887) 

c) Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-
06-10-4888)  

d) Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-06-10-4891)  
 
§ 8-2  Overgangsordning 
Bachelorstudent tilhørende høst-2017 kullet eller tidligere kull har studierett i henhold til tidligere 
forskrifter frem til den 30.6.2021.  
 
Masterstudent tilhørende vår-2018 kullet eller tidligere kull har studierett i henhold til tidligere 
forskrifter frem til den 31.12.2020.  
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Overfor studenter omfattet av første og andre ledd gjøres §§ 2-4 Studierett, 2-5 Progresjonsopp-
følgning og 2-6 Fullføringstid først gjeldende fra respektive datoer. Det samme gjelder § 2-8, første 
ledd, bokstav a), § 2-9, første ledd, bokstav b) og § 7-1, første ledd.  
 
For student som ved forskriftens ikrafttredelse var i permisjon, gjøres § 3-4 Permisjon gjeldende først 
fra det tidspunkt studenten eventuelt fremmer en ny søknad om permisjon. 
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor. Seksjon for utdanningskvalitet 

Vår referanse Vår dato 
18/01110-2 07.05.2018 
Deres referanse Deres dato 

Høring - Ny forskrift om fulltidsstudiene 

Innledning 
Ved NHH har vi i dag fire lokale forskrifter som dekker fulltidsstudiene, Forskrift om bachelorstudiet,
Forskrift om masterstudiet i økonomi og administrasjon, Forskrift om masterstudiet i regnskap og 
revisjon og Forskrift om eksamen. Disse forskriftene har vært modne for en revidering en stund, og 
Studieadministrativ avdeling legger nå frem et forslag til én ny forskrift; Forskrift om fulltidsstudiene 
ved Norges Handelshøyskole, NHH. 

I tillegg til fulltidsstudiene foreslås det at forskriften, så langt den passer, også skal gjelde vurderinger
under opplæringsdelen av ph.d-programmet, gjennomføringen av autorisasjonsprøven i oversettelse
og vurderinger i regi av NHH Executive. 

En av målsetningene med arbeidet med ny forskrift har vært å rendyrke forskriften som et rammeverk
hvor rettigheter og plikter fastsettes. Det vil i tillegg bli utarbeidet utfyllende bestemmelser som skal
bidra til forutsigbarhet, likebehandling og en effektiv saksbehandling.

Det kan oppleves som utfordrende å kommentere forslaget til forskrift uten samtidig å ha tilgang til
utfyllende bestemmelser. Svært mange av detaljopplysningene som finnes i dagens forskrifter vil 
imidlertid inngå i de utfyllende bestemmelsene.  

Dere oppfordres til å fremme forslag til konkrete formuleringer av forskriftsbestemmelsene i tillegg til 
forslag til utfyllende bestemmelser. 

Foreslåtte endringer 
Det er foreslått å gjøre endringer relatert til studierett, studieprogresjon og permisjon. I tillegg 
innføres en såkalt poststudierett for MRR-kandidater og kandidater som skal reise ut etter å ha 
oppnådd grad. I forhold til dagens regelverk foreslås det endringer som hver for seg vil kunne 
oppfattes som innstramninger, men forslagene til endring må ses i sammenheng.  

Sak 40/18 - Vedlegg 2: Høringsbrev av 07.05.18
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Studierett 
I dag har studentene på vårt tre-årige bachelorstudium studierett i fire år, mens masterstudentene har 
studierett i tre år. Dette kan gi et uheldig signal, og det foreslås at studieretten følger normert 
studietid. Samtidig foreslås det innført en såkalt fullføringstid (forlenget studietid) på ett år. Det blir 
en automatisk forlengelse av normert studietid uten forutgående søknad. I fullføringstid er tanken at 
studentene skal ha fokus på å fullføre påbegynt grad, og det vil ikke være mulig å endre fastsatt 
utdanningsplan.  
 
Student som etter ett år med forlenget studietid fortsatt ikke er i mål vil kunne søke om særskilt 
forlengelse av studietid. Fokuset på fullføring skal være ytterligere forsterket i en slik fase.  
 
Studieprogresjon 
I dag er kravene til studieprogresjon veldig lave, og det foreslås strengere krav til studieprogresjon. 
Samtidig foreslås det innført en hjemmel for å fastsette individuelle krav til studieprogresjon. 
Gjennom progresjonsoppfølgning vil Studieadministrativ avdeling kunne fange opp studenter som av 
ulike årsaker er kommet litt «bakpå», og bistå dem på et så tidlig tidspunkt som mulig. I dag kan det 
være avdelingen først kommer i kontakt med studenten i forbindelse med søknad om utvidet 
studierett. 
 
Permisjon 
Etter universitets- og høyskoleloven (uhl.) er det kun retten til foreldrepermisjon etter § 4-5 som er 
lovfestet. Det foreslås nå en bestemmelse som hjemler muligheten for permisjon for andre grupper. 
Samtidig klargjøres det at andre enn student i foreldre-permisjon ikke har studierett i permisjonstiden.  
 
Poststudierett 
Dette er en nyvinning i forslaget til ny forskrift. MRR-kandidater som ikke har oppnådd 
karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, gis her en mulighet for gjentak av enkeltkurs/-emner. 
Forutsetningen er at kandidaten har gjenstående forsøk og at det gjennomføres vurdering i det aktuelle 
kurset/emnet. 
 
I tillegg vil endringen imøtekomme behovet til kandidater som skal gjennomføre et 
internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført grad med Erasmus + stipend. 
 
Ikrafttredelse - Overgangsordninger 
Etter planen skal forslaget til ny forskrift legges frem for styret den 13. juni med ikrafttredelse fra 
høstsemesteret (1.8.2018).  
 
Det generelle forbudet mot at lover/forskrifter gis tilbakevirkende kraft vil medføre behov for en 
overgangsordning. Denne skal formuleres i forskriftens siste bestemmelse; § 8-2.  
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Høringsfrist 
Vi ber om at innspill til høringsutkastet sendes kjell.borlaug@nhh.no innen fredag 25. mai. 
 
 
 
 
Dagens forskrifter finnes her: 
 
Bachelor: 
https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/forskrift-om-bachelorstudiet/ 
Master i økonomi og administrasjon: 
https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/forskrift-om-masterstudiet-i-okonomi-og-administrasjon/ 
Master i regnskap og revisjon: 
https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/forskrift-om-masterstudiet-i-regnskap-og-revisjon/ 
Eksamen: 
https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/forskrift-om-eksamen-ved-nhh/ 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Linda Nøstbakken  
Professor Kjell Johannesen Borlaug 
Prorektor for utdanning Seniorrådgiver 
 
 
Vedlegg: NY Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole - høringsutkast 7.5.2018 
         
 
 
Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk uten signatur 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 
Norges 
Handelshøyskole 

Endre Bjørndal                       

Norges 
Handelshøyskole 

Aasmund Eilifsen                       

Norges 
Handelshøyskole 

Linda Orvedal                       

Avdeling for styring, 
økonomi og drift 

Klas Rønning Helleveien 30 5045 BERGEN 

Kommunikasjons- og 
markedsavdelingen 

Kristin Mo Helleveien 30 5045 BERGEN 

Seksjon for eksamen Inger Dagestad Helleveien 30 5045 BERGEN 
Servicesenteret Trude Gudmundset Helleveien 30 5045 BERGEN 
Seksjon for opptak Heidi Sund Helleveien 30 5045 BERGEN 
Seksjon for 
utdanningskvalitet 

Kjetil Larssen Helleveien 30 5045 BERGEN 

Seksjon for 
internasjonale 
relasjoner 

Astrid Foldal Helleveien 30 5045 BERGEN 

Forskningsadministrativ 
avdeling 

Linda Rud Helleveien 30 5045 BERGEN 

NHH Executive Gro Tufte Helleveien 30 5045 BERGEN 
NHH Executive Birthe Lange Helleveien 30 5045 BERGEN 
Enhet for prosjekt og 
ledelsesstøtte 

Anne Grepne Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for fagspråk og 
interkulturell 
kommunikasjon 

Maja Dame Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for fagspråk og 
interkulturell 
kommunikasjon 

Beate Sandvei Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for finans Jøril Mæland Helleveien 30 5045 BERGEN 
Institutt for finans Olga Pushkash Helleveien 30 5045 BERGEN 
Institutt for 
foretaksøkonomi 

Kristin Teigland Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for 
foretaksøkonomi 

Jarle Møen Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for regnskap, 
revisjon og 
rettsvitenskap 

Maren Dale-Raknes Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for regnskap, 
revisjon og 
rettsvitenskap 

Finn Kinserdal Helleveien 30 5045 BERGEN 



40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH - 18/01110-7 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH : Høring - Ny forskrift om fulltidsstudiene

 

5 
 

Institutt for 
samfunnsøkonomi 

Eirik Kristiansen Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for 
samfunnsøkonomi 

Eilif Fjon Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for strategi og 
ledelse 

Paal Fennell Helleveien 30 5045 BERGEN 

Institutt for strategi og 
ledelse 

Paul Gooderham Helleveien 30 5045 BERGEN 

Kjernestyret NHHS                                  
Fagutvalget NHHS                                  
Fagutvalget NHHS Frid Helen Olsen Hop                       
Leder NHHS                                  
Elise Kongsvik            Birkelundsbakken 3b 5231 PARADIS 
Rektoratet Gunnar Christensen Helleveien 30 5045 BERGEN 
Rektoratet Kenneth Fjell Helleveien 30 5045 BERGEN 
Rektoratet Øystein Thøgersen Helleveien 30 5045 BERGEN 
Rektoratet Linda Nøstbakken Helleveien 30 5045 BERGEN 
Rektoratet Therese Sverdrup Helleveien 30 5045 BERGEN 
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Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH 

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole dd.mm.åååå med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2,
4-5 og 8-2.  

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Virkeområde
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole (NHH) og 
vurderinger i tilknytning til disse.  

Fulltidsstudiene inkluderer bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i økonomi og
administrasjon som sammen utgjør den femårige siviløkonomutdanningen, samt masterstudiet i
regnskap og revisjon.  

Bestemmelsene i denne forskriften vil så langt de passer også gjelde for utvekslingsstudenter og 
dobbeltgradsstudenter fra utenlandske institusjoner som NHH har avtale med, samt vurderinger under
opplæringsdelen av ph.d.-programmet, for gjennomføringen av autorisasjonsprøven i oversettelse og 
vurderinger i regi av NHH Executive.  

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
Prorektor for utdanning kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne forskriften. 

§ 1-3 Studieåret
Studieåret ved NHH er delt inn i to semestre og er normalt 10 måneder. Ett studieårs arbeidsinnsats er 
normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet. 

§ 1-4 Klageadgang
En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle feil ved
eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha rett til å klage 
på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6, andre ledd. 

§ 1-5 Klagenemnd
NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har fastsatt et
reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt. 

Sak 40/18 - Vedlegg 3: Høringsutkast utsendt 07.05.18
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§ 1-6 Tilrettelegging 
NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3, femte ledd, så langt det er mulig og rimelig, 
legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, slik at de likestilles med studenter 
uten slike behov. Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av de faglige krav som stilles. Se også § 
4-6, tredje ledd. 
 
Student som har behov for tilrettelegging under studiene, må fremme søknad om det innen 1. 
september eller 1. februar. Oppstår behovet for tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad fremmes 
så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden. 
 
§ 1-7 Bærbar datamaskin 
Studenter ved NHH må ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. 
Det stilles krav til utstyr og programvare. 
 
 
Kapittel 2 – Opptak, studierett, studieprogresjon og forlenget studietid 
 
§ 2-1 Antall studieplasser 
Antall studieplasser fastsettes av styret i medhold av Lov om universiteter og høyskoler (universitets- 
og høyskoleloven) § 3-7, femte ledd. 
 
§ 2-2 Opptak til fulltidsstudiene ved NHH  
Opptak til den femårige siviløkonomutdanningen skjer i henhold til Forskrift om opptak til høgre 
utdanning, opptaksforskriften (FOR-2017-01-06-13), og ivaretas av Samordna opptak.  
 
Fullført og bestått bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH gir rett til direkte overgang til 
våre masterstudier. I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge student, som på grunn 
av uforutsette hendelser gjenstår med ett kurs/emne (7,5 stp.), overgang til masterstudiet. Det 
gjenstående kurset/emnet kan ikke være et metode- eller bedriftsøkonomisk kurs/emne (kode MET 
eller BED). 
 
Rett til direkte overgang etter andre ledd gjelder i inntil to år etter fullføring av bachelorgraden. 
Studenten må innen fastsatte frister søke om overgang eller opphold.  
 
Opptak av eksterne søkere til våre masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til mastergrad 
(FOR-2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt.  
 
Det er søkers ansvar å levere dokumentasjon i lesbart format innen fastsatte frister. 
 
Kun en student, som selv har meldt ifra at hun eller han har avsluttet sitt studium, kan gis opptak på 
nytt dersom vedkommende ønsker å ta opp igjen studiene ved NHH. Studieadministrativ avdeling kan 
i særlige tilfeller akseptere søknad om nytt opptak fra andre enn dem som selv har avsluttet sitt 
studium.  
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Kandidat som allerede har fullført og bestått en grad ved NHH, kan ikke gis opptak på nytt i det 
studieprogrammet som allerede er fullført/bestått. 
 
Tildelt studieplass kan reserveres i to år som følge av førstegangstjeneste, svangerskap, fødsel, 
adopsjon og andre tungtveiende grunner. Søker må takke ja til tilbudet og søke Studieadministrativ 
avdeling om reservert studieplass innen tre uker etter mottak av tilbud om studieplass. 
 
§ 2-3 Studierett 
Den som innen fastsatte frister har akseptert tilbud om studieplass, gjennomført semesterregistrering 
inkludert stadfesting av utdanningsplan og betalt semesteravgift til Sammen – Studentsamskipnaden 
på Vestlandet, oppnår studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studiet.  
 
For å opprettholde studieretten gjennom studiet, må studenten hvert semester gjenta semester-
registreringen, inkludert stadfesting av utdanningsplanen og betale semesteravgift innen fastsatt frist. 
 
Studierett gir studenten rett og plikt til undervisning, veiledning og vurdering, samt tilgang til 
læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til bibliotek, lesesaler, 
grupperom og annen infrastruktur på campus. 
 
En student i forlenget studietid (fullføringstid) etter § 2-5 har studierett med de begrensninger som 
følger av § 2-5, andre og tredje ledd.  
 
§ 2-4 Krav til studieprogresjon 
Det stilles følgende minimumskrav til studieprogresjon; 
 Bachelor: Etter første semester skal studenten ha avlagt 15 studiepoeng ved NHH.  
   Etter andre semester skal studenten ha avlagt/innpasset totalt 37,5 studiepoeng. 
   Etter sjette semester skal studenten ha avlagt/innpasset totalt 127,5 studiepoeng. 
 Master: Etter første semester skal studenten ha avlagt 15 studiepoeng ved NHH. 
   Etter fjerde semester skal studenten ha avlagt/innpasset 90 studiepoeng. 
 
En student som ikke innfrir kravene, skal få tilbud om veiledning. Sammen med student som har 
særskilt behov for det, har Studieadministrativ avdeling anledning til å fastsette individuelle krav til 
studieprogresjon, jf. § 2-5, tredje ledd.  
 
§ 2-5 Forlenget studietid - fullføringstid 
Ut over normert studietid har studenten inntil ett år til å fullføre sitt påbegynte bachelor- eller 
masterstudium. 
 
Student i fullføringstid skal fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium. Har studenten 
gjenstående forsøk, jf. § 4-8, kan hun eller han kontinuere tidligere beståtte kurs/emner. Student i 
fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre tidligere fastsatt utdanningsplan ved å ta 
nye/andre kurs/emner. 
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Studieadministrativ avdeling kan kun i særlige tilfeller akseptere søknad om forlengelse ved endt 
fullføringstid etter første ledd, jf. § 2-4, tredje ledd. Søknad må være fremmet innen utløpet av 
fullføringstiden etter første ledd. Student som får innvilget særskilt forlengelse etter dette ledd, har 
ikke anledning til å kontinuere tidligere beståtte kurs/emner. Vedkommende har kun anledning til å 
fullføre påbegynt studium.  
 
§ 2-6 Opphør av studierett 
Studieretten opphører når studenten; 

 har oppnådd aktuell grad  

 selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte aktuelt studium 
 
§ 2-7 Tap av studierett 
Studenten kan miste studieretten midlertidig eller permanent når studenten; 

 ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen fastsatt frist, jf. § 2-3 

 har overskredet normert studietid inklusive forlenget studietid 

 ikke oppfyller fastsatte krav til progresjon, jf. § 2-4 

 er utestengt pga. fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk  

 har brukt opp sine forsøk på vurdering (eksamen), jf. § 4-8 

 i forbindelse med kontroll ikke legger frem originaldokumentene som ligger til grunn for 
opptak eller for utstedelse av vitnemål 

 
Vedtak om tap av studierett fattes av Studieadministrativ avdeling. 
 
§ 2-8 Poststudierett 
Kandidat som har fullført og bestått masterstudium i regnskap og revisjon ved NHH, uten å ha 
oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, kan ta opp igjen enkeltkurs/-emner under 
forutsetning av at kandidaten har gjenstående forsøk etter § 4-8 og det gjennomføres vurdering i 
kurset/emnet. Oppnådd resultat vil fremgå av karakterutskrift, jf. §§ 7-1 og 7-2. 
 
Kandidat som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført 
bachelor- eller mastergrad ved NHH med Erasmus + stipend, må registreres med poststudierett under 
praksisoppholdet. Slik poststudierett gir ikke anledning til å ta kurs/emner ved NHH. 
 
 
Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon 
 
§ 3-1 Studieplan og kurs-/emnebeskrivelser 
Alle studieprogram skal være beskrevet i en plan for det faglige innholdet i et studieprogram. Alle 
kurs/emner som inngår i en studieplan skal være beskrevet i en kurs-/emnebeskrivelse. 
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Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3, 3. ledd, er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret 
kan delegere denne myndigheten. Prorektor for utdanning kan fastsette endringer i eksisterende 
studieplaner. 
 
En kurs-/emnebeskrivelse utarbeides av den som er ansvarlig for kurset/emnet, og fastsettes av den 
som i henhold til mandat eller utfyllende bestemmelser har myndighet til det. 
 
Studieplanen skal minimum fastsette; 

a) forventet læringsutbytte 
b) hvilke kurs/emner som inngår 
c) omfang i studiepoeng 
d) mulighet for opphold i utlandet 
e) hvilke emner som til sammen utgjør fordypningen i aktuell grad 
f) oppbyggingen av studieprogrammet, hva om er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen på 

kurs/emner 
g) eventuelle betingelser til studieprogresjon 

 
Kurs-/emnebeskrivelsen skal minimum inneholde; 

a) forventet læringsutbytte 
b) eventuelle krav til forkunnskaper 
c) undervisningssemester og om vurdering (eksamen) tilbys utenfor undervisningssemesteret 
d) faginnhold 
e) læringsformer 
f) undervisningsspråk 
g) kursets/emnets omfang i studiepoeng 
h) hvilke aktiviteter som eventuelt er obligatoriske  
i) eventuelle arbeidskrav/krav til kursgodkjenning 
j) vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår i 

sluttkarakteren 
k) eventuell studiepoengsreduksjon ved overlapp 

 
§ 3-2 Utdanningsplan 
Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter opptatt på våre studier 
med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal være satt opp 
slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i henhold til aktuell 
studieplan.  
 
Planen skal være satt opp innen fastsatt frist i første semester av studiet. Videre skal den bekreftes 
innen fastsatte frister hvert semester, jf. § 2-3, andre ledd. Planen kan endres etter avtale mellom 
studenten og NHH. 
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§ 3-3 Innpass/fritak 
En student kan søke om å få innpasset kurs/emner hun eller han har tatt, jf. universitets- og 
høyskoleloven § 3-5, første ledd. For å få innpass kreves det at studenten har gjenstående forsøk, jf. § 
4-8, og at det at det eksterne kurset/emnet tilsvarer kurs/emne NHH tilbyr; har det samme omfang 
målt i studiepoeng, minst er fra samme nivå (bachelor/master) og har samme innhold/læringsutbytte 
(bredde/dybde). 
 
Det generelle kravet om tilknytning i § 6-1 og det spesielle kravet i relasjon til utstedelse av en ny 
grad i § 6-2 vil kunne begrense mulighetene etter første ledd. 
 
En student kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs/emner bestått ved utenlandsk 
lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av NHH. For dobbeltgrader gitt i samarbeid 
med internasjonale samarbeidsinstitusjoner gjelder egne regler. 
 
Student som har fått innpass/fritak for et kurs/emne, kan likevel velge å ta kurset/emnet her. Vedtaket 
om innpass faller da bort. 
 
§ 3-4 Permisjon 
Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg for barn, 
etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.  
 
Videre kan det gis permisjon til avtjening av førstegangstjeneste, oppfyllelse av offentlige verv og 
som følge av sykdom og andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over (force majeure). En 
student kan etter dette leddet innvilges permisjon på maksimalt seks semester til sammen. 
 
Søknad om permisjon fremmes overfor Studieadministrativ avdeling. Årsaken må dokumenteres i 
søknaden, som må fremmes innen 1. september eller 1. februar. Oppstår behovet etter søknadsfristen 
må søknad fremmes så snart studenten blir kjent med behovet for permisjon. Permisjon kan tidligst 
innvilges fra og med det semester søknaden ble fremmet.  
 
I andre permisjoner enn foreldrepermisjon etter første ledd har studenten ikke studierett.  
 
Permisjonstid etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til normert studietid.  
 
Student som vender tilbake etter permisjon må forholde seg til den studieplanen som gjelder på 
tidspunktet for retur. 
 
 
Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
 
§ 4-1 Rettesnor 
NHH plikter etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 å sørge for at kandidatenes kunnskaper og 
ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. 
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Kun kandidat med gyldig studierett har rett til å gjennomføre vurdering.  
 
§ 4-2 Forkunnskaper og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
Eventuelle krav til forkunnskaper og arbeidskrav som vilkår for vurdering skal være klart angitt i 
kurs-/emnebeskrivelsen. Studenten plikter å gjøre seg kjent med kurs-/emnebeskrivelsen. Student som 
ikke får godkjent fastsatte arbeidskrav på angitt måte har ikke anledning til å gjennomføre vurdering i 
kurset/emnet.  
 
§ 4-3 Frister for innlevering 
Studenten plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som inngår i 
gjennomføringen av kurs/emner ved NHH. Fastsatte innleveringsfrister er absolutte. Det er ikke mulig 
å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse. 
 
§ 4-4 Vurderingsformer og vurderingsordninger 
Vurderingsordningen i et kurs/emne kan bestå av én vurderingsform alene eller en kombinasjon av 
flere vurderingsformer. Det skal være oppgitt i kurs-/emnebeskrivelsen hvilken vurderingsordning 
som benyttes, jf. § 3-1, femte ledd.  
 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9, sjette ledd, skal vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, 
bedømmelse av oppgave, eller annen vurdering være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med 
fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 
 
§ 4-5 Semester for vurdering 
I alle kurs/emner gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Om vurdering også tilbys 
utenfor undervisningssemesteret, skal dette være oppgitt i kurs-/emnebeskrivelsen, jf. § 3-1, femte 
ledd.  
 
Vurdering skjer i henhold til det pensum, de krav til forkunnskaper og arbeidskrav og den 
vurderingsordning som er fastsatt for kurset/emnet på tidspunktet for vurdering. 
 
Når et obligatorisk kurs/emne opphører skal det normalt avholdes vurdering i to påfølgende semester 
etter siste ordinære vurdering. 
 
Prorektor for utdanning kan i særlige tilfeller vedta at det skal tilbys vurdering utover det som følger 
av første og andre ledd. 
 
§ 4-6 Vurderingsmelding og søknad om tilrettelegging 
Studenten er selv ansvarlig for melde seg til vurdering innen 1. september og 1. februar.  
 
Frist for å trekke melding om vurdering etter første ledd er 20. oktober og 20. mars. Student som ikke 
trekker melding om vurdering innen fastsatt frist, vil få meldingen registrert som tellende forsøk, jf. § 
4-8. 
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Student som har behov for tilrettelegging under gjennomføring av vurdering, må fremme søknad om 
det innen fristen for vurderingsmelding etter første ledd. Oppstår behovet for tilrettelegging etter 
fastsatt frist, må søknad fremmes så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden. Se 
også § 1-6. 
 
§ 4-7 Trekk og uteblivelse fra vurdering 
Vurderingsmeldt student som trekker seg etter fristen angitt i § 4-6, andre ledd eller ikke møter til 
vurdering til fastsatt tid uten godkjent forfallsgrunn, registreres som «ikke møtt». «Ikke møtt» regnes 
som et tellende forsøk etter § 4-8.  
 
Vurderingsmeldt student som avbryter vurdering etter at denne er begynt, registreres som «ikke 
bestått».  
 
For å unngå at forsøket skal regnes som et tellende forsøk etter § 4-8, må student som ikke kan 
gjennomføre vurdering, senest første virkedag etter endt vurdering, levere dokumentasjon på at det 
skyldes sykdom eller andre forhold vedkommende ikke selv har kontroll over (force majeure).  
 
Student som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur. 
 
§ 4-8 Antall forsøk 
Under forutsetning av at det gjennomføres vurdering, har en bachelorstudent to forsøk på å 
gjennomføre vurdering i samme kurs/emne, mens en masterstudent har tre forsøk. Beste resultat 
gjelder. 
 
Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer eller delvurderinger, er antall forsøk knyttet til 
vurderingsordningen under ett og ikke til de enkelte vurderingsformer eller delvurderinger.  
  
I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge en student, som har benyttet alle forsøk 
etter første ledd uten å ha oppnådd bestått resultat, ytterligere ett forsøk på vurdering i samme 
kurs/emne. 
 
Masterstudent(er) kan kun levere masteroppgave ved NHH én gang. Kun hvis oppgaven blir bedømt 
til ikke bestått, vil kandidaten(e) få mulighet til å levere en bearbeidet oppgave til bedømming.  
 
Student i særskilt fullføringstid etter § 2-5, tredje ledd, har ikke anledning til å gjennomføre ny 
vurdering etter første ledd.  
 
§ 4-9 Særlige sensurfrister 
Styret ved NHH har i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, hjemmel for å gjøre unntak fra 
den ordinære sensurfristen på tre uker i tre tilfeller. Dette gjelder  

a) for enkelteksamener gjennom et vedtak av styret selv 
b) generelt tidsavgrenset unntak fastsatt i midlertidig forskrift 
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c) unntak for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeidet fastsatt i forskrift 
 
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, fastsettes en særskilt sensurfrist på 
seks uker på masteroppgave (30 stp.) og CEMS Business Project (15 stp.) som avlegges ved NHH.  
 
 
Kapittel 5 – Fusk  
 
§ 5-1  Fusk 
Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor NHH, medstudenter og samfunnet for øvrig. NHH reagerer 
derfor strengt overfor alle former for fusk under arbeid, kurs-/emnegodkjenning og vurdering, som 
inngår i gjennomføringen av kurs/emner ved NHH.  
 
Som fusk regnes eksempelvis: 

a) å handle i strid med denne forskriften eller utfyllende bestemmelser gitt i medhold av 
forskriften 

b) å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under vurdering 
c) å presentere andres arbeid som sitt eget 
d) å presentere eget tidligere arbeid som noe nytt (selvplagiat) 
e) å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger  
f) å ha skaffet seg adgang til vurdering ved å ha fusket på prøve eller lignende som er vilkår for å 

gjennomføre vurdering 
g) på uriktig grunnlag ha fått godkjenning for deltakelse i obligatorisk undervisning eller andre 

obligatoriske aktiviteter 
h) ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper av kandidater 
i) manipulering av en besvarelse etter at den er levert 
j) uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eller kan gi kandidaten et uberettiget 

fortrinn i tilknytning til oppfyllelse av arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning) eller ved en 
vurdering   

k) handlinger som på andre måter kan bidra til at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir 
prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (jf. § 4-1)  

 
Forsøk på og medvirkning til fusk kan straffes på samme måte som fusk. 
 
§ 5-2 Skyldkrav og sanksjoner 
Krav til skyld ved fusk og sanksjonene overfor fusk følger av universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 
(annullering) og 4-8 (utestengning). 
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Kapittel 6 – Krav til grader 
 
§ 6-1 Tilknytningskrav 
Etter forskrift om godskriving av høyere utdanning må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i 
beregningsgrunnlaget ved tildeling av grad eller utstedelse av vitnemål være avlagt ved NHH. 
 
§ 6-2 Ny utdanning – master i økonomi og administrasjon 
Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en mastergrad, må 
en student i tillegg ha avlagt minst 90 nye studiepoeng ved NHH før vi tildeler en mastergrad i 
økonomi og administrasjon. Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske 
eller utenlandske institusjoner, samt tilfeller hvor deler av graden er godskrevet på grunnlag av annen 
mastergrad fra NHH.  
 
Studenten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høyskole.  
 
Ny grad tildeles ikke for ny studieretning/spesialisering innenfor samme studieprogram. 
 
§ 6-3  Masteroppgaven – det selvstendige arbeidet 
Masteroppgaven må være gjennomført som en del av masterstudiet ved NHH. Unntatt fra dette kravet 
er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner. 
 
Unntak for hovedregelen i første ledd kan også gjøres for student som gjennomfører masterstudiet i 
regnskap og revisjon som en ett-årig påbygning til annen mastergradsutdanning. 
 
§ 6-4 Siviløkonom – tilleggsbetegnelse til master i økonomi og administrasjon 
Studenter som ved opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon tilfredsstiller kravene til 
fagkombinasjon fastsatt av Universitets- og høgskolerådet, får den beskyttede tittelen siviløkonom 
som tilleggsbetegnelse på vitnemålet ved fullført og bestått masterstudium i økonomi og 
administrasjon.   
 
 
Kapittel 7 – Vitnemål og karakterutskrift 
 
§ 7-1 Vitnemål 
Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål 
utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad utstede duplikat. 
 
NHH kan holde tilbake vitnemål til student, som i forbindelse med kontroll ikke har lagt frem 
originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet. 
 
§ 7-2 Karakterutskrift 
Den som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en oversikt 
over alle kurs/emner personen har bestått ved NHH.  
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Karakterutskrifter utstedes digitalt. Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes 
karakterutskriften på papir.  
 
Kurs/emner som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd, dokumenteres kun gjennom 
karakterutskrift. 
 
 
Kapittel 8 – Sluttbestemmelser 
  
§ 8-1 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft dd.mm.åååå.  
 
Fra samme dato oppheves følgende forskrifter; Forskrift om bachelordelen av den femårige 
siviløkonom utdanningen ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886), Forskrift om 
masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-
4887), Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-
2004-06-10-4888) og Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-06-10-
4891), alle fastsatt av styret 10.6.2004. 
 

 
§ 8-2  Overgangsordninger 
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Høringssvar fra Programleder for Bachelorutdanningen om 

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole 

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

Det virker fornuftig å samle alle fulltidsstudiene i en forskrift. 

Kapittel 2 Opptak, studierett, studieprogresjon og forlenget studietid 

I §2-2, 2. ledd 2. setning heter det: «I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge

student, som på grunn av uforutsette hendelser gjenstår med ett kurs/emne (7,5 stp), overgang til 

masterstudiet». Her stiller jeg spørsmål om hva som ligger i uforutsette hendelser. Vil stryk være å 

regne som en uforutsett hendelse? I så fall må det være stryk i et sistesemesters kurs. Vil det komme

noen utfyllende bestemmelser som gjør rede for hva som kan være å regne som en uforutsett 

hendelse? 

I §2-2, 2. ledd 3. setning heter det: «Det gjenstående kurset/emnet kan ikke være et metode- eller 

bedriftsøkonomisk kurs/emne (kode MET eller BED)». Her forstår jeg ikke helt logikken i utvelgelsen 

av hvilke kurs man kan ha med seg som hengefag inn i masterstudiet. Etter mitt syn ville det vært 

naturlig at kurs man kan stå igjen med, er kurs fra normalplanens siste studiesemester, evt kun 

obligatoriske kurs fra normalplanens siste studiesemester. Da vil man sikre at MET-kursene er bestått

samtidig som også de grunnleggende kursene innen BED/SOL/SAM også er bestått.  

Ad §2-4 Krav til studieprogresjon støtter jeg kravene til studieprogresjon, men stiller spørsmål om 

hva som skjer med studenter som ikke innfrir kravene, og som takker nei til tilbud om veiledning. 

Ad §2-5 Forlenget studietid – fullføringstid. I første ledd slås det fast at «Ut over normert studietid 

har studenten inntil ett år til å fullføre sitt påbegynte bachelor- eller masterstudium». I realiteten

betyr dette at studentene i bachelorstudiet har studierett i 4 år og masterstudentene i 3 år. Selv om 

ordlyden i forskriften endres, kan jeg ikke se at dette fører til en innskrenkning hvis ikke praksis

endres. Spesielt siden studenter i fullføringstiden kan kontinuere tidligere beståtte kurs/emner (jfr. 2.

ledd). 

I §2-6 Opphør av studierett heter det: «Studieretten opphører når studenten har oppnådd aktuell 

grad». Dette kan gi uheldige insentiv-virkninger da studenten bevisst vil kunne stryke på en 

sistesemesters eksamen for å få anledning til å kontinuere i tidligere beståtte kurs/emner.  Etter mitt 

syn er dette en alvorlig innvending som kan løses ved at paragraf 2-5, 2. ledd legger begrensinger på

hvilke kurs/emner som kan kontinueres etter at normert studietid er opphørt, for eksempel hvis man 

kun kan kontinuere sistesemesters kurs ved forlenget studietid. 

I §2-7 Tap av studierett, siste setning heter det: «Vedtak om tap av studierett fattes av 

Studieadministrativ avdeling». Hvem i studieadministrativ avdeling fatter denne typen vedtak? Er det

leder for avdelingen eller den leder delegerer myndighet til? I så fall burde det kanskje stå Prorektor

for utdanning? 

Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon 

Ingen kommentar 

Sak 40/18 - Vedlegg 4: Høringssvar fra Programleder for bachelorutdanningen
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Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning) 

Ad §4-8 heter det at «en bachelorstudent har to forsøk på å gjennomføre vurdering i samme 

kurs/emne, mens en masterstudent har tre forsøkt». Selv om dette er en videreføring av dagens 

praksis, ser det underlig ut at man skal ha flere forsøk på master enn på bachelor. Jeg ber derfor at 

en vurderer om det er mulig å ha to forsøk både på bachelor og master. Dette styrkes også av at en 

av målsettingene med forskriften er harmonisering. Videre vil jeg tror at relativt få studenter 

benytter seg av det tredje forsøket i masterstudiet slik at det i realiteten ikke vil representere noen 

innskrenkning for studenten. Om §4-8 blir stående slik den er foreslått, er jeg redd det lett kan føre 

til et press om at bachelor også skal ha tre forsøkt. 

 

Kapittel 5 – Fusk 

Ingen kommentar 

 

Kapittel 6 – Krav til grader 

Ingen kommentar 

 

Kapittel 7 – Vitnemål og karakterutskrift 

Ingen kommentar 

 

Kapittel 8 – Sluttbestemmelser 

Det er viktig at overgangsordningene blir tydelige og at forskriften ikke gis tilbakevirkende kraft 

 

 

 

Bergen, 24.05.2018 

 

Linda Orvedal 

Programleder for bachelorutdanningen 
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Til 
Kjell Johannesen Borlaug/Seksjon for utdanningskvalitet 

Studentombud 

Vår referanse: Vår dato: 
18/01110-8 24.05.2018 

Høyringsfråsegn 

Syner til invitasjon til å koma med høyringsfråsegn i samband med utkastet til ny forskrift for 

fulltidsstudia ved NHH. Studentombodet tykkjer det er gjort ein solid jobb med å samla forskriftene

og er i all hovudsak positiv til endringane som er gjort. Særskilt viktig er arbeidet med å samla 

forskriftene, då dette er med på å gjera føresegnene meir tilgjengelege, noko som styrkar 

rettstryggleiken til studentane. 

Under vil de finna ein gjennomgang av punkta eg har særskilde kommentarar til. Gjennomgangen er 

freista systematisert kronologisk, men til nokre punkt vil dei same kommentarane gjera seg gjeldande

for fleire føresegner. 

§ 1-4 Klageadgang

Føresegna tek sikte på å gjelda alle former for klage, noko som gjeld alt frå klage på einskildvedtak,

via formell feil på eksamen til klage på karaktervedtak. I samband med klage på karaktervedtak må 

det i forskrifta koma tydlegare fram kva føringar som gjeld for klage på gruppeeksamen. Noverande

praksis er at heile gruppa må gje sitt samtykke til ei klage. Studentombodet er av den oppfatning at 

dette er ein uheldig regel, då utgangspunktet er ein individuell klagerett. Dette er òg lagt til grunn i

Prop. 64 L (2017‐2018). Viss NHH tenkjer å halda fram med dagens praksis bør dette regulerast i 

forskrifta, ikkje utfyllande regelverk, sidan det grip inn i utgangspunktet om individuell klagerett på

einskildvedtak. Dette er òg lagt til grunn i forvaltningslovforskrifta § 32.  

§ 2-4 Krav stil studieprogresjon
Det er positiv til at det vert lagt opp til tettare oppfølging av studentar som sliter med dårleg progresjon. 

Føresegna vert tolka som ein rett studenten har og at det knyter seg ei plikt frå studieadministrasjonen til 

å tilby slik rettleiing. Kva vert eventuelt konsekvensen av at slikt tilbod ikkje vert gitt, eventuelt at 

kapasitetsproblem som gjer at rettleiing ikkje kan gjennomførast? 

Sak 40/18 - Vedlegg 5: Høringssvar fra Studentombudet
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§ 2-5 Fullføringstid 

Eg forstår denne føresegna som at det berre er studentar som ikkje har fullført grad som kan nytta 
seg av fullføringstid, særleg sett opp mot føresegna om poststudierett, men ser at dette kan vera 
noko uklart formulert. Det bør difor etter mi meining koma tydlegare fram dette berre gjelda dei som 
har att studiepoeng eller om det òg gjer seg gjeldande for studentar som ynskjer å forbetra 
karakterar. 
 
§ 2-7 Tap av studierett 
Føresegna slår fast at manglande semesterregistrering og betaling av semesteravgift innan fristen 
som er sett kan føra til mellombels eller permanent tap av studieretten. Det bør avklarast nærare om 
mellombels tap av studierett fører til at ein må søkja seg inn på studiet på nytt, eller om studieretten 
eventuelt kan friskast opp. Eit alternativ kan vera å seia at betalt semesteravgift er eit vilkår for å gå 
opp til eksamen, men at manglande betaling ikkje verkar inn på studieretten. 
 
Vidare vert det i andre ledd slege fast at det er studieadministrativ avdeling som har kompetanse til å 
gjera vedtak om tap av studierett. For juksesaker er det klagenemnda som må gjera slikt vedtak. 
 
Det bør presiserast eksplisitt at personar som er i permisjon ikkje vert omfatta av reglane i denne 
føresegna, med unntak av det som gjeld dei gruppene som kan ha progresjon i permisjonstida. 
 
I utkastet § 2-4 er det sagt at ein person som ikkje oppfyller progresjonskrava skal få tilbod om 
rettleiing. Samstundes vert manglande oppfylling av progresjonskrava sett opp som grunnlag for tap 
av studierett etter § 2-7. Denne føresegna bør vidare seia noko om forholdet mellom tap av 
studierett grunngjeve dårleg progresjon og studenten sitt krav på rettleiing som følgje av det same, 
då det på noverande tidspunkt er uklart kva som vil skje med denne gruppa studentar. 
 
§ 2-8 Poststudierett 
Studentombodet er i utgangspunktet positiv til ordninga med poststudierett og ser at dette kjem som ein 

følgje av særskilda forhold knytt til Erasmus +-studentar og karakterkravet for MRR-studentar for å bli 

statsautoriserte. Utifrå eit likskapsperspektiv er det likevel vanskeleg å forsvara kvifor ikkje BØA- og MØA-

studentar skal ha den same moglegheita for å kunne ta oppatt karakterar etter fullført studie, særskilt mtp. at 

det uformelle karakterkravet ein del arbeidsgjevarar opererer med for mange opplevast som like tyngjande 

som det formelle kravet til å verta statsautorisert revisor. 

Eg trur at manglande moglegheit for å ta oppatt karakterar etter fullført grad kan føra til at ein del heller 

spekulerer i å ikkje fullføra til normert tid for heller å koma inn i løpet etter § 2-5 om fullføringstid. Då vil 

ei raus tilnærming til poststudierett vera betre, då det i større grad gjev insentiv til å fullføra til normert 

tid, sidan § 2-6 som slår fast at studieretten tek slutt ved «oppnådd aktuell grad». 

§ 3-2 Utdanningsplan 

Føresegna legg opp til at utdanningsplanen står fast frå starten av bachelor og starten av master. Viss 

det skal gjerast endringar i denne etter fyrste semester må dette skje ved bruk av unntaksreglar.  

Slik eg ser det er det positivt at ein legg opp til at studentar skal tenkja heilskapleg på 

utdanningsløpet frå eit tidleg tidspunkt. Ein slik regel vil likevel vera problematisk, sidan det vil 

innebera formelle prosessar å gjera endringar i eit studie med særs stor valfridom. Dette vil generera 

mykje administrasjon for både studentane og NHH. Vidare må dette sjåast i samanheng med at NHH 

ynskjer å snu seg raskt og tilby kurs som er i tida, noko som harmonerer dårleg med ein hovudregel 

som legg opp til eit løp der studenten skal planleggja kursa sine 2-3 år fram i tid. 

§ 3-4 Permisjon  
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Føresegna opnar for å gje permisjon til studentar som kan dokumentera «avtjening av 

førstegangstjeneste, oppfyllelse av offentlige verv og som følge av sykdom og andre forhold som 

studenten ikke selv har kontroll over (Force majeure)». Ordlyden kan tolkast som at det ikkje vert gitt 

permisjon for sjukdom studenten sjølv kan lastast for. Studentombodet legg til grunn at det ikkje er 

dette som er meint, men tilrår å tydeleggjera dette klarare. 

Studentombodet er vidare positivt med ei klar avgrensing på kor lengje ein kan få permisjon, då dette 

gjev større rettsvisse for studentane, men ynskjer likevel å peika på at ei slik avgrensing til seks 

semester ikkje kan gjelda for «offentlige verv». Det kjem av vallova §§ 3-1 og 3-3 at ein har plikt til å 

ta imot folkevalde verv. Vidare stiller kommunelova § 40 andre ledd stiller opp ein rett til permisjon i 

inntil fire år for arbeidstakarar, ein rett det er grunn til å tolka analogisk for studentar. 

§ 4-4 Vurderingsformer og vurderingsordningar 

Til denne føresegna ynskjer studentombodet å peika på at det ved bruk av fleire vurderingar og/eller 

vurderingsformer må synleggjerast i kursskildringa korleis fordelinga mellom desse er.  

§ 5-1 Juks 

Føresegnas bokstav a) slår fast at «å handle i strid med denne forskriften» er å rekna som juks. Dette 

er noko upresist, då det er mange føresegner i forskrifta som ikkje knyter seg til juks. Slik 

studentombodet ser det er det ikkje andre føresegner enn opplistinga i denne føresegna som knyter 

seg til juks. Eg føreslår difor at dette punktet kan fjernast frå opplistinga. 

Vidare Siste ledd i § 5-1 brukar omgrepet «straff». Sidan det her ikkje er tale om straff etter EMK art. 

6 bør ein unngå denne nemninga og heller nytta «sanksjon» eller «reaksjon». 

§ 7-1 Vitnemål 
Føresegna slår fast at vitnemål vert skrive ut når krava til grad er oppfylt. Ordninga med 
poststudierett bør her vera eit unntak slik at studentar som nyttar seg av denne moglegheita vil 
kunne få resultata synleggjort i vitnemålet. 
 
§ 8-2 Overgangsordning 
Som ein er inne på i høyringsbrevet er det behov for ei overgangsordning. Denne bør vera raus og 
vedteken samstundes med forskrifta. 
 
 
Generelt 
I utkastet er det ei rekkje referansar til eksisterande lovverk. Dette er i utgangspunktet positivt, då 

det gjer det lett for brukarane å vita kvar ein skal leita. Ei utfordring med dette er likevel at forskrifta 

vert sårbar for endringar i desse lovene. Ein bør difor vurdera å fjerna dei konkrete referansane til 

lover. Det er dei allmenne prinsippa og overordna kategoriane i dei konkrete lovene som er sentrale, 

og desse vil truleg ikkje endra seg, men paragrafane kan fort gjera det. Til dømes er det sett ned eit 

forvaltningslovutval som innan 1. februar 2019 skal koma med si innstilling til revidert forvaltningslov, 

noko som vil kunne innebera store endringar.  

Eit slik grep vil sikra at forskrifta ikkje vert utdatert når det vert gjort endringar i anna lovverk. 

Eventuelle referansar til anna lovverk kan koma i det meir dynamiske utfyllande regelverket. 

Som det er peika på i høyringsinvitasjonen er i dag ein stor del som er regulert i dei utfyllande 
føresegnene og det er krevjande å sjå det samla bilete utan desse. Studentombodet tykkjer det er 
uheldig at dei utfyllande reglane ikkje ligg føre på dette tidspunktet, men vil på generelt grunnlag 
peika på at minst mogleg bør vera regulert i dei utfyllande føresegnene.  
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Svar på høring. 

Seksjon for eksamen har gått gjennom forslaget til ny forskrift. Seksjonen stiller seg positiv til
en ny struktur, og er enig i at det er en god løsning å ha en felles forskrift for alle studier, og 
med tilhørende utfyllende bestemmelser. 

Seksjonen hadde ønsket at det var gjort analyser av den administrative belastningen av noen
av de større endringene, sett i forhold til faktisk nytte for studentene. Seksjonen har også 
vanskelig for å gjøre en vurdering av forskriften uten å kunne drøfte denne i sammenheng 
med kommende forslag til utfyllende bestemmelser. 

Med hensyn til tidsrammen er det ikke nødvendig for Seksjon for eksamen, at forskriften trer i
kraft allerede høsten 2018. Det som er viktig er at forskriften ikke har mangler, og at det er til 
studentenes, og til administrasjonens beste, der reglene endres, og at de utfyllende 
bestemmelsene er gode nok. Det er også viktig at en evt. overgangsordning er til godt
planlagt, slik at studentene som til nå har forholdt seg til den eksisterende forskriften, ikke får
problemer i overgang til ny forskrift. 

Det er helt sentralt for Seksjonen er at regelverket er forutsigbart og enkelt for studenter å 
følge. Studenter som ikke har behov for hjelp fra administrasjonen, skal klare å komme 
gjennom studiene uten å måtte være i unødig kontakt. Slik sikrer vi at ressursene seksjonen og 
Studieadministrativ avdeling for øvrig bruker, er rettet mot de studenter som av ulike grunner
trenger assistanse for å komme gjennom studiene. 

Seksjonen skulle også sett at overgangsordninger mellom tidligere og ny forskrift var lagt
frem i forslaget. Vi er kjent med at studenter legger plan for fullføring mange år frem i tid, og 
studenter har ved vår hjelp eller på egenhånd lagt opp til et studieløp som etter det foreslåtte 
regelverk vil kunne forårsake at de mister studieretten, eller ikke har anledning til å forbedre 
karakterer som opprinnelig planlagt. Spesielt vanskelig er fullføring og progresjon for 
studenter som er på bachelor04 – løpet, som allerede er forsinket i studiene og i utvidet 
studierett. 

Seksjonen merker seg at det noen steder står begrepet «fastsatte frister», mens det andre steder
er presisert datoer. Seksjonen foretrekker at dato for frister fremkommer ett sted, slik at det er
lett for studentene å finne frem til korrekt dato. 

Seksjonen ønsker også å utheve at alle endringer som har konsekvenser for studenter, må bli
formidlet til alle studenter på en enkel måte i god tid, slik at studentene har gode 
forutsetninger for å ta riktige valg, og at de forstår konsekvensene av regelendringene. 

Kommentarer til enkelte kapittel: 

Kapittel 1 

1-4 Klageadgang 

Bestemmelse om begrunnelse og klage på sensurvedtak bør presiseres her, ikke bare formelle
feil.  

1-6 Tilrettelegging 

Ssak 40/18 - Vedlegg 6: Høringssvar fra seksjon for eksamen



40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH - 18/01110-7 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH : Svar på høring om forskrift

«Student som har behov for tilrettelegging under studiene, må fremme søknad om det innen 1.
september eller 1. februar. Oppstår behovet for tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad
fremmes så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden» 

Tilrettelegging av studiene innebærer ofte tilpasninger av forelesninger, opptak eller lignende,
i tillegg til at spesiell kontakt mellom student og faglærer må fasiliteres. Dette er tidkrevende,
og det er nødvendig at studenter tar kontakt så snart det overhodet lar seg gjøre. 1. feb/1. sept 
er alt for sent for kommende semester. På det tidspunkt er forelesninger allerede i gang, og det
kan i verste konsekvens bety at vi ikke klarer å tilrettelegge tilstrekkelig. Med bakgrunn i 
hvordan NHH er bygget (og ikke bygget, vi har mange lokaler som ikke har 
opptaksmuligheter f.eks.), kan et behov for tilrettelegging gjøre at undervisning må flyttes.
Dette er svært vanskelig etter at hele timeplanen er lagt og undervisning allerede har begynt. 

Ønsket regel: Student som har behov for tilrettelegging under studiene, må kontakte 
Studieadministrativ avdeling helst før studiestart, eller så snart behovet er kjent. 
Dokumentasjon fra lege/spesialist med en beskrivelse av hvilke tiltak som er nødvendig for å 
avhjelpe studenten må medfølge søknaden. 

Kapittel 2 

Generelt er det litt vanskelig å få grep om bestemmelsene i sammenheng. De har studierett i
tre/to år fra opptakstidspunkt. Oppnår de 180/120 studiepoeng, skriver vi ut vitnemålet jf 7-1.
Da opphører studieretten jf. 2-6. Kan dette medføre at mange studenter vil holde igjen et emne 
for å kunne forbedre karakterer i andre emner?  

Det står i foreslått forskrift at «utover normert studietid har studenten inntil ett år til å fullføre 
sitt påbegynte bachelor- eller masterstudium». Må dette søkes om? Når skal de søke om
dette? Hvem skal det søkes til? Er det ikke tillatt å bytte f.eks. valgemner i denne perioden? 

Hvis en student unnlater å gjennomføre semesterregistrering og mister studieretten, men vil
gjenoppta studiene etter ett semester, har de da mistet studieretten midlertidig eller
permanent? Hvis midlertidig, må de da søke for å få denne gjenopprettet slik at vedtak må
fattes, eller skjer dette automatisk? Hvis de mister den permanent, har de da ikke mulighet til 
å søke seg inn igjen? Ref 2-2 sjette ledd? De har jo ikke selv da avsluttet studiet? 

Hvis studieretten faller bort midlertidig fordi de ikke har betalt semesteravgiften, hvor mange 
semestre må da gå før de mister studieretten for godt? Hvordan løper krav til progresjon i 
disse tilfellene? 

2-2 Opptak til fulltidsstudiene 

«Kun en student, som selv har meldt ifra at hun eller han har avsluttet sitt studium, kan gis 
opptak på nytt dersom vedkommende ønsker å ta opp studiene ved NHH. Studieadministrativ 
avdeling kan i særlige tilfeller akseptere søknad om nytt opptak fra andre enn dem som selv 
har avsluttet sitt studium.» 

Gjelder denne bestemmelsen også der studenten ikke oppnår krav til progresjon og dermed 
blir fratatt studierett (f.eks etter maks permisjon er tatt ut)? Hvis dette er inkludert, kan dette 
listes som et eksempel. Seksjon for eksamen mener disse kan tas opp på studiet på nytt, men
allerede brukte forsøk, er allerede brukt. 
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«Studieadministrativ avdeling kan i særlige tilfeller akseptere søknad om nytt opptak fra 
andre enn dem som har avsluttet sitt studium»  

Seksjonen stiller seg kritisk til denne setningen slik den fremkommer. Hva er særlige tilfeller? 
Betyr dette f.eks. at studenter hvis studierett har utløpt, og gjenstår f.eks. med kun 
masteroppgaven, kan søke seg inn på ny? Dette er ikke ønskelig. 

2-4 Krav til studieprogresjon 

Det stilles følgende minimumskrav til studieprogresjon 

(…) 

En student som ikke innfrir kravene, skal få tilbud om veiledning.  

Seksjon for eksamen er opptatt av at avdelingens ressurser skal brukes på best mulig måte, 
som gagner både studenter og underbygger effektive administrative rutiner. Seksjonen vil 
fremme at det er uheldig at ansvaret for oppfølgning av progresjon ligger utelukkende på 
Studieadministrativ avdeling i kraft av ansvar for å tilby veiledning.  

Dette er en høyst manuell prosess, og utfordrende, spesielt på masternivå. Skal 
Studieadministrativ avdeling være ansvarlig for å avtale veiledningstidspunkt og gjennomføre 
veiledning? Hvordan skal man holde oversikt over at møter er avholdt? Hva er konsekvensen 
av at ikke studenten møter? Hvis tanken er at Studieadministrativ avdeling kun skal sende et 
generelt tilbud om veiledning som ikke studenten er pliktet til å benytte seg av, er 
ressursbruken som brukes til å identifisere studentene av reell hjelp til studentene? På hvilket 
tidspunkt i semesteret er det tenkt at denne kontrollen av hvert individ skal skje? 

Hvis ansvar for oppfølgning utelukkende ligger hos Studieadministrativ avdeling, og ikke hos 
studenten selv, hva er konsekvensene dersom administrasjonen «glipper»? Når mister 
studenten studieretten hvis de kun får tilbud om veiledning ved lav progresjon? 

Seksjonen stiller også spørsmål ved progresjonskrav ved sjette semester på bachelor, og fjerde 
semester på MA. På dette tidspunkt skulle de normert være ferdige? Hvis ikke vil de jo 
uansett måtte søke forlenget studietid for å fortsette? 

Ønsket regel: Studenten må ansvarliggjøres mer enn det som fremkommer av forslag til 
forskriften. 

… Sammen med student som har særskilt behov for det, har Studieadministrativ avdeling 
anledning til å fastsette krav om individuelle krav til studieprogresjon, jf. 2-5, tredje ledd. 

Slik Seksjon for eksamen har forstått det skal denne bestemmelsen benyttes der studenter har 
sykdom som forhindrer dem fra å ta fulltidsstudier. Det bør stå at bestemmelsen gjelder ved 
sykdom, offentlige verv og force majeure eller lignende. Særskilt behov kan forstås av 
studenter at f.eks. kan gjelde ved jobb, eller studier ved andre institusjoner. Hvis dette ikke er 
tanken, bør dette presiseres. Seksjon for eksamen ser for seg at dette skal søkes om med 
dokumentasjon, likt søknad om permisjon.  

Studieadministrativ avdeling kommer til å fatte vedtak for studenter med utgangspunkt i 
denne bestemmelsen, uavhengig av progresjon. Det er derfor ryddig hvis setningen kommer 
for seg selv. Setningen før hører til feltet over. Bør det finnes et minimum for progresjon etter 
denne bestemmelsen? 
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Ønsket regel: Bestemmelsen må komme i eget avsnitt. «Sammen med student som har 
særskilt behov for det, ved sykdom, offentlige verv, force majeure eller lignende, har 
Studieadministrativ avdeling anledning til å sette individuelle krav til studieprogresjon, jf. ??. 
Søknad med dokumentasjon må fremmes senest 1. februar eller 1. september for påfølgende 
semester.» 

 

2-5 Forlenget studietid – fullføringstid 

…Student i fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre tidligere fastsatt 
utdanningsplan ved å ta nye/andre emner. 

Er denne paragraf sett i sammenheng med at vårt emnetilbud per d.d. endrer seg fra semester 
til semester uten at studenter har mulighet til å vite om endelig plan (for annet enn klart 
obligatoriske emner) før 20 juni for høstsemester/20 desember for vårsemester?  

Hvem har ansvar for å låse utdanningsplanen? Betyr det at de ikke kan melde seg opp til å ta 
et ekstra emne? Hvordan håndteres dette i FS? Hva med «ommøblering» gr. utveksling?  

Seksjon for eksamen mener det bør eksistere frihet for å kunne velge emner så lenge de er i 
fullføringstid. Men hvis ikke: Hvordan håndteres det dersom studenter melder seg opp utenfor 
utdanningsplanen i forlenget studietid? Må disse gjennomgås og meldes av eksamener? 

 

2-6 Opphør av studierett 

Når studieretten naturlig utløper: Studenter som har oppnådd progresjon, men ikke har 
fullført. Kan denne gruppen søke seg inn på nytt? Per d.d. har denne gruppen fått avslag 
dersom studieretten har gått ut (BA forskrift §4 pkt. 8/MA forskrift §5 pkt. 8). Den nye 
forskriften presiserer kun hva som skjer dersom NHH avslutter studieretten, eller at studenten 
gjør det. Hva hvis studieretten utløper av seg selv? Dette må adresseres. 

 

2-7 Tap av studierett 

«studenten kan miste studieretten midlertidig eller permanent når studenten; 

 Ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen 
fastsatt frist, jf. 2-3» 

Hvis dette er midlertidig: Med denne bestemmelsen kan studentene bare unnlate å betale 
semesteravgift, så vil ikke studieretten løpe, men studieretten blir gjenopptatt etter at de 
betaler semesteravgift igjen neste semester? Hva skjer med progresjon, vil ikke denne løpe? 
Betyr det at de kan i praksis ta et opphold i studiene uten å søke om dette, kun ved å unnlate å 
betale? 

Hvis det er permanent: Må de da søke seg inn via samordna opptak? Kan de tas opp på nytt 
da? 

Presisering: Ved fusk fattes vedtak om tap av studierett av Klagenemnda. 
Studieadministrativ avdeling håndhever Klagenemndas avgjørelse. 
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Kapittel 3 

3-2 Utdanningsplan 

«Planen skal være satt opp innen fastsatt frist i første semester av studiet. Videre skal den
bekreftes innen fastsatte frister hvert semester, jf. 2-3 andre ledd. Planen kan endres etter
avtale mellom studenten og NHH» 

Seksjon for eksamen er i utgangspunktet positive til ideen om en mer forpliktende 
utdanningsplan, men ønsker ikke at krav til utdanningsplanen skaper unødvendig 
administrasjon uten at studenten eller administrasjonen har en gevinst. 

Seksjon for eksamen vil presisere at emnetilbudet for neste semester offentliggjøres 20. des
for påfølgende vårsemester, og 20. juni for høstsemesteret. Det gjøres endringer i 
emnetilbudet hvert semester. Spesielt på master, hvor det er stor frihet til å bygge opp en grad,
og hvor studenten står fritt til å endre hoved- støtteprofil underveis i studiene, gjør det 
vanskelig å lage en forpliktende plan. Vi stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig at
studenten må planlegge hele studiet uten å ha tilgjengelig informasjon om faktisk emnetilbud
lenger enn semesteret de studerer. Forhold som utveksling kan også føre til at det må gjøres 
endringer i utdanningsplanen som de ikke kan forutse før 1. september første semester (1.
februar for studenter som melder overgang på høsten). 

De kan jo også melde seg opp under «aktive emner» i studentweb, som er utenfor
utdanningsplanen. Hva med disse emnene? 

På bachelor er det mange studenter som søker om innpass, ofte i svært mange emner. Disse er
ikke ferdigbehandlet innen 1. september første semester, og det er for disse umulig å lage en 
forpliktende plan før de har fått svar på søknadene sine. 

Hvem skal gjøre kontrollen på alle de nye studentene, og hva med dem som ikke har gjort det
innen første frist første semester? Hva er konsekvensen hvis de ikke har gjort det? Og hvis de 
må gjøre endringer, må de søke Studieadministrativ avdeling? Hvem er ansvarlig for å 
innvilge endringene? Hvor lenge i studiene kan disse endringene gjøres så lenge studieplanen
åpner opp for at dette er helt greit? 

BA og 2-årig MRR- utdanningsplan går opp hvis studentene melder seg opp i riktige emner. 
Begge utdanningsplanene, må, selv om de går opp, sjekkes manuelt av saksbehandler for om 
emnekravene er korrekte. Spesielt på BA der språkemner kun er godkjent dersom det finnes 2,
i riktig kombinasjon. 

MØA sin utdanningsplan sjeldent går opp, grunnet etikkravet som kan ligge i alle profiler.
Ettårig MRR går heller ikke opp på grunn av måten innpasset skjer. Dette betyr, at selv om 
studenten gjør det de skal, vil de få feilmelding i Studentweb, og saksbehandler må uansett 
manuelt kontrollere og godkjenne utdanningsplanen før vitnemålet skal skrives ut. 

Er det andre seksjoner som bruker utdanningsplanen aktivt? Seksjonen benytter per d.d. 
utdanningsplanen aktivt for å hente ut studenter som har fullført grad, og er avhengig av en
korrekt og godkjent utdanningsplan for å hente ut oppnådde kvalifikasjoner.  



40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH - 18/01110-7 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH : Svar på høring om forskrift

3-3 Innpass 
Vil en student som ikke lenger ha studierett ved NHH kunne søke om innpass for emner de 
gjenstår med et forsøk i? 

3-4 Permisjon 

Seksjon for eksamen etterspør hva som skjer etter de seks semestrene som er maks permisjon. 
Vil studieretten til en for syk student da opphøre? Hvis det da er vi som avslutter studieretten, 
vil de ikke ha anledning til å søke seg inn på ny? 

Seksjon for eksamen ser nå som det stilles strengere krav til progresjon, så er det en gruppe 
som ikke dekkes under det foreslåtte regelverket. Studenter som har fått ulike kort avgrensede 
verv, som kan være av relevans for arbeidsfremtiden. Eksempelvis kan dette være et opphold 
på en ambassade, eller et internship. Under dagens regelverk sier vi at studentene bare skal 
unnlate å melde seg opp til eksamen eller betale semesteravgift. Bør det åpnes for 
udokumentert permisjon i ett semester i løpet av studiet?  

Studenter i permisjon skal ikke betale semesteravgift eller semesterregistreres i og med at de 
ikke skal avlegge studier. (bortsett fra de fødende) Vi kan tenke oss nærmere presisering rundt 
fødende og retningslinjer (men ser at dette kan komme i utfyllende bestemmelser). 

 «Oppstår behovet etter søknadsfristen må søknad fremmes så snart studenten blir kjent med 
behovet for permisjon». 

Seksjon for eksamen ønsker å fremme at siste frist for å søke permisjon for et semester er 1. 
februar for vår, og 1. februar for høst. Etter denne fristen er undervisning godt i gang. Student 
kan ved senere oppstått sykdom levere legeerklæring og få gyldig fravær fra alle eksamener. 
Seksjon for eksamen mener at permisjon fra studiet kan defineres som fravær fra undervisning 
OG eksamen. Det er derfor naturlig at dette innvilges for hele semestre, og ikke for kortere 
tidsbegrensning. 

Kapittel 4 – Vurdering og arbeidskrav 

Seksjon for eksamen er stor tilhenger av 4-3, og mener dette sikrer likebehandling av alle 
studenter. 

4-5: Viderefører vi regel fra forrige forskrift, eller er dette en ny regel? Seksjon for eksamen 
mener at det er positivt for studenter at skoleeksamener avholdes hvert semester på bachelor, 
spesielt i obligatoriske emner. NHH har små emner med flere vurderingsenheter, og det er 
gunstig hvis studentene kan gjennomføre eksamener så en evt. forsinkelse ved sykdom/stryk 
blir så liten som mulig. 

Bør det vurderes innført eksamen hvert semester på hjemmeeksamener 48 timer og mindre 
også? 

Har noen sett på tall for gjennomstrømming hvis skoleeksamen ikke skal gå hvert semester? 

4-6: Seksjon for eksamen mener det er spesielt viktig at regelen om trekkfrist 20. mars og 20. 
oktober innføres av hensyn til planlegging av eksamen i ombyggingsfasen, og av hensyn til 
planlegging av digital eksamen. Det vil også skape færre frister for studenten å forholde seg 
til. Seksjonen ønsker at datoene fremsatt i denne bestemmelsen skal stå i utfyllende 
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bestemmelser, da den vil være gjenstand for evaluering (hvis endringen ikke oppnår ønsket 
resultat). 

4-6 Vurderingsmelding og søknad om tilrettelegging 

Det er viktig å presisere at tilrettelegging skal kompensere for en ulempe studenten har i en 
eksamenssituasjon. Og at det forutsetter faglig forsvarlighet. Dokumentasjonen må bekrefte 
hvilke tiltak som er nødvendig for at studenten skal stille på lik linje med andre. Oppstår en 
situasjon etter fristen må legeerklæringen bekrefte at forholdene er akutte. 

 

4-7 Trekk og uteblivelse fra vurdering 

Vurderingsmeldt student som avbryter vurdering etter at denne er begynt, registreres som 
«ikke bestått» 

Student som avbryter eksamen etter at den har begynt, altså trekker seg fra eksamen, 
registreres som A, avbrutt eksamen i FS. Ikke «ikke bestått».  

I denne paragrafen må det fremkomme at studenter som blir syk under eksamen, har rett til å 
trekke seg fra/avbryte eksamen, og så gå til legen for dokumentasjon for gyldig fravær.  

4-8 Antall forsøk 

Seksjon for eksamen merker seg at antall eksamensforsøk på bachelor fortsatt er to, men at 
vurderingsformen ofte består av flere deler. Denne bestemmelsen henger sammen med når 
vurdering gjennomføres. 

Hvis det innvilges ekstra forsøk i en eksamen der studenten mangler resultat i en deleksamen, 
har de da anledning til å forbedre andre delkarakterer der de har bestått resultat? Hvis alle 
skoleeksamener avholdes hvert semester som tidligere, vil studenter som avlegger 
skoleeksamenen det semesteret kun skoleeksamen avholdes, ikke kunne forbedre beståtte 
resultat, mens studenter som avlegger eksamen det semesteret undervisning gjennomføres, vil 
kunne ta opp alle delene. Er det hensiktsmessig? 

Seksjonen lurer også på masteroppgaven. Hvis en student får «ikke bestått», kan de kun 
levere en bearbeidet oppgave? 

Kapittel 5 Fusk 

Punkt a) : gjelder dette bestemte bestemmelser eller hele? 

Vi mener at det bør stå noe om at å skrive på en skriftlig skoleeksamen etter at fristen er gått 
ut, regnes som fusk. Det kan komme i utfyllende bestemmelser om nødvendig. 

Kapittel 6 Grader 

6-2 siste ledd, vi merker oss at denne bestemmelsen ikke er helt lik bestemmelsen i 2-2. Kan 
man få nytt opptak i et studieprogram, eller vil dette si at studenter som er tatt opp ikke kan få 
ut to grader? 

6-3 …«unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller 
utenlandske institusjoner»  
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Har vi samarbeid med andre norske institusjoner om grader? Hvis ikke bør dette ikke stå der.

Kapittel 7 - vitnemål 

Seksjon for eksamen jobber nå retningslinjer for utstedelse av duplikat og en utredning rundt
å ta et gebyr per duplikat. Videre skal kun studenter kunne søke om duplikat i bestemte 
tilfeller. Seksjonen blir ikke ferdig med denne utredningen før endelig utkast av forskriften
foreligger til godkjenning hos Styret. Det må tas høyde for at denne bestemmelsen blir endret. 

«Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes karakterutskriften på papir» 

Hva er gyldig eller ikke gyldig dokumentasjon på behov? Hvordan er det tenkt at dette skal
håndheves? Bør vi fjerne muligheten om å bestille denne på papir via Studentweb slik at 
studentene må kontakte stud per e-post for å få papirutskrift? 

«Emner som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd, dokumenteres kun gjennom 
karakterutskrift»  

Dette vil vel kun gjelde MRR? All den tid vi tar fra dem studieretten så snart de har oppnådd
grad? 
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Høringsutkast – 7.5.2018  - med kommentarer og innspill fra seksjon for opptak 

Generelle tilbakemeldinger til forskriftsarbeidet 

Seksjon for opptak er veldig glade for at det kommer en ny forskrift. Det vil være vanskelig å
håndheve en ny forskrift allerede fra studiestart 2018 så lenge de utfyllende bestemmelsene 
ikke er på plass, og saksbehandlerne i seksjonen er dermed skeptisk til å forsere
forskriftsarbeidet..  

Seksjonen har i fellesskap gjennomgått dette utkastet til forskrift og kommer nedenfor med
tilbakemeldinger. Seksjonen for opptak forventer at vi, når vi starter arbeidet med de
utfyllende bestemmelsene, vil oppdage uklarheter og se sammenhenger som vi ikke ser på
nåværende tidspunkt. Arbeidet med de utfyllende bestemmelsene kan føre til behov for å gå 
tilbake og justere forskriften. Det på bakgrunn av dette at medarbeiderne i seksjonen mener 
det kan være hensiktsmessig å vente med å vedta forskriften til de utfyllende bestemmelsene 
er på plass, slik at vi kan sørge for samsvar mellom forskrift og utfyllende bestemmelser fra 
starten av. Tiden er mer enn moden for å få på plass nye forskrifter, men saksbehandlerne
frykter at høyskolen, ved å implementere forskriftene fra høsten av, ender i en situasjon der vi 
må forhaste oss med de utfyllende bestemmelsene fordi saker som oppstår fører til at vi må 
snu oss raskt rundt og få noe ned på papiret. Det er bekymring for at arbeidet med forskriftene 
og utfyllende bestemmelser skal bli hendelsesstyrt. 

Vi er veldig positive til forslaget om å ha utvidede bestemmelser som kan revideres jevnlig,
men i denne første omgangen når det nye reisverket skal på plass, mener vi at vi må ta oss tid
til å lage et godt, gjennomarbeidet produkt fra forskrift og ned til utvidede bestemmelser.  

Seksjonens medarbeidere mener at det kunne være fornuftig å utsette implementeringen av 
forskriften et år og bruke tiden på å arbeide grundig med de utfyllende bestemmelsene.  

Tilbakemeldinger til utkastet 

 Bør mulighet for å bytte mellom MØA og MRR (og følger av dette) nevnes?

 Vil detaljer rundt utforming og endring av utdanningsplan bli nærmere beskrevet i
utfyllende retningslinjer? Her kan det komme mange ulike problemstillinger. (Hva
hvis kurs/emner utgår? Er utdanningsplanen begrenset til 120/180 studiepoeng? Etc.)

 Hjemmel for privatist er tatt ut i denne versjonen. Vi er lovpålagt å gi adgang til
enkeltemner der det ikke er obligatoriske arbeidskrav. Per i dag har personer med
jusbakgrunn som vil søke på 1-årig MRR behov for å ta BED2 og BED3 som privatist
for å kvalifisere seg. Vi mener derfor at det fortsatt er behov for en privatisthjemmel,
selv om det i praksis er flere og flere emner med arbeidskrav. Studenter med fullført
MRR som ikke har oppnådd C-kravet søker per i dag om privatiststatus for å ta emner
på nytt. Dette behovet kan nok dekkes av poststudierett.

 Bør det inn noe om fremtidige hospitanter? Det arbeides for å få i stand bilateral avtale
med UiB og her vil allerede fra høsten av være hospitanter fra samfunnsøkonomi UiB.
Noe generelt om hospitantmuligheter bør kanskje nevnes.

Sak 40/18 - Vedlegg 7: Høringssvar fra seksjon for opptak
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 Det ferdige utkastet bør gå gjennom en språkvask, bl.a. med tanke på formuleringer,
klarspråk og tegnsetting (se f.eks. kapittel 7).

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH 

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole dd.mm.åååå med hjemmel i Lov av 1.4.2005
nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-
9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5 og 8-2.  

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Virkeområde
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole
(NHH) og vurderinger i tilknytning til disse.  

Fulltidsstudiene inkluderer bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i 
økonomi og administrasjon som sammen utgjør den femårige siviløkonomutdanningen, samt 
masterstudiet i regnskap og revisjon.  

Bestemmelsene i denne forskriften vil så langt de passer også gjelde for utvekslingsstudenter 
og dobbeltgradsstudenter fra utenlandske institusjoner som NHH har avtale med, samt 
vurderinger under opplæringsdelen av ph.d.-programmet, for gjennomføringen av 
autorisasjonsprøven i oversettelse og vurderinger i regi av NHH Executive.  

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
Prorektor for utdanning kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne
forskriften.  

§ 1-3 Studieåret
Studieåret ved NHH er delt inn i to semestre og er normalt 10 måneder. Ett studieårs 
arbeidsinnsats er normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet. 

§ 1-4 Klageadgang
En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle
feil ved eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha 
rett til å klage på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6, andre 
ledd.  

§ 1-5 Klagenemnd
NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har 
fastsatt et reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt.  

§ 1-6 Tilrettelegging
NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3, femte ledd, så langt det er mulig og 
rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, slik at de likestilles 
med studenter uten slike behov. Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av de faglige krav 
som stilles. Se også § 4-6, tredje ledd.  
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Student som har behov for tilrettelegging under studiene, må fremme søknad om det innen 1. 
september eller 1. februar. Oppstår behovet for tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad 
fremmes så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden.  
 
§ 1-7 Bærbar datamaskin  
Studenter ved NHH må ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og 
vurdering. Det stilles krav til utstyr og programvare.  
 
Kapittel 2 – Opptak, studierett, studieprogresjon og forlenget studietid  
 
§ 2-1 Antall studieplasser  
Antall studieplasser fastsettes av styret i medhold av Lov om universiteter og høyskoler 
(universitets- og høyskoleloven) § 3-7, femte ledd.  
 
§ 2-2 Opptak til fulltidsstudiene ved NHH  
Opptak til den femårige siviløkonomutdanningen skjer i henhold til Forskrift om opptak til 
høgre utdanning, opptaksforskriften (FOR-2017-01-06-13), og ivaretas av Samordna opptak.  
 
Fullført og bestått bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH gir rett til direkte 
overgang til våre masterstudier. I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge 
student, som på grunn av uforutsette hendelser gjenstår med ett kurs/emne (7,5 stp.), overgang 
til masterstudiet. Det gjenstående kurset/emnet kan ikke være et metode- eller 
bedriftsøkonomisk kurs/emne (kode MET eller BED).  
 
Rett til direkte overgang etter andre ledd gjelder i inntil to år etter fullføring av 
bachelorgraden. Studenten må innen fastsatte frister søke om overgang eller opphold.  
 
Opptak av eksterne søkere til våre masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til 
mastergrad (FOR-2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt.  
 
Det er søkers ansvar å levere dokumentasjon i lesbart format innen fastsatte frister.  
 
Kun en student, som selv har meldt ifra at hun eller han har avsluttet sitt studium, kan gis 
opptak på nytt dersom vedkommende ønsker å ta opp igjen studiene ved NHH. 
Studieadministrativ avdeling kan i særlige tilfeller akseptere søknad om nytt opptak fra andre 
enn dem som selv har avsluttet sitt studium.  
 
Kandidat som allerede har fullført og bestått en grad ved NHH, kan ikke gis opptak på nytt i 
det studieprogrammet som allerede er fullført/bestått.  
 
Tildelt studieplass kan reserveres i to år som følge av førstegangstjeneste, svangerskap, 
fødsel, adopsjon og andre tungtveiende grunner. Søker må takke ja til tilbudet og søke 
Studieadministrativ avdeling om reservert studieplass innen tre uker etter mottak av tilbud om 
studieplassgitte frister.  
 
§ 2-3 Studierett  
Den som innen fastsatte frister har akseptert tilbud om studieplass, gjennomført 
semesterregistrering inkludert stadfesting av utdanningsplan og betalt semesteravgift til 

Commented [HMS1]: Det må spesifiseres hva som menes 
med å «ta opp igjen studiene». Fortsette der man slapp og 
fullføre, eller begynne på ny frisk med blanke ark?  

Commented [IH2]: Det bør spesifiseres i hvilke tilfeller 
dette er mulig (hvilke grunnlag for tap av studierett som gir 
mulighet for å søke nytt opptak). Vi likte den gamle listen.  

Commented [SLS3]: Vi ønsker ikke at det spesifiseres to år 
i forskriften. Tidligere har det vært ett år, nå har Samordna 
opptak akkurat endret det til to i årets bacheloropptak, men 
det er omdiskutert. Det må iallfall stå i «inntil to år» dersom 
det skal bli stående. Alternativt kan det stå uten 
tidsangivelse her, og heller spesifiseres i retningslinjer hvor 
lenge man kan få innvilget reservasjon. 
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Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet, oppnår studierett i henhold til normert 
studietid for det aktuelle studiet.  
 
For å opprettholde studieretten gjennom studiet, må studenten hvert semester gjenta semester-
registreringen, inkludert stadfesting av utdanningsplanen og betale semesteravgift innen 
fastsatt frist.  
 
Studierett gir studenten rett og plikt til undervisning, veiledning og vurdering, samt tilgang til 
læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til bibliotek, lesesaler, 
grupperom og annen infrastruktur på campus.  
 
En student i forlenget studietid (fullføringstid) etter § 2-5 har studierett med de begrensninger 
som følger av § 2-5, andre og tredje ledd.  
 
§ 2-4 Krav til studieprogresjon  
Det stilles følgende minimumskrav til studieprogresjon;  
Bachelor:  Etter første semester skal studenten ha avlagt 15 studiepoeng ved NHH.  

Etter andre semester skal studenten ha avlagt/innpasset totalt 37,5 studiepoeng.  
Etter sjette semester skal studenten ha avlagt/innpasset totalt 127,5 

studiepoeng.  
Master:  Etter første semester skal studenten ha avlagt 15 studiepoeng ved NHH.  

Etter fjerde semester skal studenten ha avlagt/innpasset 90 studiepoeng.  
 
En student som ikke innfrir kravene, skal få tilbud om veiledning. Sammen med student som 
har særskilt behov for det, har Studieadministrativ avdeling anledning til å fastsette 
individuelle krav til studieprogresjon, jf. § 2-5, tredje ledd.  
 
§ 2-5 Forlenget studietid - fullføringstid  
Ut over normert studietid har studenten inntil ett år til å fullføre sitt påbegynte bachelor- eller 
masterstudium.  
 
Student i fullføringstid skal fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium. Har studenten 
gjenstående forsøk, jf. § 4-8, kan hun eller han kontinuere tidligere beståtte kurs/emner. 
Student i fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre tidligere fastsatt 
utdanningsplan ved å ta nye/andre kurs/emner.  
 
Studieadministrativ avdeling kan kun i særlige tilfeller akseptere søknad om forlengelse ved 
endt fullføringstid etter første ledd, jf. § 2-4, tredje ledd. Søknad må være fremmet innen 
utløpet av fullføringstiden etter første ledd. Student som får innvilget særskilt forlengelse etter 
dette ledd, har ikke anledning til å kontinuere tidligere beståtte kurs/emner. Vedkommende 
har kun anledning til å fullføre påbegynt studium.  
 
§ 2-6 Opphør av studierett  
Studieretten opphører når studenten;  

 
 

 
§ 2-7 Tap av studierett  
Studenten kan miste studieretten midlertidig eller permanent når studenten;  

Commented [IH4]: Mister de studieretten dersom de ikke 
betaler semesteravgift? Eller er dette en streng formulering 
som ikke vil bli praktisert så strengt? 

Commented [IH5]: Hva hvis kurs/emner ikke lenger blir 
tilbudt? Er dette også en streng formulering som ikke vil bli 
praktisert så strengt? 

Commented [SLS6]: Hva hvis det å kunne fullføre 
innebærer å bytte ut emner i utdanningsplanen? Bør 
begrensningen være at en ikke kan ta emner/kurs utover det 
som er nødvendig for å fullføre graden?  

Commented [IH7]: Dette gjelder vel kun tap av studierett 
pga. fusk? I så tilfelle bør det spesifiseres.  
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satt frist, jf. § 2-
3  

 
-4  

 
ng (eksamen), jf. § 4-8  

opptak eller for utstedelse av vitnemål  
 
Vedtak om tap av studierett fattes av Studieadministrativ avdeling.  
 
§ 2-8 Poststudierett  
Kandidat som har fullført og bestått masterstudium i regnskap og revisjon ved NHH, uten å ha 
oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, kan ta opp igjen enkeltkurs/-emner 
under forutsetning av at kandidaten har gjenstående forsøk etter § 4-8 og det gjennomføres 
vurdering i kurset/emnet. Oppnådd resultat vil fremgå av karakterutskrift, jf. §§ 7-1 og 7-2.  
 
Kandidat som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter 
fullført bachelor- eller mastergrad ved NHH med Erasmus + stipend, må registreres med 
poststudierett under praksisoppholdet. Slik poststudierett gir ikke anledning til å ta kurs/emner 
ved NHH.  
 
Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon  
 
§ 3-1 Studieplan og kurs-/emnebeskrivelser  
Alle studieprogram skal være beskrevet i en plan for det faglige innholdet i et studieprogram. 
Alle kurs/emner som inngår i en studieplan skal være beskrevet i en kurs-/emnebeskrivelse.  
 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3, 3. ledd, er det styret som fastsetter nye 
studieplaner. Styret kan delegere denne myndigheten. Prorektor for utdanning kan fastsette 
endringer i eksisterende studieplaner.  
 
En kurs-/emnebeskrivelse utarbeides av den som er ansvarlig for kurset/emnet, og fastsettes 
av den som i henhold til mandat eller utfyllende bestemmelser har myndighet til det.  
 
Studieplanen skal minimum fastsette;  
a) forventet læringsutbytte  
b) hvilke kurs/emner som inngår  
c) omfang i studiepoeng  
d) mulighet for opphold i utlandet  
e) hvilke emner som til sammen utgjør fordypningen i aktuell grad  
f) oppbyggingen av studieprogrammet, hva om er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen 
på kurs/emner  
g) eventuelle betingelser til studieprogresjon  
 
Kurs-/emnebeskrivelsen skal minimum inneholde;  
a) forventet læringsutbytte  
b) eventuelle krav til forkunnskaper  
c) undervisningssemester og om vurdering (eksamen) tilbys utenfor undervisningssemesteret  
d) faginnhold  

Commented [SLS8]: Her kommer vi nok til å trenge noen 
presiseringer. (det kan godt være de heller bør tas inn i 
utfyllende retningslinjer):  

-Skal man måtte søke om poststudierett? 
-Må den starte rett etter avsluttet studium, eller kan man 
komme tilbake når som helst, så lenge man har behovet?  
- Skal poststudieretten være tidsbegrenset? Hva trigger 
avslutning/tap av poststudieretten?  
- Kan man få den på nytt hvis man har fått den en gang og 
så tapt/avsluttet den uten å ta de eksamenene man skulle, 
slik at eksamensforsøk/behovet fortsatt er der? 
-Kan man søke om ekstra eksamensforsøk på 
poststudierett?   
-Dersom en kandidat har brukt opp forsøkene i ett emne 
og ikke oppnådd C, kan vi da si nei til poststudierett for å 
konte andre emner? Muligheten for å få statsautorisasjon 
er jo da ikke lenger der. 

Commented [SLS9]: Det hender at et emne utgår og vi 
tilbyr en spesialløsning der studentene kan ta et annet emne 
istedenfor. Kan poststudieretten også omfatte 
erstatningsemner? Skal studenten i slike tilfelles gis tre nye 
forsøk? 
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e) læringsformer
f) undervisningsspråk
g) kursets/emnets omfang i studiepoeng
h) hvilke aktiviteter som eventuelt er obligatoriske
i) eventuelle arbeidskrav/krav til kursgodkjenning
j) vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår
i sluttkarakteren
k) eventuell studiepoengsreduksjon ved overlapp
l) eventuell adgangsbegrensing

§ 3-2 Utdanningsplan
Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter opptatt på våre
studier med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal 
være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i 
henhold til aktuell studieplan.  

Planen skal være satt opp innen fastsatt frist i første semester av studiet. Videre skal den
bekreftes innen fastsatte frister hvert semester, jf. § 2-3, andre ledd. Planen kan endres etter 
avtale mellom studenten og NHH.  

§ 3-3 Innpass/fritak
En student kan søke om å få innpasset kurs/emner hun eller han har tatt, jf. universitets- og 
høyskoleloven § 3-5, første ledd. Søknaden må være fremmet innen fastsatte frister. For å få
innpass kreves det at studenten har gjenstående forsøk, jf. § 4-8, og at det at det eksterne 
kurset/emnet tilsvarer kurs/emne NHH tilbyr; har det minst samme omfang målt i 
studiepoeng, minst er fra på samme nivå (bachelor/master) og har samme tilsvarende 
innhold/læringsutbytte (bredde/dybde).  

Det generelle kravet om tilknytning i § 6-1 og det spesielle kravet i relasjon til utstedelse av 
en ny grad i § 6-2 vil kunne begrense mulighetene etter første ledd.  
En student kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs/emner bestått ved
utenlandsk lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av NHH. For 
dobbeltgrader gitt i samarbeid med internasjonale samarbeidsinstitusjoner gjelder egne regler.
Student som har fått innpass/fritak for et kurs/emne, kan likevel velge å ta kurset/emnet her.
Vedtaket om innpass faller da bort.  

§ 3-4 Permisjon
Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg 
for barn, etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.  

Videre kan det gis permisjon til avtjening av førstegangstjeneste, oppfyllelse av offentlige
verv og som følge av sykdom og andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over 
(force majeure). En student kan etter dette leddet innvilges permisjon på maksimalt seks 
semester til sammen.  

Søknad om permisjon fremmes overfor Studieadministrativ avdeling. Årsaken må 
dokumenteres i søknaden, som må fremmes innen 1. september eller 1. februar. Oppstår 
behovet etter søknadsfristen må søknad fremmes så snart studenten blir kjent med behovet for 
permisjon. Permisjon kan tidligst innvilges fra og med det semester søknaden ble fremmet.  

Commented [IVW10]: I tillegg kreves det at studenten 
fremdeles har studierett ved det studieprogrammet 
vedkommende ønsker å få innpass.  
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I andre permisjoner enn foreldrepermisjon etter første ledd har studenten ikke studierett.  
 
Permisjonstid etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til normert studietid.  
 
Student som vender tilbake etter permisjon må forholde seg til den studieplanen som gjelder 
på tidspunktet for retur.  
 
Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
 
§ 4-1 Rettesnor  
NHH plikter etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 å sørge for at kandidatenes kunnskaper 
og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte.  
 
Kun kandidat med gyldig studierett har rett til å gjennomføre vurdering.  
 
§ 4-2 Forkunnskaper og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
Eventuelle krav til forkunnskaper og arbeidskrav som vilkår for vurdering skal være klart 
angitt i kurs-/emnebeskrivelsen. Studenten plikter å gjøre seg kjent med kurs-
/emnebeskrivelsen. Student som ikke får godkjent fastsatte arbeidskrav på angitt måte har 
ikke anledning til å gjennomføre vurdering i kurset/emnet.  
 
§ 4-3 Frister for innlevering  
Studenten plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som 
inngår i gjennomføringen av kurs/emner ved NHH. Fastsatte innleveringsfrister er absolutte. 
Det er ikke mulig å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse.  
 
§ 4-4 Vurderingsformer og vurderingsordninger  
Vurderingsordningen i et kurs/emne kan bestå av én vurderingsform alene eller en 
kombinasjon av flere vurderingsformer. Det skal være oppgitt i kurs-/emnebeskrivelsen 
hvilken vurderingsordning som benyttes, jf. § 3-1, femte ledd.  
 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9, sjette ledd, skal vurderingsuttrykket ved eksamen, 
prøve, bedømmelse av oppgave, eller annen vurdering være bestått/ikke bestått eller en 
gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.  
 
§ 4-5 Semester for vurdering  
I alle kurs/emner gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Om vurdering også 
tilbys utenfor undervisningssemesteret, skal dette være oppgitt i kurs-/emnebeskrivelsen, jf. § 
3-1, femte ledd.  
 
Vurdering skjer i henhold til det pensum, de krav til forkunnskaper og arbeidskrav og den 
vurderingsordning som er fastsatt for kurset/emnet på tidspunktet for vurdering.  
 
Når et obligatorisk kurs/emne opphører skal det normalt avholdes vurdering i to påfølgende 
semester etter siste ordinære vurdering.  
 
Prorektor for utdanning kan i særlige tilfeller vedta at det skal tilbys vurdering utover det som 
følger av første og andre ledd.  
 
§ 4-6 Vurderingsmelding og søknad om tilrettelegging  

Commented [IVW11]: Dette medfører at vi ikke lenger vil 
kunne pålegge privatister som skal konte gamle MRR-emner 
av større omfang å lese pensum både i sitt gamle emne og 
det nye emnet han/hun skal erstatte det med. Og det er 
kanskje en god ting? 
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Studenten er selv ansvarlig for melde seg til vurdering innen 1. september og 1. februar.  
 
Frist for å trekke melding om vurdering etter første ledd er 20. oktober og 20. mars. Student 
som ikke trekker melding om vurdering innen fastsatt frist, vil få meldingen registrert som 
tellende forsøk, jf. § 4-8.  
 
Student som har behov for tilrettelegging under gjennomføring av vurdering, må fremme 
søknad om det innen fristen for vurderingsmelding etter første ledd. Oppstår behovet for 
tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad fremmes så snart som mulig. Årsaken må være 
dokumentert i søknaden. Se også § 1-6.  
 
§ 4-7 Trekk og uteblivelse fra vurdering  
Vurderingsmeldt student som trekker seg etter fristen angitt i § 4-6, andre ledd eller ikke 
møter til vurdering til fastsatt tid uten godkjent forfallsgrunn, registreres som «ikke møtt». 
«Ikke møtt» regnes som et tellende forsøk etter § 4-8.  
 
Vurderingsmeldt student som avbryter vurdering etter at denne er begynt, registreres som 
«ikke bestått».  
 
For å unngå at forsøket skal regnes som et tellende forsøk etter § 4-8, må student som ikke 
kan gjennomføre vurdering, senest første virkedag etter endt vurdering, levere dokumentasjon 
på at det skyldes sykdom eller andre forhold vedkommende ikke selv har kontroll over (force 
majeure).  
 
Student som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur.  
 
§ 4-8 Antall forsøk  
Under forutsetning av at det gjennomføres vurdering, har en bachelorstudent to forsøk på å 
gjennomføre vurdering i samme kurs/emne, mens en masterstudent har tre forsøk. Beste 
resultat gjelder.  
 
Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer eller delvurderinger, er antall forsøk 
knyttet til vurderingsordningen under ett og ikke til de enkelte vurderingsformer eller 
delvurderinger.  
 
I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge en student, som har benyttet alle 
forsøk etter første ledd uten å ha oppnådd bestått resultat, ytterligere ett forsøk på vurdering i 
samme kurs/emne.  
 
Masterstudent(er) kan kun levere masteroppgave ved NHH én gang. Kun hvis oppgaven blir 
bedømt til ikke bestått, vil kandidaten(e) få mulighet til å levere en bearbeidet oppgave til 
bedømming.  
 
Student i særskilt fullføringstid etter § 2-5, tredje ledd, har ikke anledning til å gjennomføre 
ny vurdering etter første ledd.  
 
§ 4-9 Særlige sensurfrister  
Styret ved NHH har i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, hjemmel for å gjøre 
unntak fra den ordinære sensurfristen på tre uker i tre tilfeller. Dette gjelder  
a) for enkelteksamener gjennom et vedtak av styret selv  

Commented [IH12]: Jeg synes det er uklart hva som 
egentlig menes her. 

Commented [IH13]: Her bør det presiseres at dette 
gjelder per person per studierett (samme person kan ta både 
MØA og toårig MRR og vil da skrive to masteroppgaver ved 
NHH). 

Commented [IVW14]: Vel å merke dersom 
vedkommende tar MRR først og så MØA. I motsatt fall 
skrives det kun 1 masteroppgave. Imidlertid er presiseringen 
viktig, jf. student som ønsket å levere masterutredningen på 
MØA to ganger ved å søke nytt opptak og få ny studierett.  



40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH - 18/01110-7 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH : Høringsutkast - svar fra Seksjon for Opptak

b) generelt tidsavgrenset unntak fastsatt i midlertidig forskrift  
c) unntak for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeidet fastsatt i forskrift  
 
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, fastsettes en særskilt 
sensurfrist på seks uker på masteroppgave (30 stp.) og CEMS Business Project (15 stp.) som 
avlegges ved NHH.  
 
Kapittel 5 – Fusk  
 
§ 5-1 Fusk  
Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor NHH, medstudenter og samfunnet for øvrig. NHH 
reagerer derfor strengt overfor alle former for fusk under arbeid, kurs-/emnegodkjenning og 
vurdering, som inngår i gjennomføringen av kurs/emner ved NHH.  
 
Som fusk regnes eksempelvis:  
a) å handle i strid med denne forskriften eller utfyllende bestemmelser gitt i medhold av 
forskriften  
b) å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under vurdering  
c) å presentere andres arbeid som sitt eget  
d) å presentere eget tidligere arbeid som noe nytt (selvplagiat)  
e) å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige 
kildehenvisninger  
f) å ha skaffet seg adgang til vurdering ved å ha fusket på prøve eller lignende som er vilkår 
for å gjennomføre vurdering  
g) på uriktig grunnlag ha fått godkjenning for deltakelse i obligatorisk undervisning eller 
andre obligatoriske aktiviteter  
h) ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper av kandidater  
i) manipulering av en besvarelse etter at den er levert  
j) uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eller kan gi kandidaten et uberettiget 
fortrinn i tilknytning til oppfyllelse av arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning) eller ved en 
vurdering  
k) handlinger som på andre måter kan bidra til at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke 
blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (jf. § 4-1)  
 
Forsøk på og medvirkning til fusk kan straffes på samme måte som fusk.  
 
§ 5-2 Skyldkrav og sanksjoner  
Krav til skyld ved fusk og sanksjonene overfor fusk følger av universitets- og høyskoleloven 
§§ 4-7 (annullering) og 4-8 (utestengning).  
 
Kapittel 6 – Krav til grader  
 
§ 6-1 Tilknytningskrav  
Etter forskrift om godskriving av høyere utdanning må minst 60 av studiepoengene som skal 
inngå i beregningsgrunnlaget ved tildeling av grad eller utstedelse av vitnemål være avlagt 
ved NHH.  
 
§ 6-2 Ny utdanning – master i økonomi og administrasjon  
Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en 
mastergrad, må en student i tillegg ha avlagt minst 90 nye studiepoeng ved NHH før vi 

Commented [IH15]: Må omskrives. 
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tildeler en mastergrad i økonomi og administrasjon. Unntatt fra dette kravet er grader som gis 
i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner, samt tilfeller hvor deler av 
graden er godskrevet på grunnlag av annen mastergrad fra NHH.  
 
Studenten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høyskole.  
 
Ny grad tildeles ikke for ny studieretning/spesialisering innenfor samme studieprogram.  
 
§ 6-3 Masteroppgaven – det selvstendige arbeidet  
Masteroppgaven må være gjennomført som en del av masterstudiet ved NHH. Unntatt fra 
dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner.  
 
Unntak for hovedregelen i første ledd kan også gjøres for student som gjennomfører 
masterstudiet i regnskap og revisjon som en ett-årig påbygning til annen 
mastergradsutdanning.  
 
§ 6-4 Siviløkonom – tilleggsbetegnelse til master i økonomi og administrasjon  
Studenter som ved opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon tilfredsstiller kravene 
til fagkombinasjon fastsatt av Universitets- og høgskolerådet, får den beskyttede tittelen 
siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemålet ved fullført og bestått masterstudium i 
økonomi og administrasjon.  
 
Kapittel 7 – Vitnemål og karakterutskrift  
 
§ 7-1 Vitnemål  
Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte 
vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad utstede duplikat.  
 
NHH kan holde tilbake vitnemål til student, som i forbindelse med kontroll ikke har lagt frem 
originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet.  
 
§ 7-2 Karakterutskrift  
Den som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en 
oversikt over alle kurs/emner personen har bestått ved NHH.  
 
Karakterutskrifter utstedes digitalt. Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes 
karakterutskriften på papir.  
 
Kurs/emner som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd, dokumenteres kun gjennom 
karakterutskrift.  
 
Kapittel 8 – Sluttbestemmelser  
 
§ 8-1 Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft dd.mm.åååå.  
Fra samme dato oppheves følgende forskrifter; Forskrift om bachelordelen av den femårige 
siviløkonom utdanningen ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886), Forskrift 
om masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-
10-4887), Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole 

Commented [IH17]: Sjekk tegnsetting (komma) her. 
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(FOR-2004-06-10-4888) og Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-
06-10-4891), alle fastsatt av styret 10.6.2004.  
 

§ 8-2 Overgangsordninger 
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Høringssvar fra Institutt for Samfunnsøkonomi om  
Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 
Ingen kommentar.  

Kapittel 2 Opptak, studierett, studieprogresjon og forlenget studietid  
I §2-2, 2. ledd 2. setning heter det: «I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge
student, som på grunn av uforutsette hendelser gjenstår med ett kurs/emne (7,5 stp), overgang til 
masterstudiet». Bør det klargjøres hva som ligger i begrepet «uforutsette hendelser» for å unngå
fremtidige tvister? 

I §3-4, ledd 4, skrives det «I andre permisjoner enn foreldrepermisjon etter første ledd har studenten
ikke studierett». Vi finner det vanskelig å se rasjonalet for at en student som eksempelvis har fått 
permisjon grunnet førstegangstjeneste eller offentlig verv skal miste studieretten. Det virker 
ineffektivt, både for den enkelte og for samfunnet.  

Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon 
Ingen kommentar  

Undeskrift, Eirik? 

Sak 40/18 - Vedlegg 8: Høringssvar fra institutt for samfunnsøkonomi



40/18 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH - 18/01110-7 Ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH : Høringssvar fra Samfunn om Fulltidsstudiene[1]

Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
Ad §4-8 heter det at «en bachelorstudent har to forsøk på å gjennomføre vurdering i samme 
kurs/emne, mens en masterstudent har tre forsøkt». Selv om dette er en videreføring av dagens 
praksis, ser det underlig ut at man skal ha flere forsøk på master enn på bachelor. Jeg ber derfor at 
en vurderer om det er mulig å ha to forsøk både på bachelor og master. Dette styrkes også av at en 
av målsettingene med forskriften er harmonisering. Videre vil jeg tror at relativt få studenter 
benytter seg av det tredje forsøket i masterstudiet slik at det i realiteten ikke vil representere noen 
innskrenkning for studenten. Om §4-8 blir stående slik den er foreslått, er jeg redd det lett kan føre 
til et press om at bachelor også skal ha tre forsøkt.  
Kapittel 5 – Fusk  
Ingen kommentar  
Kapittel 6 – Krav til grader  
Ingen kommentar  
Kapittel 7 – Vitnemål og karakterutskrift  
Ingen kommentar  
Kapittel 8 – Sluttbestemmelser  
Det er viktig at overgangsordningene blir tydelige og at forskriften ikke gis tilbakevirkende kraft.  
B 
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INSTITUTT FOR FORETAKSØKONOMI 

Department of Business and Management Science 

Til:  Kjell Johannesen Borlaug ved Seksjon for utdanningskvalitet 
Fra:  Institutt for foretaksøkonomi 
Dato:  25. mai 2018 

Høringsuttalelse - Ny forskrift om fulltidsstudiene 

Institutt for foretaksøkonomi vil berømme administrasjonen for å ha laget et nyskapende,
oversiktlig og klarspråklig forslag til ny forskrift. 

Instituttet støtter hovedtrekkene i ny forskrift, herunder at studentene fortsatt skal ha to år på 
seg til å begynne på master (§2-2) og at studentene har inntil ett år til å fullføre sitt studium 
(§2-5). 

Instituttet stiller spørsmål ved om det er nødvendig eller ønskelig å nekte studentene 
anledning til å endre tidligere fastsatt utdanningsplan ved forlenget studietid (§2-5 andre 
ledd). Det kan være mange gode grunner til at en undervisningsplan bør endres. Det kan være 
fordi studenten innser at andre fag egner seg bedre for å få fullført studiet, eller at
kursporteføljen endres. Hvis dette kravet innføres, må studentene derfor gis anledning til å
søke om unntak og en slik søknadsprosedyre vil innebære administrativt ekstraarbeid. 

Vedrørende permisjon (§3-4) ber vi administrasjonen vurdere om forskriften bør si noe om 
delvis sykemelding. Vi bør også administrasjonen vurderer om maksimal permisjonstid skal
være åtte semestre slik at studenter eksempelvis kan få innvilget permisjon for en hel 
stortingsperiode.  

Instituttet mener dessuten at studenter som har fått innvilget permisjon etter denne paragrafen
bør få lov å avlegge eksamener mens de er i permisjon dersom de greier det uten særskilt 
tilrettelegging fra foreleser eller NHH sin side.  Bestemmelsen vil gjelde for de som tar 
førstegangstjeneste, innehar offentlige verv etc.  Vi ser det som en fordel både for studentene,
NHH og samfunnet om de greier å ha en viss studieprogresjon i permisjonstiden, og vi kan 
ikke se hensyn som taler for at NHH skal lage formelle sperrer. 

Når det gjelder §3-1 og beskrivelsen av hva en studieplan minimum skal fastsette kan 
muligens punkt g) formuleres tydeligere. Generelle krav til studieprogresjon er regulert i § 2-
4. Vi antar derved at punkt g) er ment å fange opp «eventuelle individuelle avvik fra kravene
til studieprogresjon i §2-4». 

Sak 40/18 - Vedlegg 9: Høringssvar fra institutt for foretaksøkonomi
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Til sist er vi usikre på hvilke kurs som regnes som obligatoriske i § 4-6. I 
bachelorstudiet er det veldefinert. I masterprofiler finnes det kjernekurs som kan 
være obligatoriske eller «valgfritt obligatoriske» innenfor en portefølje. Hvilke kurs som er 
obligatoriske og forplikter NHH etter denne forskriften må være veldefinert selv om det trolig 
er mest naturlig at denne avklaringen skjer i kursbeskrivelsen eller i annet dokument utenfor 
forskriften. 

Siden masterkurs etter samme paragraf normalt bare vurderes i undervisningssemesteret kan 
det også være ønskelig å klargjøre om man ved opphør av obligatoriske masterkurs skal gi 
eksamen på nytt i de to påfølgende undervisningssemestre som kurset ble gitt i eller de to 
påfølgende kalendersemestrene. Den naturlige tolkningen er etter vårt skjønn 
kalendersemestre, og det er trolig også det som er mest ønskelig både for NHH og studentene. 
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Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH 

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole dd.mm.åååå med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om 
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 
4-5 og 8-2.  

Kapittel 1  Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Virkeområde
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole (NHH) og 
vurderinger i tilknytning til disse.  

Fulltidsstudiene inkluderer bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i økonomi og 
administrasjon som sammen utgjør den femårige siviløkonomutdanningen, samt masterstudiet i 
regnskap og revisjon.  

Bestemmelsene i denne forskriften vil så langt de passer også gjelde for utvekslingsstudenter og 
dobbeltgradsstudenter fra utenlandske institusjoner som NHH har avtale med, samt vurderinger under 
opplæringsdelen av ph.d.-programmet, for gjennomføringen av autorisasjonsprøven i oversettelse og 
vurderinger i regi av NHH Executive.  

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
Prorektor for utdanning kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne forskriften. 

§ 1-3 Studieåret
Studieåret ved NHH er delt inn i to semestre og er normalt 10 måneder. Ett studieårs arbeidsinnsats er 
normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet. 

§ 1-4 Klageadgang
En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle feil ved 
eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha rett til å klage 
på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6, andre ledd. 

§ 1-5 Klagenemnd
NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har fastsatt et 
reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt. 

Sak 40/18 - Vedlegg 10: Hørinvssvar fra institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
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§ 1-6 Tilrettelegging 
NHH skal etter universitets- og høyskoleloven § 4-3, femte ledd, så langt det er mulig og rimelig, 
legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov, slik at de likestilles med studenter 
uten slike behov. Tilrettelegging skal ikke gå på bekostning av de faglige krav som stilles. Se også § 
4-6, tredje ledd. 
 
Student som har behov for tilrettelegging under studiene, må fremme søknad om det innen 1. 
september eller 1. februar. Oppstår behovet for tilrettelegging etter fastsatt frist, må søknad fremmes 
så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden. 
 
§ 1-7 Bærbar datamaskin 
Studenter ved NHH må ha tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. 
Det stilles krav til utstyr og programvare. 
 
 
Kapittel 2  Opptak, studierett, studieprogresjon og forlenget studietid 
 
§ 2-1 Antall studieplasser 
Antall studieplasser fastsettes av styret i medhold av Lov om universiteter og høyskoler (universitets- 
og høyskoleloven) § 3-7, femte ledd. 
 
§ 2-2 Opptak til fulltidsstudiene ved NHH  
Opptak til den femårige siviløkonomutdanningen skjer i henhold til Forskrift om opptak til høgre 
utdanning, opptaksforskriften (FOR-2017-01-06-13), og ivaretas av Samordna opptak.  
 
Fullført og bestått bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra NHH gir rett til direkte overgang til 
våre masterstudier. I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge student, som på grunn 
av uforutsette hendelser gjenstår med ett kurs/emne (7,5 stp.), overgang til masterstudiet. Det 
gjenstående kurset/emnet kan ikke være et metode- eller bedriftsøkonomisk kurs/emne (kode MET 
eller BED). 
 
Rett til direkte overgang etter andre ledd gjelder i inntil to år etter fullføring av bachelorgraden. 
Studenten må innen fastsatte frister søke om overgang eller opphold.  
 
Opptak av eksterne søkere til våre masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til mastergrad 
(FOR-2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt.  
 
Det er søkers ansvar å levere dokumentasjon i lesbart format innen fastsatte frister. 
 
Kun en student, som selv har meldt ifra at hun eller han har avsluttet sitt studium, kan gis opptak på 
nytt dersom vedkommende ønsker å ta opp igjen studiene ved NHH. Studieadministrativ avdeling kan 
i særlige tilfeller akseptere søknad om nytt opptak fra andre enn dem som selv har avsluttet sitt 
studium.  

n student, som selv har meldt ifra 1 2
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Kandidat som allerede har fullført og bestått en grad ved NHH, kan ikke gis opptak på nytt i det 
studieprogrammet som allerede er fullført/bestått. 
 
Tildelt studieplass kan reserveres i to år som følge av førstegangstjeneste, svangerskap, fødsel, 
adopsjon og andre tungtveiende grunner. Søker må takke ja til tilbudet og søke Studieadministrativ 
avdeling om reservert studieplass innen tre uker etter mottak av tilbud om studieplass. 
 
§ 2-3 Studierett 
Den som innen fastsatte frister har akseptert tilbud om studieplass, gjennomført semesterregistrering 
inkludert stadfesting av utdanningsplan og betalt semesteravgift til Sammen  Studentsamskipnaden 
på Vestlandet, oppnår studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studiet.  
 
For å opprettholde studieretten gjennom studiet, må studenten hvert semester gjenta semester-
registreringen, inkludert stadfesting av utdanningsplanen og betale semesteravgift innen fastsatt frist. 
 
Studierett gir studenten rett og plikt til undervisning, veiledning og vurdering, samt tilgang til 
læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til bibliotek, lesesaler, 
grupperom og annen infrastruktur på campus. 
 
En student i forlenget studietid (fullføringstid) etter § 2-5 har studierett med de begrensninger som 
følger av § 2-5, andre og tredje ledd.  
 
§ 2-4 Krav til studieprogresjon 
Det stilles følgende minimumskrav til studieprogresjon; 
 Bachelor: Etter første semester skal studenten ha avlagt 15 studiepoeng ved NHH.  
   Etter andre semester skal studenten ha avlagt/innpasset totalt 37,5 studiepoeng. 
   Etter sjette semester skal studenten ha avlagt/innpasset totalt 127,5 studiepoeng. 
 Master: Etter første semester skal studenten ha avlagt 15 studiepoeng ved NHH. 
   Etter fjerde semester skal studenten ha avlagt/innpasset 90 studiepoeng. 
 
En student som ikke innfrir kravene, skal få tilbud om veiledning. Sammen med student som har 
særskilt behov for det, har Studieadministrativ avdeling anledning til å fastsette individuelle krav til 
studieprogresjon, jf. § 2-5, tredje ledd.  
 
§ 2-5 Forlenget studietid - fullføringstid 
Ut over normert studietid har studenten inntil ett år til å fullføre sitt påbegynte bachelor- eller 
masterstudium. 
 
Student i fullføringstid skal fullføre påbegynt bachelor- eller masterstudium. Har studenten 
gjenstående forsøk, jf. § 4-8, kan hun eller han kontinuere tidligere beståtte kurs/emner. Student i 
fullføringstid etter første ledd har ikke anledning til å endre tidligere fastsatt utdanningsplan ved å ta 
nye/andre kurs/emner. 

Sammen med student som har 
særskilt behov for det, har 

Student i fullføringstid skal fullføre påbegyn
kontinuere tidligere beståtte kurs . Student

krav til studieprogresjon;
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Studieadministrativ avdeling kan kun i særlige tilfeller akseptere søknad om forlengelse ved endt 
fullføringstid etter første ledd, jf. § 2-4, tredje ledd. Søknad må være fremmet innen utløpet av 
fullføringstiden etter første ledd. Student som får innvilget særskilt forlengelse etter dette ledd, har 
ikke anledning til å kontinuere tidligere beståtte kurs/emner. Vedkommende har kun anledning til å 
fullføre påbegynt studium.  

§ 2-6 Opphør av studierett
Studieretten opphører når studenten; 

har oppnådd aktuell grad
selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte aktuelt studium

§ 2-7 Tap av studierett
Studenten kan miste studieretten midlertidig eller permanent når studenten; 

ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen fastsatt frist, jf. § 2-3

har overskredet normert studietid inklusive forlenget studietid
ikke oppfyller fastsatte krav til progresjon, jf. § 2-4

er utestengt pga. fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk
har brukt opp sine forsøk på vurdering (eksamen), jf. § 4-8

i forbindelse med kontroll ikke legger frem originaldokumentene som ligger til grunn for
opptak eller for utstedelse av vitnemål

Vedtak om tap av studierett fattes av Studieadministrativ avdeling. 

§ 2-8 Poststudierett
Kandidat som har fullført og bestått masterstudium i regnskap og revisjon ved NHH, uten å ha 
oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, kan ta opp igjen enkeltkurs/-emner under 
forutsetning av at kandidaten har gjenstående forsøk etter § 4-8 og det gjennomføres vurdering i 
kurset/emnet. Oppnådd resultat vil fremgå av karakterutskrift, jf. §§ 7-1 og 7-2. 

Kandidat som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført 
bachelor- eller mastergrad ved NHH med Erasmus + stipend, må registreres med poststudierett under 
praksisoppholdet. Slik poststudierett gir ikke anledning til å ta kurs/emner ved NHH. 

Kapittel 3  Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon 

§ 3-1 Studieplan og kurs-/emnebeskrivelser
Alle studieprogram skal være beskrevet i en plan for det faglige innholdet i et studieprogram. Alle 
kurs/emner som inngår i en studieplan skal være beskrevet i en kurs-/emnebeskrivelse. 

Studieretten opphører når studenten; 

selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte aktuelt studium

Studenten kan miste studieretten midlertidig eller permanent når studenten; 

§ 2-8 Poststudierett
Kandidat som har fullført og bestått masterstudium i regnskap og revisjon ved NHH, uten å ha 
oppnådd karakterkravet for å bli statsautorisert revisor, kan ta opp igjen enkeltkurs/-emner under 
forutsetning av at kandidaten har gjenstående forsøk etter § 4-8 og det gjennomføres vurdering i 
kurset/emnet. Oppnådd resultat vil fremgå av karakterutskrift, jf. §§ 7-1 og 7-2.

Kandidat som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter fullført 
bachelor- eller mastergrad ved NHH med Erasmus + stipend, må registreres med poststudierett under 
praksisoppholdet. Slik poststudierett gir ikke anledning til å ta kurs/emner ved NHH. 
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Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3, 3. ledd, er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret 
kan delegere denne myndigheten. Prorektor for utdanning kan fastsette endringer i eksisterende 
studieplaner. 
 
En kurs-/emnebeskrivelse utarbeides av den som er ansvarlig for kurset/emnet, og fastsettes av den 
som i henhold til mandat eller utfyllende bestemmelser har myndighet til det. 
 
Studieplanen skal minimum fastsette; 

a) forventet læringsutbytte 
b) hvilke kurs/emner som inngår 
c) omfang i studiepoeng 
d) mulighet for opphold i utlandet 
e) hvilke emner som til sammen utgjør fordypningen i aktuell grad 
f) oppbyggingen av studieprogrammet, hva om er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen på 

kurs/emner 
g) eventuelle betingelser til studieprogresjon 

 
Kurs-/emnebeskrivelsen skal minimum inneholde; 

a) forventet læringsutbytte 
b) eventuelle krav til forkunnskaper 
c) undervisningssemester og om vurdering (eksamen) tilbys utenfor undervisningssemesteret 
d) faginnhold 
e) læringsformer 
f) undervisningsspråk 
g) kursets/emnets omfang i studiepoeng 
h) hvilke aktiviteter som eventuelt er obligatoriske  
i) eventuelle arbeidskrav/krav til kursgodkjenning 
j) vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår i 

sluttkarakteren 
k) eventuell studiepoengsreduksjon ved overlapp 

 
§ 3-2 Utdanningsplan 
Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter opptatt på våre studier 
med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal være satt opp 
slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i henhold til aktuell 
studieplan.  
 
Planen skal være satt opp innen fastsatt frist i første semester av studiet. Videre skal den bekreftes 
innen fastsatte frister hvert semester, jf. § 2-3, andre ledd. Planen kan endres etter avtale mellom 
studenten og NHH. 
 
 
 

oppbyggingen av studieprogrammet, hva om er obligatorisk og valgfritt, samt rekkefølgen på 

hvilke aktiviteter som eventuelt er obligatoriske 
eventuelle arbeidskrav/krav til kursgodkjenning
vurderingsordning, karakterskala og intern vekting mellom ulike delvurderinger som inngår i 

1
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§ 3-3 Innpass/fritak 
En student kan søke om å få innpasset kurs/emner hun eller han har tatt, jf. universitets- og 
høyskoleloven § 3-5, første ledd. For å få innpass kreves det at studenten har gjenstående forsøk, jf. § 
4-8, og at det at det eksterne kurset/emnet tilsvarer kurs/emne NHH tilbyr; har det samme omfang 
målt i studiepoeng, minst er fra samme nivå (bachelor/master) og har samme innhold/læringsutbytte 
(bredde/dybde). 
 
Det generelle kravet om tilknytning i § 6-1 og det spesielle kravet i relasjon til utstedelse av en ny 
grad i § 6-2 vil kunne begrense mulighetene etter første ledd. 
 
En student kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs/emner bestått ved utenlandsk 
lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av NHH. For dobbeltgrader gitt i samarbeid 
med internasjonale samarbeidsinstitusjoner gjelder egne regler. 
 
Student som har fått innpass/fritak for et kurs/emne, kan likevel velge å ta kurset/emnet her. Vedtaket 
om innpass faller da bort. 
 
§ 3-4 Permisjon 
Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg for barn, 
etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.  
 
Videre kan det gis permisjon til avtjening av førstegangstjeneste, oppfyllelse av offentlige verv og 
som følge av sykdom og andre forhold som studenten ikke selv har kontroll over (force majeure). En 
student kan etter dette leddet innvilges permisjon på maksimalt seks semester til sammen. 
 
Søknad om permisjon fremmes overfor Studieadministrativ avdeling. Årsaken må dokumenteres i 
søknaden, som må fremmes innen 1. september eller 1. februar. Oppstår behovet etter søknadsfristen 
må søknad fremmes så snart studenten blir kjent med behovet for permisjon. Permisjon kan tidligst 
innvilges fra og med det semester søknaden ble fremmet.  
 
I andre permisjoner enn foreldrepermisjon etter første ledd har studenten ikke studierett.  
 
Permisjonstid etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til normert studietid.  
 
Student som vender tilbake etter permisjon må forholde seg til den studieplanen som gjelder på 
tidspunktet for retur. 
 
 
Kapittel 4  Vurdering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
 
§ 4-1 Rettesnor 
NHH plikter etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 å sørge for at kandidatenes kunnskaper og 
ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. 

hun eller han har tatt, jf. universitets

her. Vedtaket 

En 
student kan etter dette 

innen 1. september eller 1. februar. Oppstår behovet etter søknadsfristen 
må søknad fremmes 

(kurs-/emnegodkjenning)

her. Vedtaket 
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Kun kandidat med gyldig studierett har rett til å gjennomføre vurdering.  
 
§ 4-2 Forkunnskaper og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)  
Eventuelle krav til forkunnskaper og arbeidskrav som vilkår for vurdering skal være klart angitt i 
kurs-/emnebeskrivelsen. Studenten plikter å gjøre seg kjent med kurs-/emnebeskrivelsen. Student som 
ikke får godkjent fastsatte arbeidskrav på angitt måte har ikke anledning til å gjennomføre vurdering i 
kurset/emnet.  
 
§ 4-3 Frister for innlevering 
Studenten plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som inngår i 
gjennomføringen av kurs/emner ved NHH. Fastsatte innleveringsfrister er absolutte. Det er ikke mulig 
å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse. 
 
§ 4-4 Vurderingsformer og vurderingsordninger 
Vurderingsordningen i et kurs/emne kan bestå av én vurderingsform alene eller en kombinasjon av 
flere vurderingsformer. Det skal være oppgitt i kurs-/emnebeskrivelsen hvilken vurderingsordning 
som benyttes, jf. § 3-1, femte ledd.  
 
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9, sjette ledd, skal vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, 
bedømmelse av oppgave, eller annen vurdering være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med 
fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 
 
§ 4-5 Semester for vurdering 
I alle kurs/emner gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Om vurdering også tilbys 
utenfor undervisningssemesteret, skal dette være oppgitt i kurs-/emnebeskrivelsen, jf. § 3-1, femte 
ledd.  
 
Vurdering skjer i henhold til det pensum, de krav til forkunnskaper og arbeidskrav og den 
vurderingsordning som er fastsatt for kurset/emnet på tidspunktet for vurdering. 
 
Når et obligatorisk kurs/emne opphører skal det normalt avholdes vurdering i to påfølgende semester 
etter siste ordinære vurdering. 
 
Prorektor for utdanning kan i særlige tilfeller vedta at det skal tilbys vurdering utover det som følger 
av første og andre ledd. 
 
§ 4-6 Vurderingsmelding og søknad om tilrettelegging 
Studenten er selv ansvarlig for melde seg til vurdering innen 1. september og 1. februar.  
 
Frist for å trekke melding om vurdering etter første ledd er 20. oktober og 20. mars. Student som ikke 
trekker melding om vurdering innen fastsatt frist, vil få meldingen registrert som tellende forsøk, jf. § 
4-8. 

rbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning)

Studenten plikter å gjøre seg kjent med Student som 
på angitt måte har ikke anledning til å gjennomføre vu

gjennomføringen av 

9, sjette ledd, skal vurderingsuttrykket ved 

opphører skal det normalt avholdes vurdering i to påfølgende semester 

ig 
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Student som har behov for tilrettelegging under gjennomføring av vurdering, må fremme søknad om 
det innen fristen for vurderingsmelding etter første ledd. Oppstår behovet for tilrettelegging etter 
fastsatt frist, må søknad fremmes så snart som mulig. Årsaken må være dokumentert i søknaden. Se 
også § 1-6. 
 
§ 4-7 Trekk og uteblivelse fra vurdering 
Vurderingsmeldt student som trekker seg etter fristen angitt i § 4-6, andre ledd eller ikke møter til 
vurdering til fastsatt tid uten godkjent forfallsgrunn, registreres som «ikke møtt». «Ikke møtt» regnes 
som et tellende forsøk etter § 4-8.  
 
Vurderingsmeldt student som avbryter vurdering etter at denne er begynt, registreres som «ikke 
bestått».  
 
For å unngå at forsøket skal regnes som et tellende forsøk etter § 4-8, må student som ikke kan 
gjennomføre vurdering, senest første virkedag etter endt vurdering, levere dokumentasjon på at det 
skyldes sykdom eller andre forhold vedkommende ikke selv har kontroll over (force majeure).  
 
Student som har levert besvarelse kan ikke unndra seg sensur. 
 
§ 4-8 Antall forsøk 
Under forutsetning av at det gjennomføres vurdering, har en bachelorstudent to forsøk på å 
gjennomføre vurdering i samme kurs/emne, mens en masterstudent har tre forsøk. Beste resultat 
gjelder. 
 
Består vurderingsordningen av flere vurderingsformer eller delvurderinger, er antall forsøk knyttet til 
vurderingsordningen under ett og ikke til de enkelte vurderingsformer eller delvurderinger.  
  
I særlige tilfeller kan Studieadministrativ avdeling innvilge en student, som har benyttet alle forsøk 
etter første ledd uten å ha oppnådd bestått resultat, ytterligere ett forsøk på vurdering i samme 
kurs/emne. 
 
Masterstudent(er) kan kun levere masteroppgave ved NHH én gang. Kun hvis oppgaven blir bedømt 
til ikke bestått, vil kandidaten(e) få mulighet til å levere en bearbeidet oppgave til bedømming.  
 
Student i særskilt fullføringstid etter § 2-5, tredje ledd, har ikke anledning til å gjennomføre ny 
vurdering etter første ledd.  
 
§ 4-9 Særlige sensurfrister 
Styret ved NHH har i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, hjemmel for å gjøre unntak fra 
den ordinære sensurfristen på tre uker i tre tilfeller. Dette gjelder  

a) for enkelteksamener gjennom et vedtak av styret selv 
b) generelt tidsavgrenset unntak fastsatt i midlertidig forskrift 

tudieadministrativ avdeling innvilge en student, som har benyttet alle forsøk 

5, tredje ledd, har ikke anledning til å gjennomfør
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c) unntak for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeidet fastsatt i forskrift 
 
Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-9, fjerde ledd, fastsettes en særskilt sensurfrist på 
seks uker på masteroppgave (30 stp.) og CEMS Business Project (15 stp.) som avlegges ved NHH.  
 
 
Kapittel 5  Fusk  
 
§ 5-1  Fusk 
Fusk er et alvorlig tillitsbrudd overfor NHH, medstudenter og samfunnet for øvrig. NHH reagerer 
derfor strengt overfor alle former for fusk under arbeid, kurs-/emnegodkjenning og vurdering, som 
inngår i gjennomføringen av kurs/emner ved NHH.  
 
Som fusk regnes eksempelvis: 

a) å handle i strid med denne forskriften eller utfyllende bestemmelser gitt i medhold av 
forskriften 

b) å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under vurdering 
c) å presentere andres arbeid som sitt eget 
d) å presentere eget tidligere arbeid som noe nytt (selvplagiat) 
e) å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige 

kildehenvisninger  
f) å ha skaffet seg adgang til vurdering ved å ha fusket på prøve eller lignende som er vilkår for å 

gjennomføre vurdering 
g) på uriktig grunnlag ha fått godkjenning for deltakelse i obligatorisk undervisning eller andre 

obligatoriske aktiviteter 
h) ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper av kandidater 
i) manipulering av en besvarelse etter at den er levert 
j) uredelige handlinger eller forhold som tar sikte på å gi eller kan gi kandidaten et uberettiget 

fortrinn i tilknytning til oppfyllelse av arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning) eller ved en 
vurdering   

k) handlinger som på andre måter kan bidra til at kandidatens kunnskaper og ferdigheter ikke blir 
prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte (jf. § 4-1)  

 
Forsøk på og medvirkning til fusk kan straffes på samme måte som fusk. 
 
§ 5-2 Skyldkrav og sanksjoner 
Krav til skyld ved fusk og sanksjonene overfor fusk følger av universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 
(annullering) og 4-8 (utestengning). 
 
 
  

/emnegodkjenning og vurdering, som 

eksempelvis:

1 2

3
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Kapittel 6  Krav til grader 
 
§ 6-1 Tilknytningskrav 
Etter forskrift om godskriving av høyere utdanning må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i 
beregningsgrunnlaget ved tildeling av grad eller utstedelse av vitnemål være avlagt ved NHH. 
 
§ 6-2 Ny utdanning  master i økonomi og administrasjon 
Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en mastergrad, må 
en student i tillegg ha avlagt minst 90 nye studiepoeng ved NHH før vi tildeler en mastergrad i 
økonomi og administrasjon. Unntatt fra dette kravet er grader som gis i samarbeid med andre norske 
eller utenlandske institusjoner, samt tilfeller hvor deler av graden er godskrevet på grunnlag av annen 
mastergrad fra NHH.  
 
Studenten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høyskole.  
 
Ny grad tildeles ikke for ny studieretning/spesialisering innenfor samme studieprogram. 
 
§ 6-3  Masteroppgaven  det selvstendige arbeidet 
Masteroppgaven må være gjennomført som en del av masterstudiet ved NHH. Unntatt fra dette kravet 
er grader som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner. 
 
Unntak for hovedregelen i første ledd kan også gjøres for student som gjennomfører masterstudiet i 
regnskap og revisjon som en ett-årig påbygning til annen mastergradsutdanning. 
 
§ 6-4 Siviløkonom  tilleggsbetegnelse til master i økonomi og administrasjon 
Studenter som ved opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon tilfredsstiller kravene til 
fagkombinasjon fastsatt av Universitets- og høgskolerådet, får den beskyttede tittelen siviløkonom 
som tilleggsbetegnelse på vitnemålet ved fullført og bestått masterstudium i økonomi og 
administrasjon.   
 
 
Kapittel 7  Vitnemål og karakterutskrift 
 
§ 7-1 Vitnemål 
Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål 
utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad utstede duplikat. 
 
NHH kan holde tilbake vitnemål til student, som i forbindelse med kontroll ikke har lagt frem 
originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet. 
 
§ 7-2 Karakterutskrift 
Den som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en oversikt 
over alle kurs/emner personen har bestått ved NHH.  

søknad utstede duplikat.

itnemål til student, som i forbindelse med kontroll ikke 

1
2

3

4
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Karakterutskrifter utstedes digitalt. Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes 
karakterutskriften på papir.  
 
Kurs/emner som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd, dokumenteres kun gjennom 
karakterutskrift. 
 
 
Kapittel 8  Sluttbestemmelser 
  
§ 8-1 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft dd.mm.åååå.  
 
Fra samme dato oppheves følgende forskrifter; Forskrift om bachelordelen av den femårige 
siviløkonom utdanningen ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-4886), Forskrift om 
masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-2004-06-10-
4887), Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole (FOR-
2004-06-10-4888) og Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) (FOR-2004-06-10-
4891), alle fastsatt av styret 10.6.2004. 
 

 
§ 8-2  Overgangsordninger 
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Generelt 
Seksjon for utdanningskvalitet er glad for at det jobbes med ny forskrift og berømmer arbeidsgruppen
for god innsats. Seksjonen støtter arbeidet som er gjort med å samle «utdanningsforskriftene» i én 
forskrift, fremfor å beholde de som separate dokument.  

Som det tas opp i høringsbrevet er det litt krevende å avgi høringsuttalelse uten å ha forslaget til 
utfyllende bestemmelser tilgjengelig, og noen av kommentarene må ses i lys av dette.  

Vi kommenterer de enkelte paragrafene i forslaget kronologisk nedenfor.

Innspill 
Innledningsvis vil vi etterlyse en paragraf som regulerer tilgang til enkeltemner som privatist.
Adgangen til privatiststatus er regulert i UH-lova, og NHHs restriktive praksis trenger en
forskriftshjemmel.  

§ 2-4 Krav til studieprogresjon

Seksjon for utdanningskvalitet ser at det er konflikterende hensyn bak progresjonskravene, og at det
således er viktig å finne en balanse. På den ene siden trenger man tidlig å kontakte studenter som av 
én eller annen grunn sliter med studiene, på den andre siden ønsker man raskest mulig å fange opp og 
avslutte studieretten til studenter som ikke reelt studerer ved NHH.  

For studenter som innkalles til en slik samtale må høyskolen, i den grad de ikke har gitt seg ved 
NHH, måtte velge mellom å overføre studenten til individuell utdanningsplan, j.f. §2-5 tredje ledd 
eller si at studenten må hente seg inn i løpet av studieløpet eller bruke fullføringstid. Her bør praksis 
være forutsigbar og gjennomsiktig.   

§ 2 -5 Forlenget studietid – fullføringstid

Vi mener forslaget til forskrift mangler omtale av studenter i kategorien «forlenget studietid for de 
med individuell utdanningsplan». Disse har en plan som legger opp til langsommere progresjon enn
normalplanen, og det er ikke åpenbart at studentene skal underlegges begrensningene i kurstilbud etc 
etter tre år på samme måte som studenter i «fullføringstid».  

Vi spør oss også om ordningen med tre års studietid og automatisk overføring til «fullføringstid» er
et sterkt nok virkemiddel for å gjøre noe med den etablerte kulturen i studentmassen om at man har
fire år på bachelor og fem år på master. Økt gjennomføring på normert tid er sterkt etterspurt av 

HØRINGSSVAR IFM FORSLAG TIL NY FORSKRIFT 
OM FULLTIDSSTUDIENE VED NHH 

Til To: Seksjon for utdanningskvalitet 
Fra From: Kjetil Larssen, v/seksjonsleder Kjetil S. Larssen 
Dato Date: 05.10.2015 
Saksreferanse:   18/01110-9  24.05.2018 

Sak 40/18 - Vedlegg 11: Høringssvar seksjon for utdanningskvalitet
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NHHs styre og av NHHs eierdepartement. Det er derfor åpenbart viktig at NHH tar i bruk de midler 
som kreves for å rette opp i dette.  

Vi regner videre med at den foreslåtte ordningen med automatisk fullføringstid for kandidater som 
ikke er ferdig kan automatiseres i de systemene NHH har, slik at man ikke innfører en arbeidsprosess 
som krever personellressurser høyskolen ikke har mulighet eller ønske om å tildele de aktuelle 
enhetene.  

Det sies i tredje ledd at Studieadministrativ avdeling «kun i særlige tilfeller [kan] akseptere søknad 
om forlengelse». Vi forstår hva som menes, men gjør oppmerksom på at teksten kan forstås som at 
det bare i særlige tilfeller er lov å søke. Det er selvsagt alltid lov å søke, og Studieadministrativ kan i 
særlige tilfeller innvilge søknaden. Det samme gjelder i andre paragrafer med lignende formulering.   

§ 2-7 Tap av studierett 

Det fremgår av § 2-7 at student kan miste studieretten midlertidig eller permanent gitt visse forhold. 
Det fremgår imidlertid ikke hvilke forhold som fører til henholdsvis midlertidig eller permanent tap. I 
tidligere forskrifter har tap etter visse hjemler hindret studenten i å kunne tas opp igjen. Vi ser ikke at 
dette er eksplisitt videreført i forslaget til forskrift. Om det er dette som legges i «permanent tap» av 
studierett bør det gjøres eksplisitt, i tillegg til at det bør vurderes nøye om vi har lovhjemmel til en 
slik innskrenkning i retten til å søke opptak.  

 

§ 2-8 Poststudierett 

Det er svært gledelig og veldig viktig med presiseringen av at retten til å ta opp igjen emner på MRR 
gjennom poststudierett er begrenset til emner som går, slik det gjør i forslaget.  

Gitt signaler fra departementet, trender i tiden og NHHs nye strategi er det bra at muligheten for 
poststudierett til praksisopphold innenfor Erasmus+ ordningen.  

 

Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon 

Vi foreslår at fritak fjernes fra overskriften da vi oss bekjent ikke gir fritak lenger, men derimot 
innpasser emner.  

  

§ 3-1 Studieplan og kurs-/emnebeskrivelser 

Vi foreslår at NHH benytter anledningen en helt ny forskrift innebærer til å harmonisere 
begrepsbruken med resten av sektoren. Vi er klar over at NHHs ledelse ønsker å videreføre bruken av 
«kurs» for det som i resten av norsk høyere utdanning nå i flere år har hett «emner». Seksjon for 
utdanningskvalitet foreslår likevel at NHH forholder seg til nasjonal terminologi og omtaler det som i 
forskriften heter «emner/kurs» som «emner». 
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Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (fastsatt av KD 15. desember 2011 og forskriftsfestet fra 2017) 
definerer «emner» som  «Den minste enheten som godkjennes og inngår i et studieprogram eller en 
fagskoleutdanning. Emnenes omfang er målt i hhv. Studiepoeng eller fagskolepoeng».  

«Kurs» er i andre sammenhenger anvendt om opplæringsprogram uten studiepoenguttelling.  

En endring ville innebære at NHHs terminologi også er i tråd med Universitets og høgskolerådets 
(UHR) termbase for universitets- og høgskolesektoren. UHR anbefaler at de foreslåtte termene slik at 
universitets- og høgskolesektoren får en mest mulig standardisert terminologi både på engelsk og 
norsk.  

§ 3-2 Utdanningsplan 

Forslaget tar ikke høyde for studenter på «individuell studieplan». Om planen skal være oppdatert og 
reell slik idéen om utdanningsplaner forutsetter vil mange studenter har planer som ikke legger opp 
til avslutning på normert tid.  

Det at planen skal være oppdatert gjør at hele andre ledd i forslaget er umulig. Planen må kunne 
oppdateres hvert semester, og på ingen måte «etter avtale mellom studenten og NHH». Dette siste bør 
nok gjøres gjeldene for studenter på individuell studieplan, men sånn dette er formulert i dag, skal 
alle studenter i første semester av studiet sitt velge for hele perioden.  

Seksjonen spør seg også hvordan dette er tenkt håndtert på MØA hvor studentene i dag fritt velger 
hovedprofil, og kan bytte denne etter en tid etter hvert som man oppdager ulike faglige interesser.  

Avslutningsvis etterlyser vi en konsekvensutredning av de administrative kostnadene ved at 
utdanningsplaner kun skal endres etter avtale. Med mindre mulighetene for endring strammes 
betydelig inn vil forslaget kreve store personellressurser.  

§ 3-3 Innpass/fritak 

Første ledd åpner kun for innpass av studiepoeng fra andre læresteder (en formulering vi foreslår i 
stedet for «eksterne studiepoeng»). Vi trenger også en åpning for å innpasse studiepoeng fra tidligere 
studieplaner ved NHH, og andre studieprogram. Det første for å ivareta studenter som har avsluttet 
sine studier ved NHH under tidligere planer og som kommer tilbake, og det siste for å hindre at 
ordningen med innpassing av ett år av MØA i MRR vil være umulig fra høsten av (Ettårig MRR). 

§3-4 Permisjon 

Vi støtter de foreslåtte endringene med tanke på permisjon. Vi oppfatter at ordningen med permisjon 
sammen med åpningen for individuell studieplan sammen vil gjøre oss i stand til å gjøre tilpasninger 
for de som trenger det, slippe å ha «aktive» studenter som ikke er det (jf. krav om økt 
gjennomstrømning på normert tid, studiepoeng/student som er lavere enn reellt siden ikke aktive 
studenter i dag ikke registreres som i permisjon etc).  
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Kapittel 4 – Vudering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning) 

Innledningsvis vil vi gjenta poenget ovenfor om «kurs» og «emne». Videre spør vi oss om det er 
nødvendig å ha med parantesene. Det som tidligere het «eksamen» heter nå «vurdering».  

Når det gjelder det som heter «kursgodkjenning» ved NHH («emnegodkjenning» fra nå av?) så kan 
de ha form som arbeidskrav (levere noe) eller som obligatorisk oppmøte eller annet. Det fremstår 
underlig å ha en underkategori av emnegodkjenning som hovedtittel og det overordnede begrepet i 
parantes.  

§ 4-1 Rettesnor 

Vi foreslår å kalle paragrafen «Prinsipper for vurdering» eller noe lignende, så kan man eventuelt 
også ta med at vurderingen skal prøves i emnets læringsutbytte. 

§ 4-2 Forkunnskaper og arbeidskrav (Kurs-/emnegodkjenning) 

Se kommentar ovenfor om Arbeidskrav vs. Emnegodkjenning 

§ 4-3 Frister for innlevering 

Vi forstår godt og støtter behovet for å forskriftsfeste dette i forbindelse med digitale eksamener hvor 
innleveringsløsninger av natur er enten åpen eller lukket.  

Et absolutt krav fremstår imidlertid noe underlig i forbindelse med emnegodkjenningsoppgaver hvor 
studenten uansett kanskje får lov å levere igjen hvis det ikke er godt nok, eller i forbindelse med 
andre oppgaver. Vi foreslår derfor å tydeliggjøre at dette gjelder eksamener, og at om emneansvarlig 
ønsker å ha en annen og mer fleksibel ordning for emnegodkjenningsoppgaver er det helt ok.  

§ 4-6 Vurderingsmelding og søknad om tilrettelegging 

Seksjon for utdanningskvalitet ser fordelene med faste trekkfrister, men savner åpning for å kunne 
fastsette avvikende frister. Dette vil gjelde emner som kjøres intensivt før den foreslåtte trekkfristen, 
og emner som har mappeevaluering med påbegynte vurderingselement før fristen  

§ 4-7 Trekk og uteblivelse fra vurdering 

Det er ikke mulig for en student å trekke seg etter trekkfristen. Første setning er dermed feil. Har man 
ikke trukket seg innen fristen blir studenten registrert som «ikke møtt».  

§ 4-8 Antall forsøk 

Første ledd knytter antall forsøk til om studenten er bachelor- eller masterstudent, mens antall forsøk 
må være knyttet til hvorvidt emnet er et bachelor- eller masteremne. Bachelorstudenter som får 
tillatelse til å ta et masteremne har ikke to forsøk, og masterstudenter som tar bacheloremner (e.g. 
internasjonal gradsstudent som tar norskkursene) har ikke tre forsøk.  

Fjerde ledd sier at masterstudenter kun kan avlegge masteroppgave én gang. Det vil i såfall innebære 
at MØA-kandidater ikke vil kunne ta hele MRR ved en senere anledning. Da dette neppe er hensikten 
forslår vi at regelen innskrenkes til å gjelde innenfor det enkelte masterprogram. 
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§ 5-1 Fusk 

Ettersom denne paragrafen nå inngår i en forskrift som er langt videre enn eksamensforskriften den 
tidligere var en del av, mener vi at punkt a) ikke lenger er gjeldene og må omformuleres. Det vil være 
bestemmelser i denne forskrift som kan brytes uten at det meningsfylt kan settes i kategorien fusk. I 
punkt f) foreslår vi at vi bruker «obligatorisk emnegodkjenning» siden det er dette som menes, heller 
enn det mer uspesifikke «prøve eller lignende som er vilkår for å gjennomføre vurdering». 

§ 6-2 Ny utdanning – master i økonomi og administrasjon 

Vi foreslår begrepet «nye studiepoeng» fremfor «ny utdanning». 

§ 7-2 Karakterutskrift 

I og med at det åpnes for å utstede karakterutskrift på papir ved behov, foreslår vi at første setning i 
andre ledd endres til «Karakterutskrifter utstedes normalt digitalt.  

§ 8-2 Overgangsordninger 

Det er viktig at forskriften som sådan blir gjeldene for alle studenter fra en gitt dato, slik at det kun 
eksisterer ett regelverk. Vi regner derfor med at det vil bli utarbeides overgangsordninger for 
eksisterende studenter for de paragrafene der dette er nødvendig.  

 

 

Med beste hilsen, 

Kjetil Sudmann Larssen 
Seksjonsleder 
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Studentenes	høringssvar

side	1	

Studentenes	høringssvar	til	Forskrift	om	fulltidsstudiene	ved 

Norges	Handelshøyskole 

Innledning 
Studentutvalget ved NHH (heretter kalt SUN) og Kjernestyret NHHS vil først takke for en ryddig 
saksgang og vil spesielt rette en takk til Kjell Borlaug for all god hjelp ved utarbeidelsen av 
høringssvaret. Til tross for at høringsperioden var noe kort er vi fremdeles fornøyde med den innsikten
vi har opparbeidet og det høringssvaret vi nå leverer.  

Det videre høringssvaret vil bli delt i fem deler; 
1. Oppbygning 
2. Rådgivning
3. Studieprogresjon
4. Studierett
5. Poststudierett
6. Øvrige kommentarer
7. Sluttkommentar

Delingen er gjort på bakgrunn av hva som har vært studentenes hovedfokus i tilbakemeldingene. 

1. Oppbygning
Det ses på som positivt at Studieadministrasjonen har tatt på seg det omfattende arbeidet relatert til 
utarbeidelsen av en samlet forskrift. Forskriften fremgår som oversiktlig og oppdelingen virker å være 
naturlig. Det eneste innspillet vi har å komme med her er at §2-2 tredje ledd burde komme frem på en
tydeligere måte. Dette er grunnet at selv de av studentene som leste høringsforslaget grundig ikke fikk
med seg implikasjonene av denne bestemmelsen da den ikke kom klart nok frem. Vi vil derfor at denne 
skal flyttes til §2-3 om studierett, da det er mer naturlig for studenten å lete under denne paragrafen for 
å finne innholdet som fremgår av bestemmelsen.  

2. Rådgivning
Den økte graden av rådgivning er noe som er betraktet som svært positivt blant studentene. Dette er en 
tjeneste det er uttrykt behov for, ikke bare blant de studentene som etterspør det av egen fri vilje, men 
også de som vegrer seg for å ta kontakt. Studentene uttrykker imidlertid at rådgivningstjenesten også 
trenger et supplement som kan ta hånd om de som har utfordringer som kan relateres til psykisk helse.
Det er flere som trenger noen de føler de kan prate med fremfor noen som kun har fokus på det praktiske 
relatert til selve studiehverdagen. Her er en psykolog- eller helsesøstertjeneste ønskelig på bygget for å
senke terskelen for å ta kontakt. Det er også stilt spørsmål ved tjenestens kapasitet da disse rådgiverne 
vil trolig oppleve en betydelig større pågang.  

3. Studieprogresjon
Studentene stiller seg positive til å ha en progresjonsoppfølging for å fange opp de som havner bakpå i 
studieløpet. Det anses som positivt at kravene er satt til de nåværende satsene, men det foreslås å ha 
oppfølging i tredje fremfor andre semester på bachelor.  Det har blitt stilt spørsmål ved håndhevelsen 
av kravene da det i §2-6 står at en eventuell misligholdelse av kravene kan følge til tap av studierett. Det 
står at Studieadministrativ avdeling vil fatte vedtak om dette.  

Studentene er kritiske til bruken av ordet “krav” da disse lett oppfattes som absolutte til tross for at 
bestemmelsen benytter en kan-formulering. Dette anses som uheldig da studentene, kanskje spesielt de 
yngre, vil tenke at disse har en enda mer drastisk og absolutt konsekvens enn hva som fremgår om man 
ser forskriften i sammenheng. Etter samtale med Borlaug kom det frem at hensikten er at 

Sak 40/18 - Vedlegg 12: Høringssvar fra studentene
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Studieadministrativ avdeling kan lette på kravene og skreddersy studieplanen etter studentens behov 
samtidig som både de som sliter samt de “evige studentene” kan fanges opp. Ønsket om tilrettelegging 
fremfor absolutte krav må komme frem tydeligere. Vi vil med dette stille oss bak forslaget om å endre 
overskriften til “Progresjonsoppfølging” for å fremme paragrafens formål samt fjerne tredje ledd i §2-
7. 
 

4. Studierett	
Dette er det punktet som har skapt mest engasjement blant studentene da den fremmer de største 
mulighetsinnskrenkningene. Det er satt stort fokus på å se tiltakene i sammenheng for å få en bedre 
forståelse av hvordan endringene vil utspille seg ved sin inntredelse. Studentene mener overordnet at 
fokuset på økt gjennomstrømning er misforstått, og vil derfor først legge frem hva som er vårt 
overordnede syn på emnet.  
 
Økt gjennomstrømning 
Det er forståelig at NHH ønsker å stadig forbedre seg hva gjelder gjennomstrømning, spesielt da disse 
kravene kommer fra viktige og sentrale institusjoner som Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Det 
fremgår av saksgang og samtale at flere av de endringene som fremgår av høringsutkastets er gjort med 
sikte på å øke gjennomstrømningen. Vi vil imidlertid vise til den drastiske forbedringen i 
gjennomstrømningen de siste årene hvor vi faktisk har nådd målet på 60 %, hvilket trolig virket som et 
hårete mål den tiden det ble satt. Vi er også så fremragende at selv de nasjonale mediene finner det 
nyhetsverdig. Med slike resultater er det viktig at vi spør oss selv; hvor høyt er det hensiktsmessig at 
dette tallet skal ligge?   
 
Det presiseres fra både KD og NOKUT at de har strengere krav til NHH grunnet skolens status som 
“eliteinstitusjon”. Vi i SUN og Kjernestyret NHHS mener imidlertid at studenter ved såkalte 
eliteinstitusjoner er mer nysgjerrige og kunnskapssøkende av natur, og dermed kanskje i større grad er 
åpne for nye impulser i form av supplerende utdanning, offentlige verv, tyngre verv i studentmiljøet 
eller relevant jobberfaring i enten privat næringsliv eller offentlig sektor. Dette er x-faktoren som 
differensierer NHH-kandidatene fra sine konkurrenter. Den praktiske kompetansen som skapes i disse 
årene er uvurderlige, og må legges til rette for. Vi må derfor se på den avveiningen en økt 
gjennomstrømning skaper, nemlig en trade-off mellom økt praktisk kompetanse og effektivitet i 
organisasjonen. Studentene her ved NHH samarbeider tett med næringslivet, og blir kontinuerlig påmint 
hvor viktig de anser denne kompetansen til å være. Det er nå vår oppgave å dele denne innsikten med 
NHH.  
 
Flere studenter har også ytret i sine uttalelser at en av grunnene til at de valgte å starte på NHH direkte 
fra videregående var at de kunne ta friåret sitt mellom bachelor og master. De var ikke “skoleleie” og 
ønsket derfor yte mer, men så frem til en pause med nye og spennende impulser etter tre nye år på 
skolebenken. Fleksibiliteten i dagens ordning kan dermed gi en markedsføringseffekt. 
 
Vi vil med dette oppfordre til å se på et større bilde hva angår gjennomstrømningen, og ikke kun fokusere 
på de negative sidene.  
 
Strategisk kontinuasjon av eksamener  
Etter høringssvarets §2-6 opphører studieretten når studenten har oppnådd aktuell grad. Dette innebærer 
at dersom en student har fullført sin studieplan på normert tid, kan vedkommende ikke ta et ekstra 
semester/år for å kontinuere eksamener. Studentene mener at dette vil føre til en økning av strategisk 
kontinuasjon av eksamener. Studenten vil med dette skyve ett fag foran seg helt til vedkommende føler 
seg fornøyd med karakterene sine. Dette kommer til å skje. Vi vil med dette oppleve at studenter som 
ellers ville prøvd seg på eksamen for så å si seg fornøyd med resultatet, heller velger å ikke ta eksamen 
for å sikre seg et ekstra semester/år. Rigiditeten i det høringsforslaget som foreligger løser med dette 
ingenting, men skaper i stedet nye utfordringer.  
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Vi vil heller foreslå en innføring av en poststudierett som ikke kun favner om MRR- studenter, men 
også studentene på BØA og MØA. Med dette vil ordningen fungere omtrent likt som i dag (hvor vi 
fremdeles kan skryte om strålende gjennomstrømningstall til nasjonale medier), men man får den 
signaleffekten Studieadministrasjonen har uttrykt at det er behov for.  
 
Sperre for å ta nye fag i fullføringstid  
I fullføringstid er det nedfelt i §2-5, andre ledd at det ikke gis anledning til å endre fastsatt studieplan 
ved å ta nye kurs/andre kurs/emner i fullføringstid. Dette ses på som uheldig av flere grunner. 
Studieplanen på bachelor legger opp til at studentene skal ta to valgfag i siste semester. Dette innebærer 
at dersom resultatene fra disse fagenes eksaminasjoner ikke holder mål etter studentens standard, får 
vedkommende ikke mulighet til å ta nye fag på høstsemesteret for å rette opp karakteren(e). Dette kan 
føre til at studentene velger “tryggere” fag i siste semester for å være sikre på at de oppnår ønsket 
resultat. Slik ordningen er i dag er det en mulighet å prøve seg på et krevende valgfag også i siste 
semester for så å eventuelt bytte det ut på høsten, uten at det skal være nødvendig å vente enda et halvår 
for å kontinuere eksamenen neste vårsemester. Da mange studenter ikke ønsker å ta mer enn ett 
frisemester vil dette føre til dårligere gjennomstrømning eller en lettere fagkombinasjon. Dette er en 
svært uheldig effekt.  
 
Etter samtale med administrasjonen virker det som at hensikten med endringen er at masterstudenter 
ikke kan endre profil eller gjøre andre større endringer i sitt fullføringsår. Dette er mer forståelig. Vi 
mener imidlertid at dette ikke kommer klart nok frem av formuleringen slik det står i dag, og at en 
presisering er nødvendig. Vi foreslår på bakgrunn i argumentasjonen over at setningen enten strykes 
eller omformuleres til å rette seg mer spesifikt etter hva som er ønskelig å regulere. Eksempelvis 
“Student i fullføringstid på MØA eller MRR har ikke anledning til å endre profil”. 
 
Hengefag  
Det er i høringsforslaget fremmet at studenten ikke kan ha hengefag i et metode- eller bedriftsøkonomisk 
kurs. Studentene har forståelse for at kurs i metode ikke kan tas som hengefag da dette er kunnskap som 
benyttes uavhengig av profilvalg på i mastergraden. Ettersom det siste metodekurset er plassert i 4. 
Semester (5. Semester for studenter som har vært på utveksling) har studentene også anledning til å 
kontinuere eksamenen før overgang til master. Hva gjelder BED er disse argumentene imidlertid ikke 
gjeldende. BED5, økonomisystemer- og styring, og BED3, investering og finans, er relevante for flere 
profiler, men langt fra like mange som metodefagene. I tillegg er fagene (BED3 plasseres i 6. semester 
for studenter som har vært på utveksling) plassert i siste semester og kan med dette ikke kontinueres 
dersom studenten skal gå direkte over til master. Dersom hengefag for kurs med BED-kode er umulig, 
hvilket vi tviler sterkt på, må augusteksamen gjenopprettes.  
 
Vi foreslår med dette å endre leddet til “Det gjenstående kurset/emnet kan ikke være et metode 
kurs/emne (kode MET)”. 
 

5. Poststudierett	
Det ses på som positivt at høringsutkastet åpner for en poststudierett både for MRR-studenter og 
kandidater med tilbud om internship opptil 12 mnd etter endt studium. Det minnes imidlertid på at 
studentene mener forslaget under “strategisk kontinuering av eksamener” skal implementeres.  
 

6. Øvrige	tilbakemeldinger		
I tillegg til de større endringene som er nevnt tidligere kommer det også frem andre endringer i 
høringsutkastet, eksempelvis endring av trekkfrist. Vi mener det er uheldig at dette ikke kommenteres i 
høringsbrevet, da dette er et punkt som fort kan overses når en ser gjennom forslaget. Dette ber vi om 
at tas til etterretning.  
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Endring av trekkfrist 
Fristen for å trekke melding om vurdering settes i høringsforslaget til 20. mars og 20. oktober. Dette er 
en endring fra den gamle ordningen hvor studenten måtte melde ifra tre uker i forveien om 
vedkommende ville trekke seg fra eksamen. Under møtene ble det uttrykt at dette var et ønske fra
eksamenskontoret for å gjøre det lettere for dem å planlegge avholdelsen av eksamener, da spesielt de
digitale. Økt bruk av mappelevering er også et av argumentene for at denne løsningen er ønskelig.  

Som det ble uttrykt et ønske om i høringsbrevet vil vi se endringene i sammenheng. Med en
innskrenkning i muligheter for å kontinuere eksamener i et fullføringsår kan det ikke i tillegg innskjerpes 
på mulighetene for å melde seg av eksamen. Slutten av mars er fortsatt relativt tidlig i semesteret, og det 
er lett å over- eller undervurdere sine egne læringsmuligheter på dette tidspunktet. Spesielt i fag hvor 
det ikke gjennomføres endelig eksaminering før i midten av juni vil det være svært utfordrende å spå 
hvordan læringskurven kan utvikle seg frem mot eksamen. Dette kan føre til at eksempelvis studenter 
som kunne forbedret seg sterkt frem mot juni, ikke tar denne sjansen og heller melder seg av. 
Argumentet om at det blir mer oversiktlig klarer ikke å veie opp for dette faktum. Det kan også 
poengteres at UiB, en betydelig større organisasjon med et bredere fag-og eksamineringsspekter, klarer 
seg med en trekkfrist på to uker for å planlegge eksamen. Vi mener derfor at studentenes argumenter 
klart veier opp for Studieadministrasjonens.  

Vi vil med dette at trekkfrist tre uker før eksamen skal bestå da dette er klart best for studentene. 

7. Sluttkommentar
Omfanget av endringene som foreslås å implementeres er omfattende. Dersom det er ønskelig å se hvilke 
endringer som har effekt må endringene modereres for så å evaluere om det er behov for ytterligere 
endringer etterhvert. Å reversere endringene vil ikke bare være tid- og ressurskrevende, men
usikkerheten det skaper er også svært uheldig for studentene. Basert på de tilbakemeldingene og
samtalene vi har hatt ser vi at forslaget slik det foreligger per dags dato vil møte en bred misnøye i 
studentmassen, og det med god grunn. Vi mener derfor at de endringene som har blitt gjennomgått i 
dette høringssvaret må bli implementert før forskriften presenteres for styret. Dette vil, som det er uttrykt 
et ønske for, gjøre det mulig å implementere forskriften før de nye studentene kommer til høsten uten at 
det skaper de svært uheldige implikasjonene vi har pekt på i vårt høringssvar. Med fjerning av 
augusteksamen og et nytt eksamensreglement som er sterkt mislikt blant studentene trenger vi ikke en 
forskrift som underbygger misnøyen ytterligere.  

For å oppsummere presenterer vi under de endringer vi mener skal implementeres før forskriften går
videre til styret:  

• Sette §2-2 tredje ledd under §2-3
• Komplettere Rådgivningstjenesten med helsesøster/psykologtjeneste på bygget
• Endre formulering av §2-4 fra “krav til studieprogresjon” til “Progresjonsoppfølging” og fjern

§2-7, tredje ledd “ikke oppfyller fastsatte krav til progresjon, jf. 2-4”
• Innføre poststudierett for BØA- og MØAstudenter
• Fjerne setningen i §2-5, andre ledd “Student i fullføringstid etter første ledd har ikke anledning

til å endre tidligere fastsatt utdanningsplan ved å ta nye eksamener/emner/kurs” eller eventuelt
skrive bestemmelsen om til “Student i fullføringstid på MØA eller MRR har ikke anledning til
å endre profil”.

• Endre setningen i §2-2, andre ledd til “Det gjenstående kurset/emnet kan ikke være et metode
kurs/emne (kode MET)”.

• La trekkfrist bestå som tidligere, altså at studenten må melde seg av tre uker før
eksamineringsdato.

Med vennlig hilsen  
Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, Ingelin Uthaug 
På vegne av Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) 
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NY FORSKRIFT OM STUDIENE VED ETTER- OG 
VIDEREUTDANNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE, NHH 

Saksbehandler Gro Tufte 
Arkivreferanse 18/01137-2 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 41/18 

Forslag til vedtak: 
Styret fastsetter ny forskrift for studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges
Handelshøyskole, NHH. 
Forskriften trer i kraft den 01.08.2018. 

Bakgrunn: 
Ved NHH Executive er det i dag fire lokale forskrifter som dekker studiene ved etter- og 
videreutdanningen. Forskrift om executive masterstudium, Forskrift for executive MBA-
studiet, Forskrift for internasjonale samarbeid om Executive MBA og Forskrift om eksamen
NHH Executive.  Ny ledelsesstruktur og et generelt behov for forskriftsrevidering på NHH 
gjør at det nå legges frem et forslag til ny forskrift; Forskrifts om studier ved etter- og 
videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH.  

Forskrift om studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole må sees i
sammenheng med Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole. I denne foreslås
det at forskriften, så langt den passer, også skal gjelde vurderinger under opplæringsdelen av 
ph.d-programmet, gjennomføringen av autorisasjonsprøven i oversettelse og vurderinger i regi
av NHH Executive.  

En av målsetningene med arbeidet med nye forskrift har vært å rendyrke forskriften som et 
rammeverk hvor rettigheter og plikter fastsettes. Det vil i tillegg bli utarbeidet utfyllende 
bestemmelser som skal bidra til forutsigbarhet, likebehandling og en effektiv saksbehandling.
Svært mange av detaljopplysningene som finnes i dagens forskrifter, vil imidlertid inngå i de
utfyllende bestemmelsene.  
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Prosessen frem til i dag 
Det har vært jobbet parallelt med ny forskrift om studiene ved etter- og videreutdanningen 
ved Norges Handelshøyskole, NHH og ny forskrift om fulltidsstudiene ved Norges 
Handelshøyskole, NHH. Forskriftene har omtrent identisk kapittelinndeling. Når det gjelder 
vurdering og fusk, er det i hovedsak vist til respektive kapittel i forskriften om 
fulltidsstudiene. Forslaget til ny forskrift er fremlagt for Fagrådet, og på møte 15.05.2018 
fremkom det ingen øvrige kommentarer fra Fagrådet. 
 
Ikrafttredelse - Overgangsordninger 
Forslaget til ny forskrift legges frem for styret den 13. juni med ikrafttredelse fra 
høstsemesteret (1.8.2018). 
 
Vedlegg: 
Ny forskrift om studiene ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH. 
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Forskrift om studiene ved etter – og videreutdanningen ved Norges
Handelshøyskole, NHH 

Fastsatt av Norges Handelshøyskole sitt styre 13.08.2018 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2,
4-5 og 8-2.  

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser 

§ 1-1 Virkeområde
Bestemmelsene i denne forskriften gjelder studiepoengsgivende studier ved etter- og 
videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) og vurderinger i tilknytning til disse. 

Studiepoengsgivende studier ved etter- og videreutdanningen ved NHH inkluderer; 
a) Executive MBA studium (erfaringsbasert masterstudium) 60 studiepoeng, tilsvarer ett års

fulltidsstudium.
b) Executive masterstudium (erfaringsbasert masterstudium) 90 studiepoeng, som tilsvarer ett og

et halvt års fulltidsstudium.
c) Executive MBA studium (erfaringsbasert masterstudium for internasjonale samarbeid)

90 studiepoeng, tilsvarer ett og et halvt års fulltidsstudium
d) Andre etter- og videreutdannings studier på masternivå som ikke er gradsgivende

Studiene som omhandles av denne forskrift er organisert som deltidsstudier og er finansiert med
egenbetaling eller gjennom oppdragsinntekter. 

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser
Direktør NHH Executive (NHHE) kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne 
forskriften. 

§ 1-3 Studieåret
Studieåret på NHH er delt inn i to semestre og er normalt på 10 måneder. Ett studieårs arbeidsinnsats 
på fulltidsstudiene er normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet. 
Studier ved etter- og videreutdanningen har arbeidsbelastning tilsvarende inntil 50 prosent av full 
studieprogresjon, og skal kunne kombineres med arbeid. 

Sak 41/18 - Vedlegg
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§ 1-4 Klageadgang
En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle feil ved
eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha rett til å klage 
på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6, andre ledd. 

§ 1-5 Klagenemnd
NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har fastsatt et
reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt. 

Kapittel 2 – Opptak, studierett, studieprogresjon og forlenget studietid 

§ 2-1 Opptak til studier ved etter- og videreutdanningen ved NHH
Opptak til erfaringsbaserte masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til mastergrad (FOR-
2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt. 

Ytterligere presiseringer av opptakskriteriene, herunder krav til omfang av yrkeserfaring, reguleres av
studieplanen for hvert enkelt studieprogram. 

Søkere som ikke fullt ut oppfyller opptakskriteriene, kan gis betinget opptak og delta i
undervisningen/avlegge eksamener, men vil ikke kunne tildeles graden. Graden kan tildeles i ettertid
hvis/når opptakskriteriene er oppfylt og dokumentert. 

§ 2-2 Studierett
For å oppnå studierett må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens §2.1.  
I tillegg må det for studier med egenbetaling være signert studiekontrakt ved aksept av tildelt 
studieplass. Studenten må i tillegg gjennomføre semesterregistrering og betalt semesteravgift til 
Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet.  

Studierett løper fra signert studiekontrakt til normert tid for det aktuelle studiet. Ved
oppdragsvirksomhet inngås kontrakt med bedriften.  

Studieretten gjelder det studieprogrammet eller emne/modul studenten er tatt opp til og omfatter: 

a) rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet eller
emnebeskrivelsen/modulbeskrivelsen

b) rett til veiledning i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen/modulbeskrivelsen
c) rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen/modulbeskrivelsen
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d) rett til tilgang til læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til
bibliotek og annen infrastruktur på campus.

For å opprettholde studieretten gjennom studiet må studenten hvert semester gjenta semester-
registreringen og betale semesteravgift innen fastsatt frist. 

Studieretten varer i normert studietid. Forlengelse av studieretten kan innvilges dersom det foreligger 
vektige grunner for søknaden.  

§ 2-3 Opphør av studierett
Studieretten opphører når studenten; 

a) har oppnådd aktuell grad
b) selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte aktuelt studium inne angitte frister i

inngått studiekontrakt

§ 2-4 Tap av studierett
Studenten kan miste studieretten midlertidig eller permanent når studenten; 

a) ved unnlatt innbetaling av studieavgift
b) ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen fastsatt frist, jf § 2-2
c) er utestengt pga. fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk eller forsøk på fusk
d) har brukt opp sine forsøk på vurdering (eksamen), jf. § 4-8 i Forskrift om fulltidsstudiene ved

Norges Handelshøyskole, NHH.
e) i forbindelse med kontroll ikke legger frem original dokumentene som ligger til grunn for

opptak eller for utstedelse av vitnemål

Vedtak om tap av studierett fattes av NHHE, eventuelt av klagenemd. 

Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass/fritak og permisjon 

§ 3-1 Studieplan og emne-/kursbeskrivelser
Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3, 3. ledd, er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret
kan delegere denne myndigheten. Rektor NHH kan fastsette endringer i eksisterende studieplaner. 

Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Studieplan er en helhetlig plan for et studium 
innen høyere utdanning: mål for og innhold i studiet, opptakskrav, forventet læringsutbytte, lærings- 
og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.  

§ 3-2 Utdanningsplan
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Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter tatt opp på studier med 
et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal være satt opp slik at 
studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan.  
 
§ 3-3 Innpass/fritak 
  
Det innvilges normalt ikke fritak for eksamen i enkeltmoduler/emner.  
 
Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner 
grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, Forskrift om godskriving av høyere 
utdanning (FOR-2006-04-10-412). 
 
 
§ 3-4 Permisjon 
Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg av barn, 
etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.  

For Executive MBA studiet, Executive master i ledelse og enkeltmoduler innvilges normalt ikke 
permisjon fra studiet.  

For AFA studiet er bestemmelser om permisjon regulert i egne retningslinjer for AFA studiet.  

 
 
Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og arbeidskrav (kurs-/emnegodkjenning) 
 
§ 4-1 Henvisning og presisering 
Kapittel 4 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole gjøres, med unntak av § 4-5, 
gjeldende med følgende tilpasninger/presiseringer;  
 
Der det i Forskrift om fulltidsstudiene eksplisitt er skrevet Studieadministrativ avdeling menes i denne 
forskrift NHH Executive. 

Studenter ved NHH Executive er automatisk oppmeldt til eksamen i det semesteret de er registrert 
som deltaker på et studium. For utsatt prøve i senere semester, må deltager selv melde seg opp til 
eksamen. Deltaker må selv kontrollere at eksamensmeldingen fra NHH Executive er korrekt, og 
plikter å gi tilbakemelding ved eventuelle feil. For øvrig gjelder § 4-6, tredje ledd, i Forskrift om 
fulltidsstudiene 

Sykdom på eksamensdagen som dokumenteres med legeerklæring, gir rett til å avlegge utsatt 
eksamen neste gang emne/modulen arrangeres uten å betale nytt eksamensgebyr. Ny eksamen må 
senest avlegges innen to år etter normert tidspunkt for eksamen. 
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Kapittel 5 – Fusk 

§ 5-1 Henvisning og presisering
Kapittel 5 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, gjøres gjeldende med følgende 
presisering;  

Der det i Forskrift om fulltidsstudiene eksplisitt er skrevet Studieadministrativ avdeling, menes i
denne forskrift NHH Executive. 

Kapittel  6 – Vitnemål og karakterutskrift 

§ 6-1 Vitnemål
Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål
utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad, utstede duplikat. 

§ 6-2 Karakterutskrift
Alle som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en oversikt
over alle emner en person har bestått ved NHH. Karakterutskrifter utstedes digitalt. For studenter som
kan dokumentere behov for det, utstedes karakterutskriften på papir.  

Emner som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd dokumenteres gjennom karakterutskrift. 

Kapittel 7 – Ikrafttredelse og overgangsordninger 

§ 7-1 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft 13.6.12018. 

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter; Forskrift om executive masterstudium fastsatt 
12.2.2015 (ikke publisert), Forskrift for executive MBA-studiet fastsatt 16.3.2004, sist endret
16.2.2010 (ikke publisert), Forskrift om eksamen NHH Executive fastsatt 9.2.2017 (ikke 
publisert) og Forskrift for internasjonale samarbeid om Executive MBA fastsatt 26.05.2017 
(ikke publisert). 
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ORIENTERING OM BIDRAGSPROSJEKTER VED NHH 

Saksbehandler Linda Rud 
Arkivreferanse 18/01326-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 42/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar informasjonen til etterretning. 

Bakgrunn: 
Forskning på toppnivå er et av NHHs strategiske satsingsområder, med mål om å øke antall
publikasjoner på internasjonalt toppnivå, og å få økt uttelling i konkurransen om nasjonale og 
internasjonale forskningsmidler. De viktigste arenaene her er Norges forskningsråd nasjonalt,
og EU-midler internasjonalt. 

Denne saken er en orientering til styret mht. økonomien og det finansielle spillerommet som 
følger fra Forskningsråd- og EU-finansierte forskningsmidler; med begrepsavklaringer og 
oversikt over økonomien i største prosjektene/sentrene ved NHH. I saken gis også en
kortfattet orientering om sentrale problemstillinger det jobbes med mht. fordeling av midler 
og belastning av kostnader sentralt på NHH versus på institutt/fagmiljø. 

Vedlegg:
- Økonomiske aspekter ved bidragsprosjekter (Forskningsrådsprosjekter og EU-prosjekter ved NHH) 
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ØKONOMISKE ASPEKTER VED BIDRAGSPROSJEKTER 
(Forskningsrådsprosjekter og EU-prosjekter ved NHH) 

Forskning på toppnivå er et av NHHs strategiske satsingsområder, med mål om å øke antall publikasjoner

på internasjonalt toppnivå, og å få økt uttelling i konkurransen om nasjonale og internasjonale

forskningsmidler. De viktigste arenaene her er Norges forskningsråd nasjonalt, og EU-midler internasjonalt.

NHHs målsetning er i samsvar med overordnede målsetninger fra Kunnskapsdepartementet, som spesielt 

fremhever viktigheten av å vinne frem i konkurransen om EU-midler.  

For NHH bidrar eksternfinansierte forskningsmidler spesielt til følgende: 

 Kvalitetsstempel: Tilgangen på prosjekter fra Norges forskningsråd og European Research Council

er et viktig kvalitetsstempel, og viser at en hevder seg på den nasjonale og internasjonale

forskningsfronten. 

 Økt forskningsaktivitet: Eksternfinansierte forskningsprosjekter bidrar til å finansiere økt

forskningsaktivitet og vil bidra til økte publikasjoner

 Økonomisk bidrag: Forskningsprosjektene bidrar økonomisk til NHH gjennom prosjektenes

dekningsbidrag og fremtidige RBO-midler.

Dette notatet er avgrenset til å en redegjørelse for økonomien i Forskningsråds- og EU-prosjekter ved

NHH1. Etter en begrepsavklaring idel 1 og en oversikt over økonomien i største prosjektene/sentrene2 ved

NHH i del 2, oppsummerer vi aspekter ved økonomien til bidragsprosjekter i del 3. Kort fortalt er

hovedpunktene som følger: 

Det finansielle rommet (utover finansiering av forskningen i prosjektet) fra eksternfinansierte 

forskningsprosjekter stammer fra tre kilder: 

i. Dekningsbidraget, dvs. bidraget til dekning av indirekte kostnader, utgjør for et EU-prosjekt 25 %

av sum driftsmidler og faktiske lønnskostnader. Dekningsbidraget for et Forskningsråd-prosjekt

varierer stort idet kostnader for forskningstid bevilges i form av en fast rundsum, og det ikke

bevilges dekningsbidrag knyttet til driftsmidler. For høyt lønte forskere eller postdok vil

dekningsbidraget være lite eller negativt. For stipendiater er dekningsbidraget stort.

ii. Frigjorte lønnsmidler utgjør et ytterligere og relativt stort finansielt bidrag dersom en fast forsker

delvis kan finansieres over prosjektets midler. Dette skjer imidlertid normalt i begrenset grad.

iii. RBO-midler inngår i NHHs bevilgning to år på etterskudd. Med dagens satser får en for et EU-

prosjekt like mye i RBO-midler som hele prosjekttilskuddet, mens en for et Forskningsråd-prosjekt

mottar nær 10 % av prosjekttilskuddet. Framtidige RBO-satser er ikke kjent.

Disse midlene står i prinsippet til disposisjon til annen bruk ved NHH. Imidlertid påløper ofte ytterligere

(tidvis store) utgifter ved prosjektet: 

 Frikjøp av undervisningstid for å kunne utføre prosjektet

 Kronetillegg som insentivmiddel der en avlønner meransvar

 Egeninnsats som legger beslag på finansielle midler

En ytterligere problemstilling er knyttet til fordelinger av midler / belastning av kostnader sentralt på NHH 

versus på institutt/fagmiljø, noe som kortfattet redegjøres for til slutt i notatet. 

1 Dette notatet fokuserer på eksternfinansierte forskningsprosjekter ved NHH alene. Vi vil imidlertid fremheve at porteføljen av

forskningsprosjekter ved SNF er særdeles viktig for forskningen i NHH-miljøet som helhet. Dette er imidlertid ikke tema i dette 
notatet.  
2 Notatet tar kun for økonomiaspekter ved sentrene som er direkte knyttet til det nevnte forskningsprosjekt.  

Sak 42/18 - Vedlegg
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1 Økonomiske aspekter ved eksternfinansierte forskningsprosjekter 

Dette avsnittet definerer de vesentligste begrepene brukt i del 2 og del 3 i omtalen av økonomien til 

eksternfinansierte forskningsprosjekter. 

 

Totale kostnader: Direkte og indirekte kostnader 
Kostnader i eksternfinansierte forskningsprosjekter består 

av direkte og indirekte kostnader: 

 Direkte kostnader omfatter lønnskostnader, samt 

reisekostnader, kjøp av data, mv. Sistnevnte vil vi 

her betegne som driftsmidler. Direkte kostnader er 

direkte i den forstand at de kan henføres til det 

enkelte prosjekt, dvs. medgåtte driftskostnader 

eller tidsbruk i prosjektet kan registreres.  

 Indirekte kostnader er ikke direkte koblet til 

prosjektet, og innebærer således at en kalkulerer i 

hvilken grad prosjektet belaster øvrig infrastruktur i 

institusjonen, bl.a. lokaler, HR, økonomi, 

forskningsadministrasjon, etc.  

Det er påkrevet at regnskapet viser alle disse kostnadene. 

Indirekte kostnader kalkuleres etter UHRs «TDI-modell». 

Basert på 2017-regnskapet utgjør disse kr 464 000 per 

forskerårsverk, og kr 180 000 per administrativt årsverk 

som direkte belastes prosjektet.  

 

Bidragsprosjekter 
Både Forskningsråds- og EU-prosjekter er bidragsprosjekter. 

Et bidragsprosjekt kan/skal ikke generere overskudd. 

Normalt vil prosjekttilskuddet (prosjektbevilgningen) til 

NFR-prosjekter og EU-prosjekter ikke fullt ut dekke totale 

kostnader (summen av direkte og kalkulerte indirekte 

kostnader).  

I sin enkleste form dekker prosjekttilskuddet alle direkte 

kostnader, og bidrar med et beløp til dekning av de 

indirekte kostnadene. Sistnevnte betegnes som prosjektets 

dekningsbidrag. 

I et bidragsprosjekt bidrar institusjonen vi til å dekke deler 

av prosjektets kostnader. Dette vil betegnet som 

institusjonens egenfinansiering. I eksemplet i figuren består 

egenfinansieringen av en egenandel i dekningen av 

indirekte kostnader. Vi skal nedenfor se at 

egenfinansieringen også kan inkludere en egeninnsats 

utover dette.  
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Kontantstrøm: Dekningsbidraget 
Mens regnskapet viser kostnader og inntekter, vil det fra et 

styringsperspektiv være viktig å se på prosjektets 

kontantstrøm. Dette refererer til merinnbetalinger (her kalt 

«cash in») og merutbetalinger (her kalt «cash ut») som 

prosjektet medfører.  

Tilskuddet er en klar merinnbetaling som følge av 

prosjektet. Dersom lønnskostnader og direkte kostnader er 

nye utgifter, vil dette være merutbetalinger. Per definisjon 

innebærer ikke prosjektet direkte merutbetalinger knyttet 

til indirekte kostnader, selv om økt prosjektaktivitet på sikt 

kan bidra til en generell økning i indirekte kostnader. Vi ser 

at netto kontantstrøm for vårt eksempel således vil være en 

netto innbetaling lik dekningsbidraget.  

Kontantstrøm: Frigjorte lønnsmidler 
For enkelte prosjekter kan en søke om midler til dekning av 

lønnskostnader til personer som lønnes over fastlønns-

budsjettet. Derved blir deler av personens lønn finansiert 

over prosjekt, og denne delen av lønnskostnader 

representerer frigjorte lønnsmidler. Dette er mulig, men i en 

begrenset grad, både på Forskningsråds- og EU-prosjekter.  

 

 

 

 

Kontantstrøm: Kronetillegg, Frikjøp 
Prosjektet kan medføre ytterligere utbetalinger: Prorektor 

for fagressurser kan vedta kronetillegg for meransvar ved 

eksterne forskningsprosjekter. I tillegg kan det påløpe 

kostnader ved frikjøp av forskerens undervisningstid. Disse 

utbetalingene er ikke illustrert i figuren. 

Fordeling av kontantstrøm 
Dekningsbidraget (DB) og frigjorte lønnsmidler er ikke 

er bundet til bruk i prosjektet, og kan således 

brukes/fordeles internt – til NHH sentralt og til 

institutt/ fagmiljø. Praksis har vært at ¾ av 

dekningsbidraget ble fordelt sentralt, mens ¼ ble 

disponert av instituttet. Fremtidig fordelingsprinsipp 

er ikke besluttet.  

Frigjorte lønnsmidler har forekommet kun i mindre 

grad, og det er ingen klar praksis på dette. En mulig 

fordeling er at disse midlene tilfaller instituttet. 

Instituttfordelte midler vil normalt være en kilde til å 

dekke insentivmidler som kronetillegg for meransvar, 

samt eventuelt frikjøp som følge av prosjektet.  
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Hvor stort er DB i et EU-prosjekt? 
Prosjekttilskuddet fra EU dekker driftsmidler, faktiske 

lønnskostnader, samt et bidrag til dekning av indirekte 

kostnader beregnet til 25 % av de direkte kostnadene 

dekket av prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor stort er DB i et Forskningsråd-prosjekt? 
Prosjekttilskuddet fra Forskningsrådet dekker 

godkjente driftsmidler (reise, datakjøp, etc.), samt en 

rundsum per årsverk for forskere det søkes midler 

om. Rund-summen er et bidrag til dekning av lønn og 

indirekte kostnader. I 2018 er eksempelvis 

rundsummen kr 1 067 000, uavhengig av 

forskerkategori.  

Med en postdok-lønn opp til ca. lønnstrinn 70, vil 

rundsummen dekke lønn- og sosiale kostnader, og 

gi et dekningsbidrag på ca. 25 % av 

lønnskostnadene (jf. case i). Dess lavere (høyere) 

lønn, jo større (lavere) dekningsbidrag: For en ph.d.-

stipendiat med et lønnstrinn på vel 50, vil 

dekningsbidraget være svært mye høyere (jf. case 

ii). For en høyt lønnet postdok eller forsker dekket 

av prosjektet, vil dekningsbidraget være svært lavt 

(jf. case iii). Dekningsbidraget kan også bli negativt. 

Merk at Forskningsrådet ikke bevilger 

dekningsbidrag knyttet til driftsmidler – et prosjekt 

bestående av kun driftskostnader vil således ikke gi 

noe dekningsbidrag. For prosjekter med høye 

lønnskostnader, og høye driftsmidler, vil prosjektets 

dekningsbidrag således utgjøre en svært liten andel 

av totalt prosjekttilskudd. 
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Egeninnsats – cash og non-cash 
For noen prosjektsøknader forutsetter oppdragsgiver at 

institusjonen bidrar med en egeninnsats. Bedriftens 

totale egenfinansiering er summen av egeninnsats og 

egenandel indirekte kostnader.  

Cash egeninnsats fordrer at institusjonen bidrar med 

friske midler inn i prosjektet, f.eks. til datakjøp, reiser, 

nyansettelser, mv. Prosjektets totale kostnader øker 

med et tilsvarende beløp, og må finansieres cash ved 

egne midler; av dekningsbidrag, frigjorte lønnsmidler, 

instituttmidler eller fra sentralt hold. 

Egeninnsatsen kan også ytes uten at det medfører ekstra 

utbetalinger, her kalt non-cash egeninnsats. Eksempler 

er bruk av forskningstid, ph.d.-stipendiater fra ordinært 

stipendiatbudsjett, mv. Vi har betegnet dette «non-

cash» egeninnsats, idet det ikke medfører ekstra 

utbetalinger.  

Med økende prosjekt-portefølje kan ressurser 

tilgjengelig for «non-cash» egeninnsats bli knappe, både 

mht. tilgjengelige, ikke-allokerte stipendiatstillinger og 

forskningstid hos de meste aktive forskerne. En klar 

prioritering av slike ressurser er da nødvendig.  

 

RBO-midler  
En andel av NHHs ordinære bevilgning fra KD er 

såkalte RBO-midler3. RBO-tildelingen avhenger 

bl.a. av NHHs portefølje av Forskningsråds- og 

EU-prosjekter. RBO-uttellingen for ekstern-

finansierte forsknings-prosjekter beregnes som 

et produkt av NHHs inntekter på Forskningsråds- 

og EU-prosjekter, multiplisert med gjeldende 

RBO-satser. 

Tildelingen skjer to år på etterskudd, på basis av 

realiserte prosjektkostnader to år tidligere. 

Satsene varierer imidlertid fra år til år, og er ikke 

kjent på forhånd før tildelings-året. For 2017 var 

satsen 1,003 for EU-prosjekter og 0,099 for 

Forskningsrådsprosjekter.  

NHH har hatt en insentivordning der 50 % av 

RBO for EU-prosjekter allokeres til instituttene. 

Denne ordningen er oppe til revidering i 2018. 

                                                           

3 RBO er en forkortelse for Resultatbasert Omfordeling. Satsene de senere årene er som følger: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sats Forskningsrådsprosjekter 15,1 % 16,6 % 16,7 % 15,8 % 12,0 % 9,9 % 

Sats EU-midler 1,076 1,392 1,036 1,239 1,374 1,003 
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2 Eksternfinansierte forskningsprosjekter ved NHH  

FAIR: SFF med EU- OG Forskningsrådsprosjekter 
NHH har gjennom satsingen på strategiske spissområder i forrige strategiperiode gitt særskilt støtte til de 

internasjonale spissområdene i FAIR-miljøet. Miljøet har nå oppnådd spesielt tre prestisjefulle prosjekter; 

en SFF og to ERC-prosjekter. Tabellen oppsummerer økonomien i nye og pågående prosjekter4.  

 
Totalt bidrar prosjektene netto cash flow for NHH 

på vel 15 millioner i denne perioden (vel 28 

millioner dersom en ikke tar med krone-tillegg). 

Siden RBO gir seg utslag i NHHs bevilgninger to år 

etter, vil dette innebære noen år med negativ 

likviditet. Figuren viser likviditeten med og uten 

estimat på aggregert kronetillegg. 

Prosjektenes netto bidrag til NHHs økonomi vil 

avhenge av RBO-satsen. Figuren viser netto cash 

til NHH der kontantstrømmen er beregnet for 

0 % til 100 % reduksjon i RBO-satsene. 

Skjæringspunktet på y-akse viser bidrag med 

dagens satser. Skjærings-punktet på x-aksen 

viser prosentvis reduksjon i RBO-satser som gir 

et netto cash bidrag lik null. 

                                                           

4 Kommentarer til tabellen: Tabellen viser ikke prosjekter som avsluttes kommende år, og synliggjør heller ikke aktiviteten ved SNF. 

Egeninnsatsen som vises er kun egeninnsats direkte knyttet til prosjektene, og inkluderer ikke tidligere støtte i forbindelse med 
strategisk satsing. Heller ikke kostnader ved ombygging av lokaler er tatt med. Beregningene bygger på valutakurser på Euro 9,3 og 
Dollar 8,0. RBO-sats for EU-prosjekter er satt til 1,0, og for Forskningsråd-prosjekter 0,099. Kalkylene bygger hovedsakelig på 
budsjetter i prosjektsøknadene. Noen av prosjektene er fortsatt under forhandlinger, noe som kan innebære endringer. Også 
«cash» og «non-cash» egeninnsats kan bli endret, f.eks. om «cash» egeninnsats kan ytes med eksisterende kapasitet. Det er 
forutsatt at alle 26 stipendiatstillinger kan dekkes over skolens stipendiatbudsjett. Tallene inkluderer ikke kostnader for det 4. året 
for stipendiatene. 
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Skattesenteret: Joint senter NHH/SNF 
Skattesenteret (NoCeT) har ikke mottatt 

satsingsmidler fra NHH, men det er tatt en 

strategisk beslutning for NoCeT I om at 

dekningsbidrag i NHH-delen pløyes inn i 

prosjektet til finansiering av senterets 

forskningsaktiviteter. Senteret er et felles 

senter med SNF. Tabellen viser inntekter og 

kostnader for virksomheten ved NHH5. For 

SNF-delen vises total prosjekttilskudd over 

perioden. 

CSI: SFI 
Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) er et 

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). 

Senteret er i sitt siste år. Det planlegges en 

søknad om et nytt SFI. Senteret har ikke 

mottatt satsingsmidler fra NHH, men det er 

tatt en strategisk beslutning om at 

dekningsbidrag pløyes inn i prosjektet til 

finansiering av senterets 

forskningsaktiviteter6.  

 

 

PROFESJON-prosjekter 
NHH har fått tilslag på to PROFESJON-

prosjekter7; innen finans «Incentives, Access to 

Capital and Innovation» og innen regnskap og 

revisjon «Digitalisation in the audit profession; 

establishment of Digital Audit Research 

Project».  

 

 

 

 

                                                           

5 Tallene for NoCeT I baserer seg på regnskapstall, der kostnadene inkluderer brukt (tilbakepløyd) dekningsbidrag og kronetillegg. 

Tallene for NoCeT II bygger på budsjett. Beslutning om fordeling av DB er ikke tatt, og beløpet er ikke skilt ut.  Også kronetillegg er 
inkludert i prosjektfinansiert forskning. NoCeT rapporterer (non-cash) egeninnsats til Forskningsrådet. Vi har kun tilgjengelig totale 
tall for NHH og SNF, som ikke er satt opp i tabellen. 
6 Tallene i tabellen er for 2011-2017 regnskapstall, mens det for siste periode foreligger et estimat. Direkte kostnader 
(prosjektfinansiert forskning) inkluderer her kronetilleggene. Vi har ikke estimert RBO for prosjektet. 
7 Forskningsrådets PROFESJON-program (Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger) er en satsing rettet mot 

utvalgte profesjonsutdanninger. Gjennom strategisk forankrede forskningsprosjekter av høy kvalitet skal satsingen styrke det 

forskningsbaserte grunnlaget for utdanning og for profesjonsutøvelse. Estimatene i tabellen er basert på budsjett. Eventuelle 

kronetillegg er ikke estimert. 



42/18 Orientering om bidragsprosjekter ved NHH - 18/01326-1 Orientering om bidragsprosjekter ved NHH : Vedlegg - Orientering om bidragsprosjekter ved NHH

8 
 

Andre prosjekter 
Tabellen viser andre pågående 

prosjekter med prosjekt-

periode og total prosjekt-

tilskudd. Alle prosjektene er 

gjennom forskningsrådet. Det 

er ikke foretatt en tilsvarende 

analyse etter nytt 

prosjektoppsett for disse 

prosjektene, eller beregning av 

RBO-uttelling.  

 

3 Oppsummering 
Om eksternfinansierte forskningsprosjekters økonomiske bidrag 
Forskningsmidler spesielt fra EU, men også fra Norges forskningsråd, er et viktig kvalitetsstempel på 

forskningen på NHH. Fra et økonomisk perspektiv bidrar forskningsprosjektene til å finansiere mer 

forskning av høy kvalitet ved NHH; gjennom midler til forskningstid, postdok-stillinger, stipendiater og 

driftsmidler som datakjøp, reiser mv.  

Bidraget til NHHs finansielle spillerom utover dette varierer for ulike prosjekter, og avhenger av en rekke 

faktorer:  

 Prosjektets dekningsbidrag er et bidrag til dekning av indirekte kostnader, m.a.o. midler som NHH 

kan disponere til andre formål. EU-prosjekter bidrar med store dekningsbidrag (25 % av driftsmidler 

og faktiske lønnskostnader). Forskningsrådsprosjekter yter dekningsbidrag kun i tilknytning til 

forskningstid. Dekningsbidraget er her stort for stipendiatstillinger, samt for moderate lønnsnivåer. 

Ved finansiering av mer kostbar forskningstid, vil rundsummen kun bidra til et lite deknings-

bidraget, og kan som et ytterpunkt innebære kun en delvis finansiering av lønnskostnadene. 
 

 Frigjorte lønnsmidler forekommer når en fast ansatt forsker delvis finansieres av prosjektets 

midler, slik at det ordinære lønnsbudsjettet blir avlastet. Dette skjer imidlertid i begrenset grad, og 

vil tidvis motsvares av utbetalinger knyttet til frikjøp (hyring av annen arbeidskraft til undervisning). 
 

 Kronetillegg har vært benyttet som insentivmidler for å avlønne meransvar i forbindelse med 

forskningsprosjekter. Kronetillegg skal i prinsippet ikke inngå i selve prosjektregnskapet, men 

praksis har vært at en ønsker å finansiere kronetillegget med midler som prosjektet genererer, i 

første rekke dekningsbidraget og frigjorte lønnsmidler. 
 

 Egeninnsats kan legge beslag på finansielle midler fra prosjektet og fra NHHs ordinære 

bevilgninger. Allokering av forskningstid fra fast ansatte og allokering av eksisterende 

stipendiatstillinger til prosjektet påvirker ikke NHHs finansielle spillerom. Egeninnsats som 

innebærer merutbetalinger kan i prinsippet finansieres over midler fra prosjektet som 

dekningsbidrag og frigjorte lønnsmidler. Der dette ikke er tilstrekkelig, fordres bruk av 

bevilgningsfinansiert kapital (inkludert forventede RBO-midler). For prestisjefulle prosjekter har 

NHH tidvis støttet med relativt stor cash egeninnsats. 
 

 RBO-midler inngår i NHHs ordinære finansiering av virksomheten, og er bl.a. en funksjon av 

oppnådd prosjektportefølje. Midlene har relativt stor betydning for NHHs finansielle spillerom. 

Med dagens satser mottar NHH like mye ekstra i bevilgning som EU-prosjektet selv genererer, og 

nær 10 % av mottatte Forskningsrådsmidler. Satsene varierer imidlertid i stor grad fra år til år, noe 

som ex ante bringer inn en usikkerhet mht. størrelsen på prosjektets totale finansielle bidrag.  
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Problemstillinger mht. fordelinger av midler 
Det er behov for en revidering og gjennomgang av praksis for fordeling av midler og belastning av 

egeninnsats og insentivmidler i forbindelse med eksternfinansierte forskningsprosjekter. Dette arbeidet er 

påbegynt. Vi vil avslutningsvis gjøre kort rede for noen av disse problemstillingene:  

 Fordeling av dekningsbidrag 

Tidligere regel innebar at det skulle føres et dekningsbidrag på 20 % av lønnskostnadene for 

Forskningsrådsprosjekter, der et beløp tilsvarende 15 % av lønnskostnadene (3/4 av dekningsbidraget) 

ble fordelt sentralt, mens 1/4 ble allokert til instituttet. I praksis vil imidlertid faktisk prosentvis 

dekningsbidrag for Forskningsrådsprosjekter variere etter stillingskategori og valgt lønnsnivå. Regelen, 

slik den ble praktisert, ga også lave tall og stor uforutsigbarhet for sentralt dekningsbidrag.  

Flere allokeringsregler er mulig. En regel tilnærmet eksisterende praksis der eksempelvis 15 % av 

lønnskostnadene alltid blir fordelt sentralt, mens det resterende fordeles til instituttene, kan bidra til 

forutsigbarhet for NHH sentralt. Instituttene ville få en stor oppside ved prosjektfinansierte 

stipendiatstillinger, men vil motta lavere dekningsbidrag8 ved høyt lønte postdok-stillinger.  

Praksis mht. fordeling av dekningsbidrag er ikke satt for EU-prosjekter. Siden EU-prosjekter dekker 

faktiske lønnskostnader, vil dekningsbidraget alltid utgjøre 25 % av direkte prosjektfinansierte 

kostnader. En tilsvarende regel kunne innebære et dekningsbidrag lik 15 % av lønnskostnadene og 

driftsmidler allokert sentralt, og allokert til instituttet.  

 Fordeling av frigjorte lønnsmidler og finansiering av frikjøp 

Prosjektmidler kan bidra til delvis finansiering av fast ansatte forskere, noe som frigjør midler på 

lønnsbudsjettet. Samtidig kan kostnader ved frikjøp av undervisningstid påløpe. En mulig regel er at alle 

frigjorte lønnsmidler tilfaller instituttet, men at eventuelt frikjøp også belastes instituttet.  

 Belastning av kronetillegget 

Praksis har vært at kronetillegg for meransvar ved eksternfinansierte forskningsprosjekter blir belastet 

midler generert av prosjekter. En mulig regel ved videreføring av hovedprinsippet, vil være at 

kronetillegg dekkes av dekningsbidrag fordelt til instituttet, samt av frigjorte lønnsmidler.  
 

 Finansiering av cash egeninnsats 

Cash egeninnsats har blitt allokert til strategisk viktige prosjekter for NHH. Egeninnsatsen er i seg selv 

en allokering av midler til forskningsaktiviteter. En mulig regel ville være at en i prioritert rekkefølge 

benyttet først instituttallokert dekningsbidrag, dernest tilgjengelige frigjorte lønnsmidler, så eventuelle 

institutt-allokerte RBO-midler (se siste punkt nedenfor), før en i siste instans benyttet sentralt allokert 

dekningsbidrag og andre bevilgningsfinansierte midler.  

 Beslutningsmyndighet mht. prioriteringer ved bruk av non-cash egeninnsats 

Per definisjon innebærer ikke non-cash egeninnsats en fordeling av cash midler. Med en økende 

prosjektportefølje vil imidlertid ressurser som bl.a. stipendiatstillinger som egeninnsats bli en knapp 

faktor. Dette tilsier en bevisstgjøring av hvordan slike ressurser benyttes. For stipendiatstillinger skjer 

prioriteringen bl.a. i samspill mellom prorektor for fagressurser og instituttlederne.  

 Fordeling av RBO-midler 

Allokering av en andel av RBO-midler til fagmiljøene har vært et sterkt insentiv og virkemiddel for å 

motivere til økt søknadsaktivitet i forbindelse med EU-prosjekter. Kort fortalt ble inntil 50 % av RBO for 

EU-prosjekter allokert til instituttet, med betingelser bl.a. om at midlene skulle stimulere til og 

finansiere ny aktivitet på instituttet. Det ble satt en begrensning oppad til en million per prosjekt per år.  

Tilsvarende insentivordning har ikke vært benyttet for NFR-prosjekter. Insentivordningen ble vedtatt 9. 

april 2014 av styret ved NHH, med en varighet t.o.m. 31.12.2017. En ny ordning må vedtas på nytt.  

                                                           

8 For spesielt høyt lønte prosjektfinansierte stillinger, vil instituttet ved en slik regel måtte betale en mindre egenandel. 
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ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2018 

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 18/00184-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 43/18 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar budsjettjusteringer som foreslått i pkt. 4 i saksfremlegget. Styret tar økonomirapport og 
prognose pr. 1. tertial 2018 til etterretning. 

0. Innledning

Ledelsen legger med dette frem økonomirapport pr. 1. tertial 2018. 

Eksternregnskapet er presentert i vedlegg 3 i dokumentet «Regnskap 1. tertial 2018 til 
Kunnskapsdepartementet». Regnskap med ledelseskommentarer ble oversendt innen gitt frist 1. juni 
2018. Rektor har på fullmakt godkjent denne tertialrapporten. 

Internregnskapet omfatter følgende: 
- Omtale av bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV)  
- Omtale av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 
- Prognoser for året 2018 
- Budsjettjusteringer pr. 30.04.18 

Prognosene er utarbeidet av Seksjon for økonomi basert på tilbakemeldinger fra enhetene.
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Med unntak av tabellen over er tabellverket samt forklaringer etc. samlet i vedlegg 1.  
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1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) – regnskap pr. 30.04.18 
 
Tabellen over gir en sammenfattende oversikt over regnskap og budsjett pr. 1. tertial 2018 for 
fastlønns- og driftsbudsjettet. 
 
Innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet er det ved utløpet av 1. tertial 2018 benyttet  
147,9 mill. kr. mot budsjett 164,8 mill. kr. Mottatt bevilgning fra departementet i perioden var 153,5 
mill. kr., og det har derfor ikke vært behov for å benytte ubrukte midler fra i fjor.  
 
Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk pr. 1. tertial på 2,2 mill. kr. De største avvikene er knyttet til 
fagstab og stipendiater med hhv 3,7 mill. kr. i underforbruk og 1,2 mill. kr. i overforbruk. Det samlede 
driftsbudsjettet (inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak) viser et samlet underforbruk pr. 1. tertial 
på 14,7 mill. kr. I hovedsak gjennomføres aktivitetene i henhold til plan, og det meste av 
underforbruket pr. 1. tertial skyldes periodiseringsavvik. 
 
Budsjettsituasjonen er tilfredsstillende, og det forventes at vedtatte budsjetter holdes. Det vises for 
øvrig til prognoser BFV (del 3). 
 
2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 

Regnskap pr. 30.04.18 og Prognoser 2018 
 
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) 
Regnskapet ved utgangen av 1. tertial viser et positivt resultatavvik på nærmere 3,4 mill. kr. mot 
budsjett. Et positivt avvik i inntekter på nærmere 2,8 mill. kr. skyldes primært programmer som har 
startet med flere deltakere enn budsjettert. Dette gjelder både et av de veletablerte EMBA 
programmene og nyutviklete satsinger. Regnskapet viser også et underforbruk i direkte 
driftskostnader. Avviket skyldes i hovedsak aktiviteter som har kommet noe senere i gang enn 
forutsatt i budsjett. På grunn av usikkerhet knyttet til enkelte programmer med oppstart til høsten, 
opprettholdes prognosen for 2018 lik budsjett både når det gjelder inntekter og resultat. Se vedlegg 2 
for en mer detaljert beskrivelse av aktivitetene i regi av NHHE. 
 
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  
Budsjettet som ble vedtatt av styret i desember i 2017, forutsatte samlede inntekter på 49,7 mill. kr. 
basert på eksisterende kontrakter. Nye kontrakter – hovedsakelig med Norges Forskningsråd - inngått 
pr. 1. tertial, har bidratt til en økning i budsjettet til 59,2 mill. kr. Dekningsbidrag er forventet å bli 0,8 
mill. kr. som budsjettert. 

 
3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2018 
 
Prognoser for fastlønnsbudsjettet er utarbeidet ved Seksjon for økonomi og kvalitetssikret mot HR-
avdelingen og de enkelte institutter. Prognoser for øvrige budsjettområder innenfor BFV er utarbeidet 
på bakgrunn av innspill fra de respektive budsjettansvarlige.  
 
Prognoser for fastlønnsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 8,7 mill. kr. Underforbruket kan i 
stor grad knyttes til lønnsrammene for fagstab. Prognosene viser et overforbruk på 
stipendiatbudsjettet. 
 
For driftsbudsjettet inkl. investeringer og prosjektrettede tiltak rapporterer enhetene at det ikke 
forventes vesentlige avvik i.f.t. budsjett. Basert på erfaringer fra tidligere år, er det grunn til å anta at 
enkelte aktiviteter ikke blir gjennomført som planlagt innenfor budsjettåret. 
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4. Budsjettjusteringer 1. tertial 2018

I forbindelse med utarbeidelsen av driftsbudsjettet for instituttene ble en særskilt tildeling til Institutt 
for finans på kr. 100.000 utelatt. Beløpet er knyttet til en forpliktelse som er inngått i forbindelse med
ansettelse av en av instituttets professorer. Denne foreslås innarbeidet i budsjettet nå.  

Prognoser utarbeidet for Utdanningsutvalget har avdekket at noen av de planlagte pedagogiske
tiltakene ikke kommer i gang før i 2019. Utvalgets budsjett for 2018 foreslås derfor redusert med
kr. 290.000.  

5. Oppsummering

Sett i lys av gjennomgangen vurderes den økonomiske situasjonen for høyskolen som tilfredsstillende.

På samme måte som i fjor, har det vært et klart mål å prioritere strategiske satsninger i budsjettet.
Dette medfører at enkelte enheter innenfor BFV har relativt stramme budsjetter, men det er god 
kontroll på kostnadene og det forventes ingen budsjettoverskridelser på årsbasis. Det er mange viktige
oppgaver som ønskes løst, og det vil derfor kreves en fortsatt stram prioritering for å sikre at ressurser 
blir allokert til de områder som bidrar til å realisere vedtatt strategi. 

Utarbeidet prognose viser et samlet underforbruk på 9 mill. kr., hovedsakelig på grunn av 
underforbruk knyttet til fastlønn.  

Vedlegg: 
1. Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 – utvidet omtale
2. Tekst NHHE -  unntatt offentlighet
3. Tertialrapport pr. 1. tertial 2018 til KD
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VEDLEGG 1 til Økonomirapport pr. 1. tertial 2018 

1. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Regnskap pr. 2. tertial 2017

Fastlønnsbudsjettet viser et underforbruk på 2,2 mill. kr. De største avvikene er knyttet til fagstab og
stipendiater. Som oversikten på side fire viser, er det er det et underforbruk ved fagstaben på 4,6 mill. 
kr. Det var allerede lagt inn et forventet underforbruk på 0,9 mill. kr. i budsjettet, og det reelle
underforbruket er altså 3,7 mill. kr. større enn forventet pr. 1. tertial. Som nærmere omtalt i prognosen
forventes underforbruket å øke mot slutten av året. Lønnsbudsjettet for stipendiatene viser et 
overforbruk på nærmere 1,3 mill. kr. som forventes å øke mot sluttene av året. Det er foretatt en del 
lønnsjusteringer på særskilt grunnlag, samt justeringer som følge av nye bestemmelser om at alle
nyansatte skal ha en lønnsvurdering senest etter 12 måneder. Periodiseringen av budsjettet har ikke tatt 
hensyn til dette, og det er derfor et negativt avvik knyttet til denne posten på 0,7 mill. kr. Øvrige deler 
av fastlønnsbudsjettet viser i sum kun mindre avvik.  

Driftsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 14,7 mill. kr. Det er underforbruk knyttet til faglige
aktiviteter inkludert utvalgene på 5,2 mill. kr. og underforbruk knyttet til driftsmidler forvaltet av 
administrative enheter på 3,8 mill. kr. Tilbakemeldinger fra enhetene konkluderer med at dette i 
hovedsak skyldes periodiseringsavvik. Kostnader knyttet til eksamen viser et underforbruk på 2,8 mill.
kr., og antas å skyldes i hovedsak periodiseringsavvik. Da budsjettet for 2018 ble utarbeidet, var det 
usikkert om kostnadene for 2018 kom til å bli like lave som i 2017. Det ble derfor besluttet å legge 
budsjettet for 2018 på samme nivå som 2017 på tross av at kostnadene i 2017 ble 1,7 mill. kr. lavere 
enn budsjettert. Bokførte kostnader hittil i år er ca. 0,5 mill. kr. høyere enn tilsvarende periode i fjor. 
Det er for tidlig på året å si om dette er indikasjon på at årets kostnad vil bli høyere enn fjorårets. Det 
vil bli gitt en bedre vurdering av forventet kostnadsutvikling i forbindelse med rapportering av 2.
tertial, siden da vil alle kostnader knyttet til vårens eksamener være påløpt. Underforbruket knyttet til 
husleie/drift nybygg skyldes periodiseringsavvik 

Investeringsbudsjettet viser et samlet underforbruk på 0,6 mill. kr. Tilbakemelding fra enhetene viser 
at dette er periodiseringsavvik. 

Det er for inneværende år avsatt 15,8 mill. kr. til prosjektrettede tiltak. Aktivitetene gjennomføres stort 
sett i henhold til plan, og det meste av underforbruket pr. 1. tertial skyldes periodiseringsavvik. Det er 
imidlertid usikkerhet knyttet to budsjettenheter.  
Den ene er «Egenfinansiering/-innsats forskningsprosjekter». Det er foreløpig satt av nærmere 4,1
mill. kr. til forpliktelser som var kjent på det tidspunkt budsjettet ble utarbeidet, hovedsakelig knyttet 
til ett av prosjektene ved FAIR. Det må sannsynligvis avsettes flere midler for å ta høyde for 
forpliktelser knyttet til andre prosjekter ved forskningssenteret. Det vises til egen styresak vedrørende
dette temaet.  

Den andre budsjettenheten er «Bygningsrelaterte forhold». Det kan bli behov for å øke denne 
budsjettposten etter hvert som man får en mer detaljert oversikt over eventuelle behov for midlertidige
omlegginger i forkant av rehabiliteringen. I tillegg har det hittil i år påløpt høyere kostnader enn 
forventet ifm ombygging av biblioteket. En mer konkret redegjørelse og forslag til eventuelle 
budsjettjusteringer vil bli utarbeidet ifm med rapportering av 2. tertial.  

Den nederste delen av tabellen på neste side viser samlede reserver til styrets disposisjon i form av 
overskuddsmidler og virksomhetskapital. Det fremgår av tabellen at disse midlene ved utgangen av 1.
tertial er ubenyttet. Instituttene har i tråd med budsjett, benyttet deler av sine midler. 

Sak 43/18 - Vedlegg 1
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2. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Regnskap pr. 1. tertial 2018 og Prognoser 
2018 

 
 
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) 
En nærmere omtale av regnskap og prognose er gitt i vedlegg 2. 
 
Øvrig oppdrags- og bidragsvirksomhet  
Budsjettet som ble vedtatt av styret i desember i 2017, forutsatte samlede inntekter på 49,7 mill. kr. 
basert på eksisterende kontrakter. Nye kontrakter – hovedsakelig med Norges Forskningsråd - inngått 
pr. 1. tertial, har bidratt til en økning i budsjettet til 59,2 mill. kr. Dekningsbidrag forventes allikevel å 
bli 0,8 mill. kr. som budsjettert. 
 
Som omtalt i tidligere rapporter, arbeides det med å implementere TDI-modellen for beregning av 
indirekte kostnader i prosjektene. Dette vil tilføre økt dekningsbidrag til BFV samtidig som 
egeninnsats og egenfinansiering vil bli synliggjort i regnskapet.  
 
I tabellen nedenfor vises en oversikt over BOA-prosjekter pr. finansieringskilde. Oversikten er i 
samsvar med tilsvarende tall i note 1 i eksternregnskapet. 
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3. Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Prognoser 2018 
 
Prognosen viser et samlet underforbruk på 9 mill. kr. 
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Tabellen over gir også en oversikt over samlede reserver til styrets disposisjon i form av 
overskuddsmidler og virksomhetskapital. Forutsatt korrekte prognoser vil dette beløpet være nærmere 
31,1 mill. kr. Dessuten kommer 16,2 mill. kr. av årets bevilgning fra KD til å være ubrukt. I tillegg 
kommer forventet andel av årets overskudd fra NHHE til styrets disposisjon.  
 
Fastlønn 
 
Samlet underforbruk på fastlønnsbudsjettet er 8,7 mill. kr.   
 
Prognosen knyttet til fagstaben viser et underforbruk. på 11,5 mill. kr. Dette er et underforbruk på 9 
mill. kr. utover de 2,5 mill. kr. som allerede var lagt inn i budsjettet. Det er ingen av instituttene som 
forventer å utnytte lønnsrammen målt i antall årsverk på årsbasis. Årsverksrammen for fagstaben er 
økt fra 172,2 årsverk i 2017 til 174 årsverk i 2018. Økningen skyldes helårseffekten av den siste 
opptrappingen som ble fullført i 2017. Ved utgangen av 2017 var antall faglige årsverk finansiert over 
fastlønnsbudsjettet 162,4 årsverk. Prognosen for inneværende år er 160,5 årsverk. Det presiseres at 
prognosen forutsetter at belastning av reisekostnader knyttet til prof. II’ere og gjesteforelesere vil 

påløpe i samme takt som de har gjort pr. 1. tertial. Det er også forutsatt at bruk av gjesteforelesere, 
timelærere, stud.assistenter og intern sensur vil påløpe i tilnærmet samme takt som hittil i år. Det tas 
forbehold om at prognosen ikke har tatt høyde for en eventuell egenfinansiering av årsverk knyttet til 
FAIR. Det er foreløpig ikke avklart hvor stor denne blir, men dersom en slik egenfinansiering vil 
innebære full utnyttelse av lønnsrammen ved institutt for samfunnsøkonomi, vil underforbruket på 
fastlønnsbudsjettet bli redusert fra 8,7 mill. kr. til 5,7 mill. kr. 
 
Alle fem postdoktor-stillinger tilknyttet spissing av forskning, ble besatt i.l.a. 2016, og alle stillinger 
finansieres i sin helhet av dette budsjettet i 2018. 
 
Administrativ bemanning ved instituttene forventes å bli noe lavere enn budsjettert. Av de 
prognostiserte 19,8 årsverk utgjør ca. 0,6 årsverk innleide vikarer fra bemanningsbyrå. Fordi 
organisasjonen er i omstilling som følge av ny ledelsesmodell, er det besluttet at ledige stillinger ikke 
skal lyses ut, men besettes av innleide ressurser etter en nøye vurdering av behov. Dette gir større 
fleksibilitet i organisasjonen, men medfører samtidig at gjennomsnittlig årsverk-kostnad kan bli noe 
høyere enn budsjett.  
 
Ved utgangen av 1. tertial er det på årsbasis forpliktet 71,9 stipendiatårsverk inklusive 18 nye 
stipendiater som forventes å takke ja til stilling f.o.m. høstsemesteret. Basert på erfaringstall fra 
tidligere år, forventes endel permisjoner. Det er derfor prognostisert med 69 årsverk på årsbasis. Det er 
ansatt flere stipendiater i 2018 enn budsjettrammen skulle tilsi. Dette har likevel vært nødvendig for å 
opprettholde et stabilt høyt antall stipendiater gjennom den neste fire års perioden. 
Det er en målsetting å holde antallet stipendiatårsverk innenfor den budsjettmessige rammen. Likevel 
er det innenfor det enkelte år vanskelig å stipulere antallet årsverk på grunn av lovmessige 
sykepermisjoner og foreldrepermisjoner, som gir grunnlag for forlenget stipendiatperiode. Samtidig er 
det viktig å ikke la kortvarige forlengelser begrense antallet langsiktige nyansettelser i det enkelte år, 
når målsettingen er et jevnt høyt antall uteksaminerte kandidater.  
 
Ved administrative enheter sentralt ser det ut for å bli et underforbruk på 1,4 årsverk. Det er i 
prognosen tatt høyde for at to administrative stillinger tilknyttet FAIR skal finansieres av sentrale 
lønnsmidler. I inneværende år utgjør dette 1,7 årsverk. Det er ingen automatikk i at ansatte som slutter 
blir erstattet, og det er derfor noen reduksjoner i antall årsverk som følge av at ansatte slutter. 
 
Forpliktelser knyttet til antall årsverk følges tett opp med rullerende prognoser annenhver måned både 
for faglige og administrative ansatte. 
 
Budsjettert beløp på 5,5 mill. kr. til lønnsjustering er basert på beregnet gjennomsnittlig lønnsøkning i 
perioden 2013-2017. Det er hittil i år foretatt lønnsjusteringer lokalt som forventes å gi en årseffekt på 
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1,8 mill. kr. Dette er et høyere beløp enn tidligere år som følge av større omfang av særskilte 
forhandlinger og lønnsvurdering etter 12 måneders ansettelse. Resultatet av årets lønnsoppgjør er en 
ramme på 2,8 % fra og med 1. mai 2018. For Forskerforbundets medlemmer skal ca. halvparten av 
rammen tildeles som sentrale tillegg og resten ved lokale forhandlinger. For Akademikerne skal hele 
rammen tildeles gjennom lokale forhandlinger. Helårseffekten av årets lønnsoppgjør er ikke beregnet, 
og det tas forbehold om at avsatt ramme til årets lønnsjusteringer må justeres opp.  
 
Basert på mottatte refusjoner hittil i år, er prognosen for netto lønnsrefusjoner satt til 0,8 mill. kr. 
lavere enn budsjett.  
 
I fjor var det første året NHH innførte avsetning for forpliktelse knyttet til fleksitid og ikke benyttede 
feriedager i regnskapet. Det er i prognosen antatt at nivået på begge avsetninger vil være uendret i 
2018, og at det derfor ikke vil oppstå noen resultatmessig effekt av disse avsetningene i inneværende 
år.  
 
Drift 
 
Samlet underforbruk på driftsbudsjettet forventes å bli 0,3 mill. kr.   
 
På tross av underforbruk knyttet til faglige aktiviteter inkludert utvalgene ved utgangen av 1. tertial, 
er tilbakemeldingen fra de ansvarlige enheter at budsjettmidlene i hovedsak forventes oppbrukt på 
årsbasis. Dette skyldes et etterslep i planlagte aktiviteter, og at en del midler er bundet opp i 
annuumsmidler. Dette medfører at det er vanskelig å forutse når den enkelte forsker kommer til å 
benytte midlene.  
-+ 
- 
Utdanningsutvalget forventer et underforbruk på kr. 290.000 som følge av at en planlagt 
meritteringsordning knyttet til pedagogiske tiltak er utsatt til våren 2019. I tillegg kommer det til å bli 
gjennomført færre kurs enn antatt.  
 
Som nevnt i tidligere avsnitt, er det vanskelig å si med sikkerhet om kostnadene knyttet til 
administrasjon og ekstern sensurering av eksamen vil ligge på samme nivå som i fjor. Det blir derfor 
opprettholdt en prognose lik budsjett.  
 
Basert på den informasjonen som er kjent ved utgangen av 1. tertial, forventes øvrige poster i 
driftsbudsjettet å ligge på budsjett på årsbasis. 
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LANGTIDSBUDSJETT 2019 - 2022 

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 18/01329-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 44/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar langtidsbudsjettet for perioden 2019 – 2022 til orientering. Styret presiserer at
langtidsbudsjettet er en prognose på høyskolens økonomiske situasjon for kommende fire-års-
periode betinget av forutsetningene som er presentert. Styrets endelige strategiske prioriteringer
fastsettes gjennom de årlige budsjetter. 

1. Innledning

Styret ved NHH presenteres med dette for forslag til langtidsbudsjett for perioden 2019 – 2022. 

Styret har siden 2005 vært forelagt sak om langtidsbudsjett. Hovedformålet med å utvikle
langtidsbudsjett er å estimere omfanget på høyskolens disponible midler (dekningssiden) og 
sammenstille dette med kostnadssiden. Et langtidsbudsjett sikrer kobling mellom budsjett- og 
strategiarbeidet. Arbeidet med langtidsbudsjett skaper derfor forutsigbarhet, og danner grunnlag for
langsiktige vurderinger og prioriteringer. Langtidsbudsjettet er en prognose på høyskolens 
økonomiske aktivitet for kommende fire-års periode. Styrets endelige strategiske prioriteringer 
fastsettes gjennom behandling av de årlige budsjetter.  

Det siste langtidsbudsjett styret ved NHH behandlet var Langtidsbudsjett 2016 – 2019 sommeren
2015. 

I 2016 ble det besluttet ikke å presentere langtidsbudsjett da det var stor usikkerhet knyttet til nytt 
finansieringssystem som KD besluttet skulle gjelde fra og med 2017. 

I 2017 ble det besluttet ikke å presentere langtidsbudsjett da en ønsket å overlate dette arbeidet til
ny ledelse og nytt styre. 

I forbindelse med styrets behandling av økonomirapport 2017 ble den økonomiske situasjonen for 
høyskolen vurdert som tilfredsstillende. 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 
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ubrukt bevilgning KD 7,2 mill. kr. Det ble understreket at 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 ble det poengtert at som følge av målsetning om å 
øke inntekten fra eksternfinansierte prosjekter, vil det kreves betydelige beløp i form av egeninnsats.  
 
Både langtidsbudsjett og årsbudsjett belyser og utreder høyskolens finansielle handlingsrom. I en 
strategisk sammenheng er de økonomiske rammebetingelsene av stor betydning. Utfordringen er å 
skaffe NHH større finansielt handlingsrom. I det følgende diskuteres deknings- og kostnadssiden. 
 
2. Strategiarbeidet 
 
I strategien for perioden 2018-2021 er det et mål at NHH skal ta en frontposisjon i utviklingen av 
nødvendig kunnskap og kompetanse i møtet med megatrender som rask teknologisk utvikling, 
globalisering og bærekraft. Dette vil kreve satsinger innenfor flere områder, og NHH skal: 

 Kontinuerlig fornye oss faglig og sikre et relevant studietilbud 

 Tilby et fremragende læringsmiljø og pedagogikk som appellerer til et mangfold av 

studenter, som skaper engasjement og gir maksimal læring 

 Produsere mer forskning på toppnivå 

 Sette avtrykk i samfunnet og revitalisere alumniarbeidet 

 Satse bredt og systematisk på digitalisering som strategisk virkemiddel 

 

De strategiske prioriteringene kan og bør følges opp på flere måter. Dels bør arbeidsinnsats re-

allokeres på både administrativ og faglig side, og interne insentivstrukturer bør vurderes revidert. 

Dels bør budsjettarbeidet innrettes mot å skape rom for nye satsinger. Utviklingen av nye digitale 

løsninger og prosesser i organisasjonen samt et intensivert alumniarbeid med konferanser og 

annen aktivitet, vil kreve økonomiske ressurser. Likeledes vil arbeid knyttet til eksempelvis det 

omfattende søknadsarbeidet for EU-finansiering, påkrevet innslag av egenfinansiering av ulike 

større prosjekter og nødvendige tiltak for å legge til rette for pedagogiske innovasjoner legge 

beslag på ressurser. 

 

I budsjettet for 2018 er det satt av vel 23 mill. kr. til oppfølging av strategiske prioriteringer. 

Høyskolens ambisjoner tilsier at en bør kunne opprettholde strategiske prioriteringer på et ikke 

ubetydelig nivå.  

 

Mer langsiktig vil de strategiske prioriteringene også kunne gi et bidrag til økte inntekter. Dette 

gjelder eksempelvis både muligheten for økte fremtidige forskningsmidler og for at alumniarbeidet 

legger til rette for mulige fremtidige fundraisings-aktiviteter.   

 

3. Forutsetninger  
 

Ved utarbeidelse av LTB 2019 er det forutsatt at alle beløp er i 2018-kroner. Videre er det forutsatt at 
50 % av overskuddet fra NHHE tilføres styret. 
 
Øvrige budsjettmessige forutsetninger er kommentert fortløpende i saksfremlegget.  
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4. Dekningssiden 
 
a) Statsbudsjettet 
 
Innledning 
 
Nytt finansieringssystem / ny finansieringsmodell for UH-sektoren ble implementert for budsjettåret 
2017. Med endringene i finansieringssystemet ønsker regjeringen særlig å stimulere til bedre 
gjennomføring i utdanningene, til at utdanningen og forskingen blir mer internasjonalt rettet og til å 
øke bidraget fra institusjonene til innovasjon og verdiskaping i samfunnet.  
 
Bevilgningen til den enkelt institusjon omfatter basismidler og resultatbaserte midler. 
Kunnskapsdepartementet understreker at institusjonene skal se basismidler og resultatbasert 
uttelling under ett og presiserer at rammefinansieringen gir den enkelte institusjon ansvar og 
mulighet til selv å forvalte og prioritere den samlede rammebevilgningen best mulig for å nå 
overordnede mål for sektoren og for institusjonen. 
 
Basismidler 
 
Basismidlene skal sikre stabil og langsiktig finansiering. Størrelsen på basismidlene til den enkelte 
institusjonen er avhengig av mange forhold. Basis er satt sammen av midler til faglig profil og bredde 
i fagtilbud, husleiemidler, midler til drift og vedlikehold av bygningsmasse, midler til særskilte og 
nasjonale oppgaver, øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studieplasser mm. Midler til nye 
studieplasser blir lagt inn i basisdelen av finansieringsmodellen.  
 
Ny finansieringsmodell ble innført med første gangs effekt for 2017. For å gi institusjonene tid til å 
tilpasse seg endringene vedtok stortinget å innføre omfordelingseffektene over tre år (2017 – 2019). 
Samlet gav endret finansieringsmodell NHH et styrket budsjett på ca. 12,8 mill. kr. Tildelingen i 2017 
ble styrket med ca. 6,5 mill. kr. Tildelingen i 2018 ble styrket med ca. 3,3 mill. kr. Det samme er 
forutsatt for 2018. 
 
Det er forutsatt at Regjeringen viderefører ABE-reformen (avbyråkratisering og effektivisering) i 
langtidsbudsjettperioden. 
 
Resultatbaserte midler 
 
Den resultatbaserte finansieringen er resultat av hva den enkelte institusjonen har oppnådd på åtte 
kvantitative indikatorer. Insentivene skal stimulere institusjonene til å bedre resultatene sine.  
 
Den resultatbaserte finansieringen har indikatorer med åpen og lukket budsjettramme. I den åpne 
rammen får institusjonene uttelling ut fra egne resultater på indikatorene, uavhengig av resultatene 
til de andre institusjonene. Det betyr at institusjonene får mer midler dersom de har en økning i 
studiepoeng, kandidater, utvekslingsstudenter og doktorgradskandidater. Tilsvarende får 
institusjonene redusert uttelling dersom de har en nedgang. Indikatorene knyttet til vitenskapelig 
publisering, midler fra EU, Norges forskingsråd og regionale forskingsfond og BOA-inntekter har hver 
sin lukkede budsjettramme. Det betyr at uttellingen for den enkelte institusjonen vil avhenge av 
samlet resultat i sektoren. Satsene for indikatorene som har lukket budsjettrammer, blir beregnet 
hvert år på grunnlag av de samlede resultater i sektoren. 
 
Indikatorene er: 
- antall studiepoeng (åpen ramme) 

- antall ferdigutdannede kandidater (åpen ramme)  
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- antall utvekslingsstudenter, inkludert Erasmus+-studenter (åpen ramme)  

- antall doktorgradskandidater (åpen ramme)  

- vitenskapelig publisering (publiseringspoeng) (lukket ramme) 

- midler fra EU (lukket ramme)  

- midler fra Norges forskingsråd (NFR) og regionale forskingsfond (RFF) (lukket ramme)  

- inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) (lukket ramme)  

 

Tabellen under gir en samlet oversikt over produksjon for ovennevnte indikatorer i perioden 2010 – 
2017.  
 

 
 

Samlet tildeling statsbudsjettet 
 
Finansieringsmodellen er innrettet slik at produksjonen i år n gir uttelling i bevilgning i år n+2. Anslag 
på bevilgning for årene 2019–2022 er oppsummert i tabellen nedenfor. Videre er det i beregningene 
benyttet satser for indikatorene som KD har lagt til grunn i utforming av statsbudsjettet for 2018. I 
tillegg til at det vil herske usikkerhet knyttet til måloppnåelse for alle indikatorer, vil det også være 
usikkert hva faktisk stykkpris for indikatorer med lukket ramme vil bli (jfr. omtale over).  
 
Om studiepoeng og kandidater i langtidsbudsjettperioden 
Det er ingen endringer i antallet studenter på bachelornivå. Variasjoner fra år til år skyldes kun 
uunngåelige variasjoner i kullstørrelse og til dels endringer i studentproduksjonen. Estimat er basert 
på 2017-tall. Det er kun lagt opp til en mindre økning i antallet studenter på masternivå ifm innfasing 
av nye studieplasser over revidert statsbudsjett til IKT-relaterte program. Produksjonen av 
studiepoeng påvirkes også av helårseffekt av MRR i Oslo fra og med 2018 sammenliknet med 
halvårseffekt i 2017. 
 
Estimat for kandidat-produksjonen for bachelor 2018 er basert på antall studenter som p.t. ligger an 
til å fullføre i Felles Studentsystem (FS) i alle kull. Variasjoner 2019 - 2020 følger variasjoner i 
kullstørrelse ved opptak til BØA-studiet. Estimat for kandidat-produksjonen for master 2018 er basert 
på antallet aktive studenter på ulike kull som p.t. ligger an til å fullføre i FS i alle kull. Økning fra 2017 
skyldes første kull MRR i Oslo og økning i antallet studieplasser ved NHH i revidert statsbudsjett. På 
grunn av variasjoner i fordelingen mellom ett- og to-årig MRR er fordelingen fra år til år noe usikker. 
 
Om utvekslingsstudenter i langtidsbudsjettperioden 
Sammenlignet med 2017 har antallet innreisende studenter økt. Antallet er forventet å flate ut. 
Motsatt har det vært en svak nedgang i antallet utreisende studenter, men antallet ser ut til å 
stabilisere seg. NHH utarbeider ny handlingsplan for internasjonalisering av utdanning for den neste 
strategiperioden. Den nye NHH-strategien tallfester ikke volumet på studentmobiliteten for den 
neste perioden, men det er en nasjonal strategi i Norge at mobiliteten skal opp. NHH er allerede på 
topp i Norge. Høyskolen er opptatt av at internasjonalisering skal utvikle kvalitet i utdanningen. Nye 

Indikator 2 010 2 011 2 012 2 013 2014 2015 2016 2017

Studiepoeng Bachelor (kat F) [antall 60-studiepoengsenheter] 1 158 1 194 1 210 1 228 1 184 1 151 1 149 1 189

Studiepoeng Master (kat D) [antall 60-studiepoengsenheter] 1 211 1 286 1 308 1 387 1 438 1 423 1 455 1 484

Kandidater Bachelor (kat F) [antall] 370 317

Kandidater Siv. øk. 4-årig (kat E) [antall] 8 0

Kandidater Master (kat D) [antall] 708 733

Inn- / utvekslingsstudenter [antall] 639 664 734 757 865 858 665 706

Utreisende studenter på erasmus + [antall] 184 193

Doktorgradskandidater [antall] 16 15 11 10 13 16 26 12

Publiseringspoeng [antall poeng] 185 154 157 252 217 246 280 312

EU-midler [1.000 kr.] 1 086 1 121 731 668 0 1 907 3 359 1 434

NFR-midler [1.000 kr.] 4 075 8 416 17 873 19 990 19 473 18 071

NFR-og RFF-midler [1.000 kr.] 19 356 25 881

BOA-inntekter [1.000 kr.] 32 710 26 164
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internasjonale tilbud som for eksempel Innovation School utvikler kvaliteten, men det bidrar ikke til 
høyere utvekslingstall. Nye tilbud som flere ekskursjoner til utlandet som en del av kurs ved NHH 
etc., bidrar til internasjonalisering, men blir ikke telt med da mobilitet som tas med i 
finansieringsmodellen må vare i minimum 3 måneder. Siden studentmobilitet i seg selv gir 
studentene internasjonal erfaring, og bidrar til internasjonalisering hjemme bør det det være et mål 
for NHH å opprettholde det høge nivået, og gjerne øke i den grad det bidrar til å heve kvaliteten på 
utdanningen. 
 
Om doktorgradskandidater i langtidsbudsjettperioden 
Estimater er basert på opptak til og studenter i programmet. Hensyntatt er også statistikk 
vedrørende gjennomføringstid.  
 
Om vitenskapelig publisering, EU, NFR og RFF i langtidsbudsjettperioden 
Når det gjelder fremtidig nivå på publiseringspoeng, EU-midler og NFR midler avhenger dette av en 
lang rekke faktorer. Dette gjør det vanskelig å finne presise estimat. Intensjonen er at alle disse 
størrelsene skal øke over tid. Dette følger av NHHs strategi. Disse indikatorene er imidlertid av en slik 
karakter at det kan være årelange prosesser som ligger bak publikasjoner så vel som prosjekttilslag, 
med tilhørende store årlige variasjoner 
 
Beste estimat for publiseringer er dagens nivå med en liten økning. 
 
Estimatene for EU bygger på mottatte prosjekter. Tilslag på nye prosjekter vil øke tilgangen på 
midler. Anslaget for NFR-midler er forsiktig. Det er forutsatt ingen RFF-midler. 
 
BOA-inntekter i langtidsbudsjettperioden 
I hovedsak er dette inntekter generert av NHH, men kun de aktiviteter som genererer 
virksomhetskapital. Nivået for 2017 videreføres i langtidsbudsjettperioden. 
  
--- 
 
Tabellen under viser estimert utvikling i bevilgning fra KD i langtidsbudsjettperioden. Tabellen tar 
utgangspunkt i omtalen over om utviklingen av indikatorene i langtidsbudsjettperioden. 
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b) Dekningsbidrag 
 
I styresak Budsjett 2018 (sak 70/17) ble nivå på dekningsbidrag omtalt. Målt i forhold til nivået på 
BOA-inntekter (UU, NFR og annet), er dekningsbidrag på 1 mill. kr. lavt. Det er flere forklaringer på 
dette. En stor andel av prosjektene er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Normalt belaster 
NHH prosjektene 20-25% dekningsbidrag. Dekningsbidraget beregnes av prosjektets lønnskostnader. 
Prosjekter med en stor andel av kostnader til reiser og andre driftskostnader, vil således gi et lavt 
dekningsbidrag. Prosjekter med en stor andel av ansettelse av stipendiater og post doktorer vil 
derimot kunne generere dekningsbidrag. Bevilgningen fra NFR er imidlertid gitt i form av en fast 
rundsum. Med et høyt lønnsnivå for spesielt post doktorer, vil differansen mellom tildelt rundsum og 
faktisk lønnskostnad ofte være for liten til å gi et dekningsbidrag på 20-25%. I korthet er det disse 
forholdene som i stor grad forklarer NHHs totale dekningsbidrag på BOA-virksomheten. I tillegg 
kommer at det for enkelte prosjekter har vært avtalt et mindre dekningsbidrag, hvor dette har vært 
begrunnet ut fra prosjektets strategiske betydning for NHH. Prosjekter med høy andel av 
driftsmidler, høye lønnskostnader ved rundsumfinansierte årsverk, og prosjekter uten 
lønnskostnader vil bidra med dekningsbidrag nær null. Dette gjelder ca. 50 % av prosjektinntektene. 
Det samme gjelder gaver og lignende prosjekter, mens det for et par strategisk viktige prosjekter er 
inngått avtaler at indirekte kostnader utgjør en egenfinansiering. Ca. 10 % av prosjektene målt ved 
prosjektinntekt har et normalt dekningsbidrag på ca. 19,5 % av lønnskostnadene. 
 
Tilført dekningsbidrag i langtidsbudsjettperioden er en videreføring av budsjett for 2018. 
 
Aktivitet NHHE gir overskudd. Overskuddsmidler genereres i form av avsetning og 
virksomhetskapital. NHHE genererer også dekningsbidrag som styrker dekningssiden 
bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV). Nivå dekningsbidrag 2018 videreføres i 
langtidsbudsjettperioden. 
 

 

Produksjon 

2016 (realisert)

Produksjon 2017 

(realisert)

Produksjon 

2018 (estimat)

Produksjon 

2019 (estimat)

Produksjon 2020 

(estimat)

Studiepoeng Bachelor (kat F) [antall 60-studiepoengsenheter] 1 149 1 189 1 150 1 150 1 150

Studiepoeng Master (kat D) [antall 60-studiepoengsenheter] 1 455 1 484 1 500 1 505 1 505

Kandidater Bachelor (kat F) [antall] 370 317 330 345 330

Kandidater Siv. Øk. 4-årig (kat E) [antall] 8 0 0 0 0

Kandidater Master (kat D) [antall] 708 733 770 775 775

Inn- / utvekslingsstudenter [antall] 665 706 782 780 780

Utreisende studenter på erasmus + 184 193 198 200 200

Doktorgradskandidater [antall] 26 12 17 17 17

Publiseringspoeng [antall poeng] 280 312 320 320 320

EU-midler [i kroner] 3 359 024 1 434 000 5 000 000 11 000 000 11 000 000

NFR- og RFF-midler [i kroner] 19 356 818 25 881 000 32 000 000 30 000 000 30 000 000

BOA-inntekter [i kroner] 32 710 000 26 164 000 26 000 000 26 000 000 26 000 000

I 2018-kr. (1.000 kr.) Budsjett 2018 LTB 2019 LTB 2020 LTB 2021 LTB 2022

Studiepoeng 107 757 110 469 109 950 110 190 110 190

Kandidater 35 686 35 046 36 740 37 300 36 925

Utvekslingsstudenter 9 410 9 955 10 790 10 800 10 800

Doktorgradskandidater 9 953 4 524 6 409 6 409 6 409

Publisering 6 653 7 403 7 592 7 592 7 592

EU-midler 3 368 1 438 5 015 11 033 11 033

NFR- og RFF-midler 1 926 2 562 3 168 2 970 2 970

BOA-inntekter 3 387 2 721 2 704 2 704 2 704

Resultatbasert åpen ramme 162 806 159 994 163 889 164 699 164 324

Resultatbasert lukket ramme 15 334 14 124 18 479 24 299 24 299

Basisbevilgning 281 527 281 527 284 827 284 827 284 827

ABE-reformen (årlige nedtrekk) -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Samlet bevilgning KD 459 667 453 145 464 695 471 325 470 950

Realisert Estimat
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Det vises til eget vedlegg der det gis en omtale for planer for NHHE i langtidsbudsjettperioden. 
 
BOA-aktiviteter genererer også dekningsbidrag som styrker dekningssiden bevilgningsfinansiert 
virksomhet (BFV). Nivå dekningsbidrag 2018 videreføres i langtidsbudsjettperioden. 
 
Det vises til egen styresak om økonomiske aspekter ved prosjekter finansiert av Norges 
Forskningsråd og EU. 
 
c) Fundraising 
 
NHH har opprettet en stilling med hovedansvar for fundraising, og en har ambisjoner om at 
virksomhet knyttet til dette gradvis vil kunne gi økte inntekter. Det vises i denne sammenheng til at 
handelshøyskoler i mange andre land, også de nordiske, har betydelige inntekter i form av gaver. I 
Norge er det ikke pr. i dag en utviklet tradisjon for dette, og det er usikkerhet knyttet til hvilket rom 
som foreligger for å realisere slike inntekter. Foreløpig er det derfor ikke vedtatt finansielle mål for 
fundraising-aktiviteten ved NHH.  

 
d) Skolepenger 
 
I Norge er det bred politisk enighet om at det skal være lik rett til høyere utdanning. En kan hevde at 
skolepenger vil kunne gi institusjonene en bedret inntekts- og dekningsside. Alternativt vil en kunne 
hevde at regjeringen må avsette de midler som trengs for å kombinere økt studiekapasitet med økt 
studiekvalitet. Gratisprinsippet står sterkt i Norge, og i dette saksfremlegg problematiseres ikke dette 
tema. 
 
--- 
 
Samlet dekningsside er vist i oversiktstabellen i del 6. 
 
5. Kostnadssiden  
 
a) Lønn 
 
Fastlønn 
 
En stor del av høyskolens budsjetter bindes opp i lønn til fast ansatte. Dette skyldes dels at NHH 
opplever en stadig økende konkurranse om de faglige ressursene, noe som igjen presser lønnsnivået 
på fagstaben opp. Høyskolens ledelse har også tatt grep for å sikre administrative ledere mer 
konkurransedyktig og markedsrettet avlønning. I budsjettet for  2018 utgjør fastlønnsbudsjettet 68 % 
av mottatt bevilgning. Oversikter utarbeidet av KD viser at høyskolens samlede lønnskostnader målt i 
forhold til driftsinntekter er omtrent på samme nivå som sektoren for øvrig.  
 
Tabellen under viser historiske budsjett-tall for fastlønn for årene 2010 – 2017. 
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Tabellen under viser fastlønnsbudsjettet for 2018 målt i årsverk. 
 

 
 
Sammenlignet med budsjett for 2018 er det i forslag til langtidsbudsjett er det gjort følgende 
forutsetninger: 
 
- Årsverk fagstab videreføres 
- Midlertidige stillinger i forbindelse med spissing av forskning fases ut  
- Administrative årsverk ved instituttene videreføres 
- Årsverk stipendiater videreføres 
- Årsverk administrative enheter: se omtale under  
- Nivå midler avsatt til lønnsjusteringer, netto refusjoner og yrkesskadeforsikring videreføres 
- Som i budsjett for 2018 forutsettes et årlig underforbruk på lønnsbudsjettet på 2,5 mill. kr.  
 
For 2018 er det budsjettert med 104,3 årsverk i sentraladministrasjonen. I tråd med føringene fra 
myndighetene ligger det til rette for en viss effektivisering av bemanningen. Samtidig er det i 
langtidsbudsjettperioden høye krav til leveranser av administrativ karakter, blant annet knyttet til 
introduksjonen av digitale løsninger i store deler av organisasjonen. Effektiviseringsgevinstene av økt 
digitalisering vil komme gradvis. Det må videre påpekes at en rekke medarbeidere blir direkte berørt 
av rehabiliteringsprosessen de nærmeste årene, jfr. behovet for midlertidig innkvartering av en stor 
andel av de ansatte. Samlet sett anser man at det ligger til rette for å redusere antall ansatte i 
sentraladministrasjonen med to årsverk. En stilling fases ut i 2019 og en stilling fases ut i 2020. 
 
Se også omtale av prosjektrettede stillinger under avsnitt om drift. 
 
Tabellen nedenfor beskriver utviklingen i fastlønn i langtidsbudsjettperioden.  
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fastlønn

- Fagstab 128 387 131 077 136 469 145 788 152 253 158 736 159 997 165 046

- Spissing av forskning - 5 postdoktor 1 279 1 668 3 082

- Stipendiater 30 610 34 473 33 238 36 176 37 552 41 292 42 069 39 610

- Administrativ bemanning institutter 9 740 10 275 10 485 11 565 13 012 14 214 14 144 13 801

- Administrative enheter sentralt 51 504 52 301 55 545 62 087 67 410 69 268 67 352 71 162

- Helårseff. Lønnsforhandlinger høst 2017

- Lønnsøkning 5 200 3 000 6 000 6 000 7 170 6 645 5 705 6 000

- Lønnsrefusjoner -2 000 -2 000 -4 000 -3 000 -3 000 -2 500 -1 950 -1 200

- Yrkesskadeforsikring 250 250 250 250 250 250 250 250

- Forventet underforbruk -3 600 -3 600 -3 600 -3 600 -5 000 -2 500

Sum fastlønn 223 691 225 776 234 387 255 266 271 047 284 184 286 735 297 751

 

Årsverk 

2018

Sum fastlønn fagstab 174,0

Spissing av forskning - 5 post-doktor 5,0

Sum administrativ bemanning institutter 20,6

Sum stipendiater 66,0

Sum bemanning administrative enheter 104,3

Sum fastlønn 369,9
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b) Drift, investeringer og prosjektrettede tiltak 
 
Det har og vil fortsatt være behov for kontinuerlig fokus på kostnadskontroll. Effektiv drift og stram 
prioritering er viktig for å sikre at ressurser blir allokert til de områder som bidrar til å realisere 
vedtatt strategi. 
 
Sammenlignet med budsjett 2018 er det i forslag til langtidsbudsjett er det gjort følgende 
forutsetninger: 
 
- Drift 2018, ikke bygningsrelatert er videreført 
- Forhold omtalt i styresak om rehabilitering av NHHs hovedbygg er tatt inn i saken 
- Investeringer 2018 er videreført 
- Om prosjektrettede tiltak: se omtale under 
 
Samlet er det satt av 15 mill. kr. til prosjektrettede tiltak. Midlene skal blant annet dekke: 
- Egeninnsats eksternt finansierte forskningsprosjekter: En forutsetning for å få tildelt eksterne 

forskningsprosjekter er ofte institusjonene må bidra med til dels betydelig egenfinansiering / 
egeninnsats. Midler avsatt i langtidsbudsjettet er dels lønnsmidler til faglige og administrative 
stillinger og dels driftsmidler. Det vises til egen styresak om økonomiske aspekter ved prosjekter 
finansiert av Norges Forskningsråd og EU 

- Prosjektrettede stillinger: I langtidsbudsjett-perioden er det planlagt 2,6 årsverk pr. år knyttet til 
midlertidige prosjektstillinger. 

 
Tabellen nedenfor beskriver utviklingen for Drift, investeringer og prosjektrettede tiltak 
i langtidsbudsjettperioden.  
 
 
 

Budsjett 2018 LTB 2019 LTB 2020 LTB 2021 LTB 2022

Fastlønn

- Fagstab 171 582 173 266 173 266 173 266 173 266

- Spissing av forskning - 5 postdoktor 4 039 3 607 876 0 0

- Stipendiater 40 125 40 519 40 519 40 519 40 519

- Administrativ bemanning institutter 14 179 14 318 14 318 14 318 14 318

- Administrative enheter sentralt 75 663 75 674 74 942 74 942 74 942

- Helårseff. Lønnsforhandlinger høst 2017 3 000 0 0 0 0

- Lønnsøkning 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500

- Lønnsrefusjoner -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400

- Yrkesskadeforsikring 250 250 250 250 250

- Forventet underforbruk -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Sum fastlønn 309 438 308 234 304 771 303 896 303 896

I 2018-kroner
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c) Kostnadsreduksjoner / effektivisering 
 
Det forutsettes kostnadsreduksjoner / effektivisering med henholdsvis 5 mill. kr. i 2019 og 10 mill. kr. 
pr. år i perioden 2020 - 2022. Denne forutsetningen må sees i sammenheng med behovet for å 
opprettholde det angitte behovet på strategiske prosjektrettede tiltak, samt at den er i tråd med 
ABE-reformen. 
 
d) Rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse 
 
Det vises til styresak 35/18 (styremøte 18. mai 2018) der styret diskuterte eventuell bruk av midler til 
styrets disposisjon for å redusere styringsrammen. 
 
I den sammenheng fattet styret følgende vedtak (ikke endelig godkjent): 
 

Styret gir også rektor i samråd med styreleder fullmakt til å investere inntil kr. 40.000.000 av 
høyskolens oppsparte midler i prosjektet for å redusere styringsrammen og dermed høyskolens 
fremtidige husleie.  

 
Hvor stor investering som gjøres, vil avhenge av avveiningen av å redusere vår økonomiske 
handlefrihet de neste par årene i forhold til en permanent lavere langsiktig husleie. Siden styremøtet 
den 18. mai, har det videre kontraktsarbeidet resultert i at NHH kan avvente sin endelige beslutning 
om størrelsen på vår investering til 01.01.2019. Dette innebærer at vår endelige 
investeringsbeslutning kan basere seg på mer informasjon om vårt økonomiske handlingsrom enn 

 

Budsjett 2018 LTB 2019 LTB 2020 LTB 2021 LTB 2022

Drift, ikke bygningsrelatert 73 759 73 759 73 759 73 759 73 759

Husleie Nybygg inkl. FDVU 28 784 28 784 28 784 18 315 18 315

Nybygg: Indre vedlikehold 600 600 600 0 0

Nybygg: Bruksavhengige driftskostnader 1 500 1 840 1 840 0 0

Nybygg: andre kostader 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811

Rehab. Bygningsmasse: husleie  22 276 22 276

Rehab. Bygningsmasse: FDVU 2 126 2 126 5 631 5 631

All bygningsmasse: Indre vedlikehold 2 121 2 121

All bygningsmasse: Bruksavhengige driftkostnader 5 000 5 000

Sum drift eide bygg 14 300 14 300 14 300 9 000 9 000

Renhold 3 000 3 000 3 000 2 200 2 200

Energi 4 300 4 300 4 300 2 200 2 200

Indre vedl ikehold / håndverkere mm 2 600 2 600 2 600 0 0

Vann, avløp, renovas jon 1 000 1 000 1 000 1 200 1 200

Øvrige dri ftsrelaterte kostnader 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400

Sum drift 121 754 124 220 124 220 138 913 138 913

Sum investeringer 7 000 7 000 7 000 6 000 6 000

Leie/Relokalisering 20 000 20 000

Brukerutstyr 37 000

Sum prosjektrettede tiltak 23 445 15 000 15 000 15 000 15 000

Sum drift, investeringer og prosjektrettede tiltak 152 199 166 220 203 220 159 913 159 913

I 2018-kroner
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det som foreligger nå, jfr. først og fremst at usikkerheten vi i dag står overfor med hensyn til 
kostnadene ved midlertidig innkvartering da ventelig er realisert.  
 
I oversiktstabellen i del seks er det presentert to scenarier. I det første scenarioet er det forutsatt 30 
mill. kr. i investering med en redusert husleie på 1,8 mill. kr. pr. år. I det andre scenarioet er det 
forutsatt 0 i investering og 1,8 mill. kr. mer i husleie pr. år.  
 
6. Oppsummering: LTB 2019–2022 
 
a) Tabellen under gir en samlet oversikt over forslag til langtidsbudsjett for perioden 2019 – 2022 

ved bruk av 30 mill. kr. styrets disposisjon og redusert husleie. 
 

 
 
  

 

Budsjett 2018 LTB 2019 LTB 2020 LTB 2021 LTB 2022

Samlet bevilgning KD 459 666 453 145 464 695 471 325 470 950

Tilført dekningsbidrag fra NHHE 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Tilført dekningsbidrag fra øvrig BOA 771 771 771 771 771

SUM DEKNINGSSIDE 461 637 455 116 466 666 473 296 472 921

Sum fastlønn 309 438 308 234 304 771 309 438 303 896

Sum drift, investeringer og prosjektrettede tiltak 152 199 166 220 203 220 159 913 159 913

Kostnadsreduksjoner /effektivisering 5 000 10 000 10 000 10 000

SUM KOSTNADSSIDE 461 637 474 454 507 991 469 351 463 809

     

Kontanstrøm 0 -14 338 -31 325 13 945 19 113

 

IB 74 381 36 043 10 718 30 663

IB fri VK (NHHE) 23 638     

IB fri overskuddsmidler / avsetning (NHHE) 7 543      

Tildeling KD 30 000  

IB avsetning (KD) 7 200     

Tilført overskuddsmidler (VK og avsetning, fra NHHE) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Tilført Fundraising     0

Tilskudd rehab-prosjektet -30 000

Benyttet (-) / ubenyttet (+), jfr. Kontantstrøm 0 -14 338 -31 325 13 945 19 113

UB totalt 74 381 36 043 10 718 30 663 55 776

I 2018-kroner
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b) Tabellen under gir en samlet oversikt over forslag til langtidsbudsjett for perioden 2019 – 2022 

uten bruk av midler til styrets disposisjon. 

 

 
 
 
Vedlegg: 
- Innspill til langtidsbudsjettet NHH Executive – Mai 2018 (Unntatt offentlighet) 

 
 
  

 

Budsjett 2018 LTB 2019 LTB 2020 LTB 2021 LTB 2022

Samlet bevilgning KD 459 666 453 145 464 695 471 325 470 950

Tilført dekningsbidrag fra NHHE 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Tilført dekningsbidrag fra øvrig BOA 771 771 771 771 771

SUM DEKNINGSSIDE 461 637 455 116 466 666 473 296 472 921

Sum fastlønn 309 438 308 234 304 771 309 438 303 896

Sum drift, investeringer og prosjektrettede tiltak 152 199 166 220 203 220 161 713 161 713

Kostnadsreduksjoner /effektivisering 5 000 10 000 10 000 10 000

SUM KOSTNADSSIDE 461 637 474 454 507 991 471 151 465 609

     

Kontanstrøm 0 -14 338 -31 325 12 145 17 313

 

IB 74 381 66 043 40 718 58 863

IB fri VK (NHHE) 23 638     

IB fri overskuddsmidler / avsetning (NHHE) 7 543      

Tildeling KD 30 000  

IB avsetning (KD) 7 200     

Tilført overskuddsmidler (VK og avsetning, fra NHHE) 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Tilført Fundraising     0

Tilskudd rehab-prosjektet 0

Benyttet (-) / ubenyttet (+), jfr. Kontantstrøm 0 -14 338 -31 325 12 145 17 313

UB totalt 74 381 66 043 40 718 58 863 82 176

I 2018-kroner
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ÅRSRAPPORT FOR STUDENTOMBODET VED NHH 

Saksbehandler Sigbjørn Råsberg 
Arkivreferanse 18/00564-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 45/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tek årsrapporten til vitande 

Bakgrunn: 
NHH har sidan januar 2016 hatt eige studentombod. For 2017 er det utarbeida ein årsrapport
som summerer opp hovudtrekk rundt det som er gjort i førre år og særskilde trekk og 
utfordringar i 2017.  

Vedlegg: 
- Årsrapport for studentombodet ved NHH 2017 
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1. OM STUDENTOMBODET 

Noregs Handelshøgskole (NHH) har hatt studentombod sidan 1. januar 2016. Ordninga er pr. 
i dag ikkje lovpålagd1, men det er studentombod ved totalt 10 institusjonar og det er 
forventa at fleire kjem til å tilsetja studentombod ila. tida som kjem.  
 
Sidan oppstarten er det Sigbjørn Råsberg som har vore studentombod ved NHH. NHH er den 
minste av institusjonane i Noreg med studentombod. Som ein følgje av at NHH er ein relativt 
liten institusjon inngår rolla som studentombod som éi av fleire oppgåver i stillinga til den 
som ikler rolla. Oppgåvene er estimert til inntil 30 % av stillinga. Dei resterande 70 
prosentane av stillinga knyter seg til anna juridisk arbeid, då hovudsakleg knytt til 
anskaffingar, kontraktar og juridiske vurderingar. Av omsyn til uavhengigheit er det likevel 
eit klart skilje mellom rolla som studentombod og dei andre oppgåvene som vert gjort av 
Råsberg som ein del av staben på NHH. Den resterande delen av stillinga vert i all hovudsak 
fylt av oppgåver knytt til anskaffingar og juridisk rådgjeving i forretningsjuridiske spørsmål. 
 
Studentombodet er jurist og yter uavhengig juridisk rådgjeving til studentar i studentsaker. 
Tenestene studentombodet yter er eit supplement, og ikkje eit alternativ, til 
rådgjevingstenestene, studieadministrasjonen si rettleiingsplikt etc. 
 
I uavhengigheita ligg det at studentombodet har teieplikt overfor andre, inkludert fagstab, 
administrasjon, leiing, studentar etc. Vidare skal studentombodet sjå på kva som er rett, 
ikkje isolert kva studenten ynskjer å oppnå. Studentombodet si rolle vil naturleg vera meir 
sentral i saker der studenten ikkje har krav på eller er representert med advokat, enn i saker 
der studenten har slik juridisk hjelp. Det er likevel grunn til å understreka at det ikkje ligg til 
studentombodet si uavhengige rolle å fungera som studenten sin advokat. I dette ligg det òg 
ei plikt til å realitetsorientera studentar som ikkje har ei sak. Studentombodet skal vera ein 
nøytral støttespelar som hjelper studenten til å fremja saka si på ein best mogleg måte og 
gjera prosessen studenten står i meir føreseieleg og oversiktleg. I dette ligg det òg indirekte 
ei kvalitetssikring av vedtak og prosessar gjort av NHH. 
 
Studentombodet har frå og med siste halvår av 2017 vore observatør i læringsmiljøutvalet 
(LMU). 
 

  

                                                      
1 Stortinget vedtok i Innst. 122 S (2017–2018) å be regjeringa om å koma attende til Stortinget med eit forslag til lovendring 
som pålegg alle høgare utdanningsinstitusjonar å etablera studentombod. 
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2. SAMARBEID 

Samarbeid med andre er problematisk når studentombodet samstundes skal vera uavhengig 
og oppretthalda teieplikta. I ein del tilfelle vil det likevel vera tenleg å samarbeida med andre 

for å nå eit best mogleg 
resultat. I saker der kontakt 
med studenten er oppretta vil 
dette kunne løysast med å 
innhenta eit samtykkje frå 
vedkommande.  
 
Tilsvarande er det gagneleg og 
nyttig at dei som kjem i kontakt 
med studentar i fyrsteline gjev 
informasjon om 
studentombodsordninga og 
vidareformidlar 
kontaktinformasjon. Det at 
studieadministrativ avdeling 
informerer aktuelle studentar 
om at dei kan søkja råd og 
hjelp hjå studentombodet 
bidreg til at studentar vert 

merksame på ordninga. Studieadministrasjonen er ein verdifull kanal for å marknadsføra 
studentombodet. Det er eit godt samarbeid mellom aktørane og studentombodet har 
inntrykk av at begge partar ser nytten av dialog med kvarandre.  
 
Der dette let seg gjera utan å koma i direkte konflikt har studentombodet gjeve råd til 
studieadministrasjonen om korleis ei sak bør handsamast for å sikra ei best mogleg 
handtering. Eit konkret døme på dette er samarbeidet knyter seg til korleis saker om seksuell 
trakassering skal handsamast. Dette er omtala nærare under punkt 5 i rapporten. 
 
Studentombodet har vidare halde kontakt med NHHS og nytta deira kanalar for å nå ut til 
studentar. Kontakten med NHHS har òg blitt nytta for å fanga opp eventuelle vibrasjonar, 
trendar etc., noko som er nyttig med tanke på korleis arbeidet skal innrettast. 
 
Det mest omfattande samarbeidet i 2017 har vore med andre studentombod, og då særskild 
det norske nettverket. Dei norske studentomboda held løpande kontakt digitalt og har eit 
mål om å møtast to gonger årleg til nasjonale nettverkssamlingar der aktuelle 
problemstillingar vert tekne opp saman med kompetanseheving, kunnskapsoverføring etc. I 
2017 har det vore éi samling. Denne vart arrangert i Bergen og gjekk over to dagar.  
 

Vidare har studentombodet ved NHH delteke på den europeisk nettverkssamling i 
Strasbourg i regi av European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE) og den 

Bilete 1: Studentomboda i Noreg samla i Bergen. 
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skandinaviske nettverkssamlinga som i 2017 vart arrangert i Stockholm. I Noreg er ordninga 
med studentombod relativt ny og det fyrste studentombodet vart tilsett i 2013. I ein del 
andre land er derimot studentombodsordninga vel etablert. Samlingar med kollegaar frå 
andre land vert difor sett på som særs nyttig, både reint fagleg og for å byggja nettverk.   
 
I 2018 blir den skandinaviske samlinga halden i Bergen i regi av dei tre studentomboda i 
Bergen. 
 

3. KOMMUNIKASJONSARBEID 

Som følgje av at NHH er lokalisert på eitt campus og at stillingsbrøken utgjer ein mindre del 
av stillinga, har arbeidet med kommunikasjon retta mot studentane vore sporadisk. 
Bakgrunnen for dette er at det er lettare å nå ut til ei konsentrert og relativt homogen 
studentmasse, samanlikna med kva som er tilfelle på andre institusjonar i Noreg med mange 
studieretningar og -stadar.  
 
Som det er gjort greie for over er det gjort ein innsats for å sikra informasjonsspreiing 
gjennomum NHH si fyrstelinje mot studentar og NHHS. Basert på tilfanget av saker 
samanlikna med andre institusjonar, har dette fungert bra. Truleg kan det tette miljøet på 
campus ta mykje av æra for dette. 
 
Vidare har studentombodet ila. 2017 produsert aktuelle studentrelaterte blogginnlegg som 
er publisert på NHH sin studentblogg. Studentombodet har ikkje eigne kanalar i sosiale 
mediar, men brukar heller andre aktuelle kanalar på Facebook og på digital 
læringsplattform. 
 
Studentombodet har i tillegg til det som allereie er nemnt i 2017 òg vore gjest på NHH sin 
Snapchat-konto, publisert ein video om kva studentombudet er og gjer, kommentert saker i 
studentmedia, skrive lesarinnlegg i Khrono med meir. Vidare har det blitt gitt 
høyringsfråsegn i samband med arbeid utført av NSO og forslag til endringar i Universitets- 
og høgskulelova (uhl.).  
 

4. SAKER 

Det vert ført statistikk over saker som kjem inn til studentombodet som krev meir 
sakshandsaming enn berre ei rask avklaring eller som kan visast vidare til annan og rett 
instans. Sakene vert òg arkiverte i NHH sitt arkivsystem, skjerma og det er berre 
studentombodet og arkivsjef som har tilgang til sakene. Namn og anna som er eigna til å 
identifisera studenten vert i tillegg til sjølve innhaldet skjerma og kjem slik ikkje på 
postjournalen. 
 
Studentombodet hjelpte i 2017 totalt 50 studentar fordelt over 39 saker. Då 
studentombodet ikkje har tilgang til vedtaka som vert gjort av NHH sin administrasjon eller 
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klagenemnda er det ikkje mogleg å seia noko om i kva omfang studentane får medhald etter 
å ha vore i kontakt med studentombodet. Dette vil likevel ikkje vera eit særleg godt 
parameter, då det ligg i rolla som uavhengig tredjepart å òg realitetsorientera studentar. 
Vidare er det på det reine at det å styrka studenten si sak ikkje nødvendigvis vil vera 
tilstrekkeleg til å få medhald i ei klage.  
 

 
Tabell 1:Oversikt over talet saker pr. sakstype 

Tabellen over viser seks kategoriar der fire inneheld fleire sakstypar. Kategorien «eksamen» 
inkluderer saker knytt til tilrettelegging, eksamensforsøk og formell feil på eksamen, medan 
kategorien «opptak» inkluderer saker knytt til mellom anna overgang mellom bachelor og 
master, opptak til utanlandsopphald og innpassing av kurs. Saker under «studierelatert» 
knyter seg til sakshandsamingsfeil, studierett og permisjon. Under sekkeposten «anna» finn 
ein saker knytt til mellom anna meldingar frå studentar om uheldige konsekvensar av praksis 
og rutinar, dårleg forvaltningsskikk etc.  
 
Det er per i dag ikkje nokon standard for korleis studentomboda i Noreg fører statistikk over 
saker. På bakgrunn av dette er det ikkje mogleg å gjera konkrete samanlikningar opp mot 
andre institusjonar når det kjem til sakstypar, tilfang etc. Ulikskapen mellom institusjonane 
gjer det òg vanskeleg, då det er visse sakstypar som er meir aktuelle andre stader. Eit døme 
på dette er høgskular og universitet med helse- og undervisningsretta utdanningar med 
praksis der det vert gjort skikkavurderingar, noko som ikkje er aktuelt på NHH. Tilsvarande er 
det heller ikkje krav til vandel på NHH, slik det er i ein del studium på andre institusjonar. Ei 
direkte samanlikning opp mot andre institusjonar er slik ikkje tenleg.  
 
Basert på statistikk frå andre studentombod sine årsrapportar er det likevel ikkje noko som 
tilseier at tilfanget av saker skil seg nemneverdig på NHH samanlikna med andre 
institusjonar, justert for talet på studentar.  
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Under punkt 6 «Utfordringar» vil det bli gått nærare inn på konkrete område NHH vert 
tilrådd å sjå nærare på for å vurdera om det bør gjerast endringar. For å gje eit inntrykk av 
kva saker som kjem til studentombodet vil det her bli gitt tre anonymiserte døme: 
 
Døme 1: 
Ein student opplevde at rettleiaren på masteroppgåva ikkje møtte som avtalt, ikkje gav 
tilbakemeldingar til rett tid etc. Studenten vart gjort merksam på at det var mogleg å byta 
rettleiar og tilbydd at studentombodet kunne gå til vedkomande sin overordna, men at det 
var vanskeleg å gå vidare med saka utan å namngje den aktuelle rettleiaren. Som følgje av 
frykt for represaliar ynskja studenten ikkje at det vart gått vidare med namnet på rettleiaren 
før sensur var over. Då sensur låg føre var studenten ferdig på NHH og ynskja ikkje gå vidare 
med saka spesifikt. Studenten gav likevel uttrykk for at studentombodet skulle ta saka vidare 
på meir generelt nivå.  
 

Studentombodet si vurdering: 
I denne typen saker er det eit særskild avhengigforhold mellom studentar og rettleiar 
som gjer det vanskeleg for studentar å ta sakene vidare. Risikoen med at dette heller 
ikkje kjem fram seinare som følgje av at studenten er på slutten av studiet gjer at det 
er fare for at det ikkje vert varsla vidare, sjølv om mangelen knyter seg til det største 
arbeidet studentane gjer ila. studiet. Dette gjer at NHH må følgja opp rettleiarane 
tettare og sikra at dei har tilstrekkeleg kapasitet til å rettleia i tillegg til vilje og 
kompetanse. 

 
Døme 2: 
Studenten vart nekta å gå opp til eksamen i eit kurs berre 2,5 veke før eksamen. Dette vart 
grunngjeve med at studenten ikkje oppfylte kravet til forkunnskap, då kurset bygde på eit 
anna kurs som studenten etter planen skulle ta parallelt og meldt seg opp til. Studenten 
hadde fram til dette tidspunktet følgd undervisninga som normalt, førebudd seg til eksamen 
og førelesar hadde på ei førelesing eksplisitt spurt om det var nokon som tok dei to kursa 
parallelt. Dette skjedde på ein slik måte at det vart signalisert at det var heilt normalt og 
uproblematisk. Etter å ha klaga fekk studenten høve til å gå opp til eksamen i begge kursa. 
 

Studentombodet si vurdering: 
Saka er eit døme på at administrasjonen har freista å retta opp ein feil som vart gjort i 
samband med at studenten vart meldt opp til valfag. Kursskildringa sa at studentar til 
dette kurset måtte ha gjennomført det fyrste kurset for å kunne ta dette kurset. Når 
studenten var meldt opp til kurset og hadde følgd ordinær undervisning, trass i at 
vedkomande ikkje hadde hatt det fyrste kurset, er det etter studentombodet si 
meining NHH som er nærast å ta ansvaret for at feilen ikkje vart oppdaga tidlegare.  
 
Når ein student vert nekta å gå opp til eksamen verkar dette inn på progresjonen og 
får slik potensielt store konsekvensar for ein student. Samstundes er krav om 
forkunnskap til for å sikra at studentane har tilstrekkeleg fagleg nivå til å følgja 
undervisninga. Risikoen NHH berer ved å lata studentar i ein slik situasjon gå opp til 
eksamen er i verste fall at dei stryker, noko som gjer at det ikkje går ut over den 
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fagleg kvaliteten på kandidatane som går ut frå NHH. Følgjene er slik langt større for 
studenten enn for NHH. Når NHH gjennomfører kontroll av om studentar oppfyller 
krava til forkunnskapar må denne typen kontrollar skje heilt innleiingsvis i semesteret 
for å minimera konsekvensane dette får for studentane. Vidare syner dette døme at 
det ikkje alltid er samsvar mellom det som står i kursskildringa og måten 
kursansvarleg og/eller andre resursar i kurset tilnærmar seg kurset i praksis.   

 
Døme 3: 
Ein student hadde mistanke om at medlemmar i gruppa studenten var plassert i plagierte 
andre sitt arbeid og tok det inn som ein del av gruppa sitt felles produkt. Studenten var ikkje 
komfortabel med det dei andre i gruppa ville levera inn og frykta dette kunne føra til 
saksjonar i form av utestenging etc. og tok kontakt med studentombodet for å rådføra seg. 
Studenten opplevde situasjonen som tyngjande, då vedkommande ikkje kunne prata med 
nokon om kva alternativ som låg føre, då temaet juks og plagiat vart oppfatta som sensitivt.  
 
Studentombodet klargjorde grensene for kva som er juks, konsekvensane av å verte teken for 
juks og tilbydde seg å ta kontakt med kursansvarleg og leggja fram uroameldinga utan å 
identifisera studenten. Studenten valte å trekkja seg frå faget. 

 
Studentombodet si vurdering: 
I denne typen saker er det vanskeleg å finna ei løysing som er tilstrekkeleg god til å 
kunne ivareta studenten sine interesser, forhindra juks og samstundes sikra fagleg 
kvalitet. Studentar som vert tekne for juks risikerer inntil eitt års utestenging, 
samstundes som at utgangspunktet for juks på gruppeeksamen er at heile gruppa 
vert identifisert med innhaldet i oppgåva.  
 
På NHH er det ei rekkje kurs som legg opp til gruppeinnleveringar og ofte er 
gruppene sett saman av NHH. Dette har mange fordelar både når det kjem til 
samarbeid i praksis og sosialt for personar utan særleg nettverk på studiet. 
Utfordringa er at studentar kan verta sanksjonerte som følgje av at dei har stola på 
ein med-student dei er peika ut til å jobba med, eller som i dette tilfellet at dei 
trekkjer seg grunna risikoen. Dei alvorlege følgjene dette får for studentane stiller 
strenge krav til NHH når det kjem til å ha exit-moglegheiter for studentar som 
opplever at samarbeidet ikkje fungerer, synleggjera desse og understreka 
gruppemedlemmane sitt ansvar for felles innsats, resultat og etikk. 

 

5. SÆRSKILD OM TRAKASSERING 

Seksuell trakassering har fekk mykje merksemd i andre halvdel av 2017, og delar av 
mediemerksemda knyter seg til saker som spring ut frå universitets- og høgskulesektoren. 
Som ein følgje av dette tok studentombodet i starten av haustsemesteret 2017 initiativ til å 
saman med studieadministrativ avdeling gå gjennom rutinane for korleis NHH handsamar 
denne typen saker og sikra tilgjengeleg informasjon på NHH sine nettsider knytt til korleis 
studentar skal gå fram viss dei opplever trakassering frå studentar eller tilsette. 
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Studentombodet har vore i tett kontakt med leiinga knytt til korleis saker bør handsamast og 
korleis ein sikrar rettstryggleiken til alle partar i denne typen saker. Studentombodet har 
vorte invitert med på møte med studentar i denne typen saker.  
 
NHH opplyser i dag på nettsider, informasjonsmøte, informasjonsepostar etc. at studentar 
kan ta kontakt med studentombodet i denne typen saker. Vidare vert dette særskild opplyst 
til studentar som er involverte i konkrete saker om kjem opp. Studentombodet opplever at 
det vert jobba godt med denne problematikken på NHH både når det kjem til preventivt og 
måten konkrete saker vert handsama på.  
 
I løpet av 2017 er det ingen studentar som har teke kontakt direkte med studentombodet 
om saker som gjeld seksuell trakassering eller andre formar for trakassering. Det er likevel på 
det reine at det har kome inn saker av denne karakteren gjennom andre kanalar. Det er 
vidare grunn til å tru at det er mørketal. I Tilfredshetsundersøkelsen frå 2017 meldte 4,9 % 
av dei kvinnelege studentane og 0,25 % av dei mannlege studentane at dei hadde blitt 
utsette for seksuell trakassering. Dette samsvarar med ei anna undersøking hausten 2017 frå 
tre universitet og to høgskular som viste at 1 % av studentane meinte dei hadde blitt utsett 
for seksuell trakassering frå tilsette og 8 % frå med-studentar.2 Det er difor avgjerande at 
studentane vert oppmoda om å varsla om saker og at det vert jobba systematisk frå NHH si 
side òg etter at media sitt søkjelys forsvinn.   
 
I denne typen saker ligg det til studentombodet si rolle som ein nøytral tredjepart at alle 
partar kan søkja råd og rettleiing. Studentombodet ynskjer difor på generelt grunnlag å 
understreka viktigheita av at alle partar i ei varslingssak vert handsama på ein måte som 
sikrar rettstryggleiken deira og at dette òg inkluderer dei som vert skulda for trakassering.  
 
 

6. UTFORDRINGAR 

Som det er gjort greie for over har studentombodet gjennom 2017 handsama ei rekkje ulike 
saker. Nokre saker er i direkte strid med gjeldande regelverk, medan andre ikkje i seg sjølv er 
i strid med lov eller forskrift, men likevel problematiske sidan det får uheldige konsekvensar 
for studentane. Vidare er ein del saker dårleg eigna for konkret handsaming, då det er ein 
føresetnad at studenten er viljug til å køyra saka eller at saka er av ein slik karakter at ho er 
krevjande for studenten å ta opent.  
 
Under vert det trekt fram nokre døme på forhold som studentombodet har sett på som 
problematiske i 2017. Nokre av desse forholda er det teke tak i og er forhold 
studieadministrativ avdeling sjølv har sett som utfordrande. Studentombodet ynskjer likevel 
å peika på desse forholda, då dei har vore problematiske i året som har gått og slik viser 
utfordringar ein har stått overfor i løpet av året.  

                                                      
2 http://pahoyden.no/2017/10/skremmende-tall-om-seksuell-trakassering  
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Forskrifter 
Universitets- og høgskulelova gjev NHH mynde til å vedta eigne forskrifter innanfor dei 
rammene som kjem av lova. I 2017 har NHH hatt elleve slik forskrifter. Studentombodet har 
vore uroa for fleire tilhøve knytt til desse. 
 
I 2017 har det berre vore eit fåtal av forskriftene som har hatt oppdaterte publiseringar i 
Norsk Lovtidend slik kravet etter forvaltningslova (fvl.) § 38 er. Dette gjer likevel ikkje 
forskriftene har voreugyldige, då unntaket i fvl. § 39 truleg må seiast å gjera seg gjeldande så 
lengje det er publisert på nettsidene til NHH og NHH krev at studentane set seg inn i 
forskriftene. Det er likevel særs uheldig at hovudregelen om publisering ikkje har vore følgt 
og at forskriftene som ligg på Lovdata ikkje har vore oppdaterte. Studentombodet er kjend 
med at dette tidlegare har ført til rettsvillfaring. 
 
Vidare ser studentombodet alvorleg på at det i 2017 har vore ei rekkje forskrifter som er 
delvis utdaterte og at det har utvikla seg praksis som ikkje er i samsvar med det som kjem av 
forskriftene. Konsekvensen av det siste kan vera at studentar som ville fått medhald på ein 
søknad om til dømes forlengja studierett eller permisjon vel å ikkje søkja, då det har utvikla 
seg ein praksis som ikkje vert spegla i forskriftene. Mellom anna er det naudsynt å klargjera 
mellom anna kva føringar som gjeld for studentar med kronisk eller langvarig sjukdom utan 
sikre utsikter til umiddelbar betring. 
 
Forskriftene har heller ikkje teke høgde for organisasjonsendringane som har skjedd på NHH 
i 2017. Dette gjev seg utslag mellom anna i at både BØA- og MØA-forskrifta refererer til 
programutvalet og studiehandboka, noko som ikkje lenger eksisterer. Slik NHH ser det burde 
denne typen endringar vore på plass i det endra organisasjonsform tok til å gjelda. 
 
Studentombodet ser òg grunn til å peika på eksamensforskrifta § 18 femte ledd, som stiller 
krav om at heile gruppa må stilla seg bak ei klage på karakteren i gruppeinnleveringar. 
Studentombodet er kjend med at KD har gitt uttrykk for at det er opp til institusjonane å 
sjølv ta stilling til om det skal vera ein individuell klagerett i samband med gruppeeksamen. 
Studentombodet er likevel av den oppfatning at det er uheldig å avvika det allmenne 
utgangspunktet i fvl. § 28 som gir individuell klagerett til part i einskildvedtak. Det er vidare 
verdt å merkja seg at KD i Prop. 64 L (2017-2018) har føreslege å lovfesta individuell 
klagerett på gruppeeksamen og har mellom anna grunngjeve dette med studentane sin 
rettstryggleik og prinsippet om individuell klagerett i fvl. § 28. 
 
Vidare har studentombodet kome over at det vert gjennomført munnlege gruppeeksamenar 
på NHH. Studentombodet legg til grunn at det er gode faglege grunnar for ei slik 
organisering av eksamen, men ser grunn til å varsla om at dette er ei eksamensform som 
ikkje inngår i oversikta over tillatne eksamensformer etter eksamensforskrifta § 5 andre ledd 
fyrste alternativ, jf. tredje ledd. 
 
Studentombodet er kjend med at det hausten 2017 vart sett i gong eit arbeid med å 
utarbeida ei ny forskrift som skal erstatta fleire av dei eksisterande forskriftene og at denne 
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er planlagt lagt fram for styret sommaren 2018. Studentombodet ser særs positivt på dette 
og legg til grunn at manglane knytt til forskriftene frå 2017 vil verta avhjelpa i 2018, men ser 
det likevel som naudsynt å peika på utfordringane gjeldande forskrifter i 2017 har bydd på. 
 
Tilgang til advokat 
Universitets- og høgskulelova § 4-8 femte ledd slår fast at kandidatar som risikerer 
utestenging, typisk som følgje av juks, har krav på advokat dekka av NHH frå «sak […] er 
reist». Ordlyden gir her ei viss grad av skjønn knytt til når retten trer inn. I praksis inneberer 
dette eit spørsmål om retten til å få dekka advokatkostnadane trer inn frå saka er meldt inn, 
frå det er truleg at ho kjem opp for klagenemnda, når det er bestemt ho skal opp for 
klagenemnda, når ho er sendt over til klagenemnda etc. 
 
Slik studentombodet ser det vil det avgjerande måtte vera at skjeringstidspunktet vert sett 
slik at det sikrar at advokaten kjem inn på eit tidspunkt som gjer at det ikkje er for seint å 
verka inn på saksførebuinga. 
 
Årsrapporten til Felles klagenemnd for 2016 er klar på at retten til advokat dekka av 
institusjonen ikkje har slått inn i ein innleiande prosess der føremålet er å kartleggja faktum i 
saka.3 På NHH har tidspunktet for når «sak […] er reist» vore noko uklart, men til dels blitt 
tolka i retning av at saka må vera sendt over til klagenemnda for handsaming for at retten til 
å få dekka advokatkostnadane trer inn.  
 
Studentombodet ser på ein slik praksis som problematisk sidan all saksførebuing og 
utarbeiding av sakpapira i slike saker på NHH skjer før saka vert sendt til klagenemnda. 
Vidare er tida frå saka vert sendt til klagenemnda til ho vert handsama i praksis så kort at det 
ikkje inneberer nokon realitet for advokaten å kunne setja seg inn i saka, med mindre 
handsaming av saka vert kravd utsett. Advokaten vil slik ikkje kunne ha nokon innverknad på 
saksførebuinga. Ei slik ordning er lite gagneleg, då det kan føra til at avgjerande informasjon 
fyrst kjem fram når saka er ferdig førebudd og klart til handsaming, saka vert utsett til neste 
møte eller at saksframstillinga vert lite strukturert som følgje av suppleringar frå studenten 
sin advokat grunna manglande involvering før saksframlegget vart utforma. 
 
Dagens praksis skuldast truleg at det har blitt sett til korleis andre institusjonar praktiserer 
tilgangen til betalt advokat. Studentombodet er likevel kjend med at ein ikkje uvesentleg del 
av saksførebuinga på andre institusjonar skjer hjå klagenemndssekretariatet. Mellom anna 
er dette tilfelle på HVL og UiB. Under ei slik organisering vil oversending til klagenemnda 
vera eit naturleg skjeringstidspunkt, men så lengje dette ikkje er tilfelle på NHH vil tilgangen 
til advokat dekka av NHH ikkje vera reell når han fyrst trer inn på det tidspunktet saka er 
ferdig førebudd og sendt til handsaming av klageorganet. 
 

                                                      
3 Årsrapport for Felles klagenemnd 2016 s. 26 - «I mange tilfeller innkaller institusjonen studenten til et møte, før det er 
besluttet om saken skal oversendes til klagenemnda, det vil si før det er besluttet at det skal reises sak om annullering, 
utestenging o.l. På dette tidspunktet har ikke studenten rett til å kreve utgifter til advokatbistand dekket av institusjonen»  
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Det er som ein følgje av dette studentombodet si klare oppfatning at retten til å få dekka 
advokatkostnadar i denne typen saker ikkje er tilstrekkeleg teken vare på og at det slik må 
gjerast ei endring som sikrar studentane fri rettshjelp til rett tid. 
 
Tidsfristar 
Forvaltningslova § 11 a. slår fast at NHH skal «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 
opphold». I dette ligg det eit krav om at sakene som kjem inn skal vera ferdig handsama 
snarast mogleg.  
 
I 2017 har studentombodet hatt saker der NHH har brukt uhøveleg lang tid på å gjera 
vedtak. Studentombodet ynskjer å understreka dei store konsekvensane dette får for 
studentane, då lang sakshandsamingstid kan gjera at vedtaket fyrst er på plass når det er for 
seint. Typisk vil dette vera tilfelle i saker om tilrettelegging, der lang sakshandsamingstid i 
realiteten kan føra til at undervisninga er over når tilrettelegginga kjem på plass.  
 
Studentombodet vil òg særskild peika på konsekvensane knytt til lang sakshandsamingstid 
på sensur. Ordinær sensur skal i følgje uhl. § 3-9 fjerde ledd som hovudregel liggje føre etter 
tre veker uavhengig av helger og høgtider. Studentombodet har vore i kontakt med 
studentar som melder frå om at det ofte er avvik mellom når resultata skulle vorte gjort 
tilgjengelege og når dei faktisk blir det. Studentombodet ynskjer i tilknyting til dette å 
understreka NHH sitt ansvar for å følgja dei fristane som gjer seg gjeldande etter uhl. og at 
det må stillast krav til sensorar som ikkje stettar desse. 
 
Sensurfristen på tre veker etter uhl. § 3-9 fjerde ledd gjeld i utgangspunktet berre for 
ordinær sensur. Det er slik den allmenne regelen i fvl. § 11 a. om svar «uten ugrunnet 
opphold» som gjer seg gjeldande for klagesensur. Ferieavvikling kjem ofte i større grad i 
konflikt med sensurering av klagekommisjonar enn under ordinær sensur. Når ein trekkjer 
frå ordinær ferieavvikling tilseier dei beste grunnar at fristen på tre veker må vera 
rådgjevande for sakshandsamingstida som må vera rimeleg å forventa «uten ugrunnet 
opphold». 
 
I 2017 har det òg kome saker der NHH ikkje følgjer fristar ein sjølv har sett. I eitt tilfelle 
hadde NHH ikkje publisert lista for godkjende fag for ein gitt masterprofil rettidig, noko som 
gjorde at studenten ikkje fekk utnytta tida som var sett av til å studera fullt ut, då det ikkje 
var sikkert at kursa var godkjende. 
 
I to andre tilfelle var det kurs som hadde 100 % obligatorisk oppmøte der fyrste samling var 
før fristen for å melda seg opp var ute. I desse to sakene var det ikkje i kursskildringa vist til 
at det ville vera samlingar før fristen for å melda seg opp gjekk ut. Det er problematisk når 
dei generelle fristane i praksis vert sett til side, då hovudregelen slik kan vera villeiande. 
Samstundes er det klart at det i ein del tilfelle kan vera naudsynt med obligatoriske krav og 
at desse tek til å gjelda tidleg i semesteret for å sikra den progresjonen som er naudsynt. I 
slike tilfelle må krava vera tilstrekkeleg synleggjorde i kursskildringa slik at studentane til rett 
tid vert merksame på kva føringar som gjeld for kurset. Det er difor avgjerande at 
kursansvarlege vert verksame på ansvaret dei har under utforming av kursskildringa.  
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Grunngjeving av vedtak 
Forvaltningslova § 24 er klar på at «[e]nkeltvedtak skal grunngis». Dette må sjåast saman
med eit ulovfesta forholdsmessigprinsipp som tilseier at dess meir inngripande vedtaket er,
dess meir grundig må sakshandsaminga og grunngjevinga òg vera.  

Studentombodet har sett ei tydeleg forbetring i korleis vedtaka på NHH blir gjort og
grunngjevne. Det har likevel i fleire saker frå 2017 kome døme på knappe grunngjevingar og
at det ikkje vert opplyst om klagemoglegheit og -frist. 

Som eit utgangspunkt er eit vedtak tilstrekkeleg grunngjeve når det er utforma på ein slik 
måte at den det rettar seg mot er i stand til å setja seg inn i kva som er vektlagt i vedtaket og 
på grunnlag av dette kan vurdera moglegheita og grunnlaget for å klaga. Eit døme på 
manglande grunngjeving frå 2017 knyter seg til ein søknad om intern overgang til master 
med hengjefag. Dette er ei skjønnsvurdering, noko som i utgangspunktet stiller strengare 
krav til grunngjeving. Studenten fekk avslag på søknaden og i grunngjevinga vart det vist til 
tre forskrifter og at «[v]i kan ikke se at du tilfredsstiller kravene for opphold/overgang, jf.
paragrafene over. Din søknad om opphold/overgang til masterstudiet våren 2018 kan 
dermed dessverre ikke innvilges».  

Ei slik grunngjeving set ikkje studenten i stand til å kunne ta stilling til om 
skjønnsvurderingane som er gjort har skjedd på vilkårleg grunnlag eller ikkje. Sett opp mot
det skjønnsmessige vurderingstemaet for denne typen saker og kor inngripande eit avslag er 
for studenten, synast det klart at grunngjevinga ikkje var tilstrekkeleg. 

Studentombodet ynskjer samstundes å peika på at dei same føringane gjeld for 
grunngjevinga av karaktervedtak. Studentombodet har i fleire saker sett at studentar som 
har kravd grunngjeving for karaktergjevinga har fått som einaste tilbakemelding kva karakter
ulike deloppgåver er vurdert til utan at det blir gått inn på kva konkret som har gitt trekk.
Dette set openbart ikkje studentane i stand til å vurdera om sensurvedtaket har vore
vilkårleg og er slik etter studentombodet si vurdering eit brot på grunngjevingsplikta etter 
fvl. § 24.  

Gjenbruk av eksamensoppgåver 

Studentombodet fekk i samband med eksamensperioden haust 2017 ei melding frå student 

som peika på at det skal vera praksis hjå ein del kursansvarlege å bruka oppatt 

eksamensoppgåver frå andre liknande eller tidlegare kurs ved NHH og kurs dei held på andre 

institusjonar. 

Studentombodet har ikkje hatt moglegheit til å kontrollera påstandane, men ynskjer på 

generelt grunnlag å peika på kravet i uhl. § 3-9 fyrste ledd om at det er NHH sitt ansvar i sikra 

at «kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig 

betryggende måte». 
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I dette ligg det ei plikt til å sørgja for at studentane vert prøvde på like vilkår. Gjenbruk av 

oppgåver frå andre kurs kan gje dei som har tilgang til desse ein fordel som gjer at eksamen 

ikkje oppfyller krava til upartisk og fagleg tryggjande vurdering og prøving. Vidare vil det 

kunne få uheldige konsekvensar i form av at studentar melder seg opp til fag dei ikkje tek 

sikte på å gjennomføra utelukkande for å få tilgang til denne typen materiale. 

 

Rehabilitering 

Studentombodet er i dag organisert under seksjon for økonomi og er fysisk plassert på 
cellekontor i ein lukka fløy i Servicebygget. Med tanke på mengda sensitiv informasjon som 
studentombod får tilgang på og skal setja seg inn i, i tillegg til at studentar som søkjer råd og 
rettleiing frå studentombodet ofte ynskjer diskresjon, er dette ei ideell plassering.  
 
I samband med den varsla rehabiliteringa av gamal bygningsmasse er seksjonen 
studentombodet høyrer til føreslege flytta frå cellekontor til ei aktivitetsbasert sone. Dette 
vil i praksis innebera at studentombodet skal sitja i landskap. Studentombodet kan vanskeleg 
sjå korleis det skal vera mogleg å oppretthalda den strenge teieplikta som ligg til stillinga når 
ein er plassert i ei aktivitetsbasert sone. Studentombodet får mykje konfidensiell 
informasjon elektronisk som vil måtte bli synleg for andre i landskapet. Alt studentombodet 
gjer er under lovpålagd teieplikt etter forvaltningslova § 13 og ingen utanforståande skal ha 
innsyn i dokument, identitet etc. Med utanforståande meinast òg personar internt som ikkje 
skal ha tilgang til denne typen informasjon, noko som i praksis betyr alle andre tilsette på 
NHH. 
 
Slik studentombodet ser det vil det ikkje vera mogleg å sikra at informasjonen blir halden 
konfidensiell i eit landskap med 12-14 andre, noko som i praksis vil innebera eit brot på 
teieplikta etter forvaltingslova § 13. 
 
Viss planane vert ein realitet vil flyttinga innebera at studentombodet blir sitjande i landskap 
med mellom anna sekretæren for klagenemnda, noko som vil vera problematisk då mange 
av sakene studentombodet jobbar med kjem eller kan koma til handsaming i klagenemnda. 
Prosjektgruppa er varsla om denne problematikken, men har ikkje teke det til følgje.  
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OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL JAN MOSSINS
MINNEFOND TIL FREMME AV FINANSIELL FORSKNING FOR 2018 

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 16/02128-5 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 46/18 

Forslag til vedtak: 
Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Jan Mossins
minnefond til fremme av finansiell forskning til 1.1.2019 

Aksel Mjøs (leder / FIN) 
Teodor Sveen-Nilsen (nestleder / ekstern) 
Guri Angell-Hansen (ekstern) 
Kjell Henry Knivsflå (IRRR) 
Øystein Gjerde (FOR) 
Thore Haakon Johnsen (FIN) 
André Vatsgar (vara / ekstern) 
Anne Gjøen (vara / ekstern) 
Trond Bjørnenak (vara) (IRRR) 
Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN) 
Eirik Gard Kristiansen (vara / SAM) 
Michael Kisser (vara / FIN) 

Bakgrunn: 

Vedtekter for Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning § 3 har følgende 
ordlyd: 

Styret består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer og oppnevnes av styret 
ved Norges Handelshøyskole etter at det er innhentet forslag til medlemmer og 
varamedlemmer slik: 

2 medlemmer med personlige varamedlemmer etter forslag fra styret i Norske 
Finansanalytikers Forening. 
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2 medlemmer med personlige varamedlemmer etter forslag fra Institutt for finans. 
 
1 medlem med personlig varamedlem etter forslag fra Institutt for regnskap, revisjon 
og rettsvitenskap. 
 
1 medlem med personlig varamedlem etter forslag fra Institutt for foretaksøkonomi og 
Institutt for samfunnsøkonomi, som alternerer med mindre noe annet er bestemt. 
 
Styret velger selv sin leder og varaleder. 
 
For å være beslutningsdyktig må minst fire av seks medlemmer ha avgitt stemme. Ved 
stemmelikhet har leder, og i denne fravær, varaleder dobbeltstemme. 
 
Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er 4 år. Gjenvalg kan foretas. 

 
Styret for Jan Mossins minnefond har hatt følgende sammensetning: 
 
Aksel Mjøs (leder / FIN) 
Teodor Sveen-Nilsen (nestleder / ekstern) 
Guri Angell-Hansen (ekstern) 
Kjell Henry Knivsflå (IRRR) 
Øystein Gjerde (FOR) 
Thore Haakon Johnsen (FIN) 
John Harald Henriksen (vara / ekstern) 
Merete Opedal (vara / ekstern) 
Trond Bjørnenak (vara) (IRRR) 
Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN) 
Øystein Thøgersen (vara / SAM) 
Michael Kisser (vara / FIN) 
 
Rektor har hatt en gjennomgang av sammensetning av styrene. I noen tilfeller åpner 
vedtektene for at rektor som forretningsfører kan oppnevne nye styremedlemmer. I noen 
tilfeller må høyskolens styre oppnevne nytt styre – dette gjelder blant annet 
styresammensetning for Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning. 
 
I dette tilfellet er styreendringene forårsaket av ulike hendelser: 
 
- Varamedlem Merete Opedal døde 14.3.17 og Norske Finansanalytikeres Forening foreslår 
sitt styremedlem Anne Gjøen som etterfølger. 
- Varamedlem John Harald Henriksen gikk av som styreleder i Norske Finansanalytikeres 
forening og ønskes erstattet med sin etterfølger, André Vatsgar 
- Øystein Thøgersen bør ikke som rektor sitte som varamedlem. Samtidig er det ønskelig at 
Institutt for Samfunnsøkonomi er representert og derfor foreslås Eirik Gaard Kristiansen som 
nytt varamedlem. 
 
Ingen av disse endringene skyldes en overordnet revurdering av styresammensetningen og 
følger de premissene som ble lagt da styret ble oppnevnt i 2014.  Det er derfor naturlig at 
disse velges til 1.1.2019 og at en bredere vurdering av styresammensetningen kommer opp på 
siste NHH-styremøte før den datoen. 
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EVENTUELT - MØTE 5/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02274-12 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 13.06.2018 47/18 

Forslag til vedtak: 
Vedtak i saker under eventuelt gjøres i møtet. 
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Postadresse Kontoradresse Telefon E-post Internett Bankkonto Org.nr. 
Postboks 8130 Dep Storgata 16 22 24 10 00 postmottak@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no 7694 05 06774 974760843 
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Vår saksbehandler 
Geir Dag Hansen   21540896 
Vår dato 
24.04.2018 

Vår referanse 
2017/00704-9 

Deres dato Deres referanse 

NORGES HANDELSHØYSKOLE 
Helleveien 30 
5045 BERGEN 

Revisjon av årsregnskapet for Norges Handelshøyskole 2017 

Vedlagt følger revisjonsberetningen for Norges Handelshøyskoles årsregnskap for 2017. 

Riksrevisjonen har revidert virksomhetens regnskap i samsvar med lov og instruks om Riksrevisjonen og
internasjonale standarder for offentlig revisjon. 

Offentliggjøring av revisjonsberetning 

Revisjonsberetningen er Riksrevisjonens konklusjon på gjennomført finansiell revisjon. Denne revisjonen
omfattes ikke av bestemmelsen om utsatt offentlighet i lov om Riksrevisjonen § 18 2. ledd.  

Riksrevisjonen vil derfor oppfordre til at revisjonsberetningen publiseres sammen med årsregnskapet. 

Etter fullmakt 

Tora Struve Jarlsby 
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 

avdelingsdirektør 

Brevet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur. 

Vedlegg:  Revisjonsberetning 

Kopi til: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 

Styremøte 13.06.18  - Orienteringssak 8/18
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Org. nr.: 974789523 
 
 

 

Riksrevisjonens beretning  
 

Til Norges Handelshøyskole 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet    

Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert Norges Handelshøyskoles årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av 
ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive 
kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2017.  
 
Virksomhetsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er 28 215 000 kroner. 
 
Etter Riksrevisjonens mening gir Norges Handelshøyskoles årsregnskap et rettvisende bilde av 
virksomhetens disponible bevilgninger i 2017 og av aksjer per 31. desember 2017, i samsvar med regelverk 
for statlig økonomistyring. Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat 
for 2017 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2017, i samsvar med statlige 
regnskapsstandarder (SRS). 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet 
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er 
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI 
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt de 
øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter vår oppfatning 
er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon i årsrapporten 
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V). 
Riksrevisjonens uttalelse omfatter revisjon av årsregnskapet og virksomhetens etterlevelse av administrative 
regelverk for økonomistyring, ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V). Vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen i 
årsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 
informasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen. Vi vurderer også om 
den øvrige informasjonen ser ut til å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den 
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere dette i 
revisjonsberetningen.  
 
Det er ingenting å rapportere i så måte. 

Vår referanse  2017/00704-9 
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Ledelsens, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapet

Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regelverk for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen og styret er også 
ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de mener er nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. 

Det overordnede departementet og styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer 
relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll. 

Riksrevisjonens oppgaver og plikter 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om 
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet 
kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet. 

Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI 1000–2999. 

Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen
for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll. 

Vi gjør også følgende: 
 opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er

 evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og
tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene

 evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og de statlige
regnskapsstandardene

Vi kommuniserer med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet, blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av 
betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.  

Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen og styret, og informerer det overordnede 
departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, 
og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt i 
revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i 
beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er rimelig å forvente at de negative konsekvensene av en 
slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være
aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 
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Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative 
regelverk for økonomistyring, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om hvorvidt 
det er vesentlige brudd på slike regelverk. 

Uttalelse om øvrige forhold   

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring  
Vi uttaler oss med moderat sikkerhet om hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har 
disponert bevilgningene på en måte som i vesentlig grad strider mot administrative regelverk for 
økonomistyring. Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for 
uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
finner nødvendige. 
 
Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige, er vi ikke kjent med 
forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med administrative regelverk for 
økonomistyring. 
 
 
 
 
 
Oslo; 24.04.2018 
 
Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 
 avdelingsdirektør 
  

Dokumentet er ekspedert digitalt og har derfor ingen håndskreven signatur 
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