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GODKJENNING OG PROTOKOLL FRA MØTE 7/18, INNKALLING OG
SAKSLISTE MØTE 8/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02276-21 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 74/18 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 7/18, og innkalling og saksliste til møte 8/18 godkjennes. 

Bakgrunn: 
Vedlagt protokoll fra møte 7/18 til endelig godkjenning. 



74/18 Godkjenning og protokoll fra møte 7/18, innkalling og saksliste møte 8/18 - 17/02276-21 Godkjenning og protokoll fra møte 7/18, innkalling og saksliste møte 8/18 : Protokoll-styremøte-011118-til utsending med styrepapirer 04.12.18 for godkjenning

Sak 74/18 - Vedlegg: Denne filen er unntatt offentlighet.

Tittel: Protokoll-styremøte-011118

Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 5
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REKTOR ORIENTERER OM STATUS OG FREMDRIFT - MØTE 8/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02293-20 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 75/18 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 



76/18 Overordnet plan for strategi-implementering, andre gangs behandling. Videreutviklet plan med innarbeidede måleindikatorer - 16/02777-19 NHH strategi 2018-2021: Overordnet plan for implementering og oppfølging av satsingsområdene - andre styrebehandling :

Sak 76/18  NHH strategi 2018-2021: 
                  Overordnet plan for implementering og oppfølging av satsingsområdene - andre styrebehandling 

Dette dokumentet er unntatt offentlighet. 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1pkt2



 Vedtakssaker -  Statens lederlønnsordning - stillings- og resultatkrav for rektor for 2018-2019 :

Sak 77/18  Statens lederlønnsordning - stillings- og resultatkrav for rektor for 2018-2019 
                  

Dette dokumentet er unntatt offentlighet. 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl §13 jfr Fvl §13.1



78/18 Utvikling av system for omdømmebygging ved NHH  - 18/02545-3 Utvikling av system for omdømmebygging ved NHH  : Utvikling av system for omdømmebygging ved NHH

1 

UTVIKLING AV SYSTEM FOR OMDØMMEBYGGING VED NHH 

Saksbehandler Sigrid Folkestad/Magne Supphellen 
Arkivreferanse 18/02545-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 78/18 

Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til den fremlagte planen for utvikling av omdømmestrategi og system for 
implementering ved NHH. 

Bakgrunn: 

Kommunikasjon med NHH som avsender foregår via mange kanaler. I tillegg til Kommunikasjons- og 
markedsavdelingens (KOMA)  aktiviteter, bygges omdømmet gjennom instituttenes og 
forskningssentrenes kommunikasjon og de ansattes personlige kommunikasjon. Aller viktigst for 
omdømmet er imidlertid innholds-leveransene, det vil si utdanningsprogrammene, kursene og 
forskningen NHH leverer. Det mangler i dag en helhetlig strategi for hvordan NHHs omdømme skal 
styrkes over tid, og systemer for implementering og samkjøring av aktiviteter på kommunikasjon og 
«innholdsproduksjon».  Vi foreslår derfor at det gjennomføres en prosess i første del av 2019 for å 
etablere en helhetlig omdømmestrategi og et system for implementering.  

Omdømmestrategien skal inneholde følgende: 
• Retningslinjer for hvordan arbeidet med omdømmestrategien skal organiseres
• Oppdaterte analyser av målgruppenes oppfatninger av NHHs styrker og svakheter
• Oppdaterte analyser av utdanningsmarkedet for økonomer nasjonalt og internasjonalt
• Oppdaterte analyser av behov for kompetanse og ferdigheter i næringslivet
• Beskrivelser av målgrupper (f.eks elever i vgs) og kategorier (bachelor-utdanning i øk/adm).
• Posisjoneringer (målbilder) for våre leveranser i alle prioriterte kategorier og målgrupper (med

en klar fellesnevner på tvers av målgruppene)
• Retningslinjer for bruk av merkenavn (NHH vs forskningssentra, NHHS og NHHE)
• Målsettinger for positive endringer i alle målgrupper for neste periode (5 år), i tråd med

posisjoneringene

Systemet for implementering av omdømmestrategien skal inneholde følgende: 
• Konkrete handlingsplaner basert på målsettingene i strategien – for alle målgrupper
• Retningslinjer for hvem som skal involveres i utviklingen av handlingsplanene, hva planene

skal inneholde – og baseres på (posisjoneringene + ferske markedsdata)
• Retningslinjer for rollefordeling og samhandling mellom KOMA og fagstab som er ansvarlig

for utviklingen av innhold (kurs, programmer, forskning, etc.)
• Retningslinjer for ekstern kommunikasjon via instituttene, sentrene og ansatte
• Systemer for tracking og rapportering av utviklingen i sentrale elementer i posisjoneringene

(omdømme-«dashboard»). Måling og rapportering av kommunikasjons-effekter.
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Progresjonsplan og arbeidsgruppe 
 
Det etableres en arbeidsgruppe primo januar 2019 bestående av representanter fra KOMA, rektoratet 
og professor i markedsføring, Magne Supphellen. Sistnevnte leder gruppen. Gruppen rapporterer til 
rektor.  
 
I forbindelse med styremøtet og –seminaret i april, legges det opp til en workshop om NHH sin 
omdømmestrategi.  Utgangspunktet vil da være at arbeidsgruppen vil legge frem et første utkast til 
omdømmestrategi og system for implementering.  På basis av innspillene fra Styret vil arbeidsgruppen 
justere og videreutvikle arbeidet.  Det tas sikte på å presentere Styret for et gjennomarbeidet forslag til 
omdømmestrategi og system for implementering medio 2019. 
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BUDSJETT 2019

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 18/02809-3 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 79/18 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar budsjettfordeling for 2019 i samsvar med tabellen presentert i del fem i saksfremlegget.
Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer 
presentert i vedlegg til saksfremlegg. 

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering. 

Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2019 ikke er vedtatt før regnskapet for 2018 er 
behandlet.  

Bakgrunn: 

1. Innledning

Dette saksfremlegget presenterer forslag til budsjett for 2019. Budsjettforslaget tar hensyn til de
diskusjoner og prioriteringer som kom frem unders styrets behandling av foreløpig budsjett 2019 (sak 
66/18, styremøte 1. november 2018). Det vises også til prognoser for 2018 som ble presentert i 
forbindelse med styrets behandling av økonomirapport pr. 2. tertial 2018 (sak 67/18, styremøte 1. 
november 2018). 

Som foregående år har høyskolen et begrenset økonomisk handlingsrom. Omtrent 68 % av budsjettet 
benyttes til å dekke faste lønnsforpliktelser. Videre er store deler av driftsbudsjettet bundet opp i faste
forpliktelser. Tilgjengelig fri virksomhetskapital (VK) og høyskolens frie avsetninger (ubrukte 
statsmidler) er en forutsetning for å gjennomføre rehabiliteringsprosjektet. Rehabiliteringsprosjektet 
tilsier også gjennomgående stor nøkternhet i ressursbruken. 

Dette saksfremlegget omtaler i hovedsak budsjettet for den bevilgningsfinansierte aktiviteten ved 
NHH (BFV). I vedlegg til styresaken er forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet for BFV 
omtalt mer detaljert. 

Budsjettet for NHH Executive (NHHE) og øvrig Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er 
gitt en særskilt omtale i vedlegget til styresaken. Det vises også til overordnede tall presentert i 
oversiktstabellen i del tre.  
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2. Strategiske prioriteringer

Nøktern budsjettering av kostnadene til løpende drift av Høyskolens basisaktiviteter har gitt et 
handlingsrom for strategiske prioriteringer på tilsammen drøye 22 millioner i 2019. 

De strategiske prioriteringene er relatert til målene i NHH sin strategi 2017-2021, og da spesielt til de
spesifiserte satsingsområdene. Vedlegget gir en detaljert oversikt over prioriteringene. Omfanget av 
strategiske prioriteringer knyttet direkte til satsingsområdene kan oppsummeres som følger: 

 Faglig fornyelse og relevans: 2,9 mill. kr.
 Fremragende læringsmiljø og pedagogikk: 0,7 mill. kr.
 Forskning på toppnivå: 9,7 mill. kr. 
 Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid: 2,7 mill. kr.
 Systematisk digitalisering: 1,7 mill. kr. 

For å få et rett inntrykk av den samlede prioriteringen av de ulike satsingsområdene, må disse
beløpene sees i forhold til budsjettet forøvrig. Eksempelvis er en viktig del av satsingen på 
læringsmiljø og pedagogikk knyttet til rehabiliteringsprosjektet med sin vektlegging av nye auditorier 
designet for studentsentrerte undervisningsformer.    

3. NHHs samlede aktivitet

Tabellen under gir en samlet oversikt over aktivitet som er planlagt gjennomført ved NHH i 2019 og 
forklarer hvordan denne aktiviteten finansieres av ulike finansieringskilder.  

Den første kolonnen i tabellen viser at høyskolens budsjett innenfor BFV balanserer ved å bruke 
ubrukte midler fra KD. Det er ikke behov for å benytte fri virksomhetskapital (VK). Tabellen viser 
videre at høyskolen, i tillegg til ordinær aktivitet finansiert over statsbudsjettet, forventer å generere
eksterne inntekter på ca. 133 mill. kr. i 2019. 
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4. Sammendrag - BFV

Dekningssiden 

Som oppsummerende tabell i del fem viser består dekningssiden av tildelte midler over statsbudsjettet 
og budsjettert dekningsbidrag.  

Kostnadssiden 

Fastlønn 
Forslag til fastlønnsbudsjett for 2019 finansierer 375,3 årsverk fordelt på følgende måte: 
 Fagstab: 174 årsverk
 Spissing av forskning: 4 årsverk
 Administrativ bemanning ved instituttene: 20,6 årsverk
 Stipendiater: 70 årsverk
 Administrativ bemanning sentralt: 106,7 årsverk

Inklusive lønnsjusteringer og felles lønn foreslås det avsatt ca. 328,8 mill. kr. til fastlønnsbudsjett. 

Drift, ikke bygningsrelatert 
Eksklusive bygningsrelatert drift, investeringer og strategiske satsinger / prosjektrettede tiltak foreslås
det avsatt ca. 75,3 mill. kr. til driftsbudsjett, ikke bygningsrelatert. 

Drift, bygningsrelatert 
Det foreslås avsatt ca. 75,1 mill. kr. til driftsbudsjett, bygningsrelatert. 

Investeringer 
Det foreslås avsatt 6,7 mill. kr. til investeringer. 

Strategiske satsinger / Prosjektrettede tiltak 
Det foreslås avsatt ca. 22,4 mill. kr. til strategiske satsinger / prosjektrettede tiltak. 

5. Oppsummering

Tabellen under viser forslag til budsjett for BFV 2019. 
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Tall i 1.000 kr.

Budsjett 2019 
(des. 2018)

- Bevilgning fra KD 474 668
- Bevilgning fra KD, kapitalelement husleie 4 741
- Dekningsbidrag NHHE 1 200
- Dekningsbidrag øvrig BOA 2 046
Sum årets dekningsside 482 655

- Fagstab 181 903
- Spissing av forskning 3 281
- Administrativ bemanning institutter 14 717
- Stipendiater 43 044
- Administrative enheter 81 628
- Helårseff. lokale forhandl. høst 2018
- Lønnsøkning 6 000
- Lønnsrefusjoner -2 000 
- Yrkesskadeforsikring 250
- Underforbruk lønnsrammer
Sum fastlønn 328 823

- Institutter 8 068
- Institutter - forskningstiltak 310
- Utvalg 7 809
- Eksamen (sensur og adm.) 11 818
- Styret - honorar og drift 2 250
- Driftsmidler forvaltet av administrative enheter, ikke 
bygningsrelatert 45 100
Sum drift, ikke bygningsrelatert 75 355

- Drift egen bygningsmasse 9 450
- Husleie / drift nybygg 33 441
- Husleie / drift Servicebygg, Jebsen, Vaktmesterbolig 8 136
- Husleie / drift Merino 24 033
INVESTERINGER:
- Investeringer IT 5 750
- Investeringer eiendom 910
STRATEGISKE SATSNINGER / 
PROSJEKTRETTEDE TILTAK:
Til enhetene 9 275
Til utvalgene 50
Prosjektrettede tiltak 13 058
Sum drift 179 458
Sum fastlønn og drift 508 281

Underforbruk (+) / overforbruk (-) -25 626 

Inndekking av overforbruk:

Tilleggsbevilgning KD 16 085
Ubrukte midler KD 9 541

25 626
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Vedlegg: 
1. Detaljer Budsjett 2019 – Unntatt offentlighet §23, første ledd.
2. Brev fra KD vedr. «Oppfølging av gjennomgangen av overføringene i UH-sektoren”, datert

11. oktober 2018
3. Brev fra KD vedr. «Oppfølging av gjennomgangen av overføringene i UH-sektoren”, datert

30. november 2018
4. Oversikt kontantstrøm 2019 - 2022
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Sak 79/18 Vedlegg 1

Vedlegg 1: Detaljer Budsjett 2019  

Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl § 23 første ledd
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Sak 79/18 - Vedlegg 2
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Sak 79/18 - Vedlegg 3
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OPPNEVNING AV STYREMEDLEMMER TIL JAN MOSSINS
MINNEFOND TIL FREMME AV FINANSIELL FORSKNING 2019 – 2022 

Saksbehandler Klas Rønning 
Arkivreferanse 16/02128-8 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 80/18 

Forslag til vedtak: 
Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til styret for Jan Mossins minnefond til 
fremme av finansiell forskning for perioden 1.1.2019 til 31.12.2022. 

Aksel Mjøs (FIN) 
Teodor Sveen-Nilsen (ekstern) 
Guri Angell-Hansen (ekstern) 
Kjell Henry Knivsflå (IRRR) 
Gernot Doppelhofer (SAM)  
Michael Kisser (FIN) 
André Vatsgar (vara / ekstern) 
Anne Gjøen (vara / ekstern) 
Trond Bjørnenak (vara) (IRRR) 
Karin Sigrid Thorburn (vara / FIN) 
Øystein Gjerde (vara / FOR) 
Jørgen Haug (vara / FIN)  

Bakgrunn: 

Det skal oppnevnes nytt styre i Jan Mossins Minnefond (JMM). Dette er et fond som ble opprettet i 
1996 med gaver fra finansnæringen og ble i noen år tildelt en andel av overskuddet i AFA-studiet 
(Autorisert Finansanalytiker). Ordningen med overføring fra AFA-studiets overskudd ble avsluttet 
etter instruks fra KD. I dag tilføres denne overskuddsandelen (AFA midlene) til NHHs 
virksomhetskapital, men skal anvendes i samsvar med vedtektene i JMM. Dette følger av avtale med 
Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). I praksis har styret i JMM gjennom anbefaling til NHHs 
ledelse bestemt hvordan midlene anvendes. Årlige inntekter og disponeringer er i størrelsesorden kr 2
mill., se tabell nedenfor. Inntektene kommer hovedsakelig fra AFA-studiet, men også fra de fire 
påbygningsstudiene som tilbys i fellesskap med NFF, Corporate Finance, Avansert kredittanalyse, 
Verdsettelse og Porteføljeforvaltning. Bortsett fra Corporate Finance så tilbys ikke alle disse kursene 
hvert år. I tillegg har NHH i en periode tilbudt DNB et finansprogram innenfor samarbeidet med NFF.
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Vedlagt notat skrevet av tidligere rektor Frøystein Gjesdal til NHHs styre i november 2014 gir en 
utdypende beskrivelse av bakgrunn og historie. 
 
JMM har som formål å støtte «forskning innen finansielle emner, fortrinnsvis ved Norges 
Handelshøyskole, samt formidling av slik forskning». Disponeringen har vært fokusert på bidrag 
til internasjonal rekruttering, tilleggs avlønning, forskningskonti og kjøp av forskningsdata. Alle 
tildelinger skjer etter søknad som behandles i styret. Styret har utarbeidet egne retningslinjer ut 
fra vedtektene og sentralt i disse er: 

 Bevilgninger skal fortrinnsvis være tidsbegrenset og skal ikke komme istedenfor NHHs 
regulære driftsutgifter.   

 Lønn og/eller annuum skal gå til sikring av internasjonal rekruttering eller til verdifulle 
personer NHH står i fare for å miste.  

 Innkjøpte databaser skal ha mer allmenn interesse/bruk på NHH 
 
Nøkkeltall siden 2012 er gitt nedenfor: 
 
(1000 NOK)             Avg 
Spending categories: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 12 - 17 
Top up Salaries 153  172  429  537  599  948  473  
Annums / Research accounts 135  303  303  62  377  322  250  
Research data 109  68  439  427  778  356  363  
Conferences 0  0  0  0  200  0  33  
FIN (FOR) recruiting 0  100  155  100  0  0  59  
Total spending 397  643  1 325  1 126  1 955  1 626  1 179  

         
Revenues, by sources:         
- AFA program 1 387  1 700  1 561  1 553  1 587  1 555    
- Corporate Finance 167  151  201  156  110  105    
- DNB Financial Analysis  300    310  317    
- Profit share NFF-managed programs 219  422  196  18  296      
Total revenues 1 772  2 573  1 958  1 727  2 303  1 977  2 052  

Balance 31.12 13 899  15 829  16 461  17 062  17 411  17 762    

 
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. 
 
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. 
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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 fondet har i dag følgende sammensetning, etter en mindre justering våren 2018: 
 
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) 
 
NHHs styre oppnevner nytt styre for Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 
(JMM) for en periode på 4 år.  To av styremedlemmene oppnevnes etter forslag fra NFF. NFF 
var initiativtaker til Autorisert Finansanalytikerstudiet som ble etablert i 1988 og har vært 
partner siden i dette studiet og påbygningsstudiene. Involveringen i dette JMM-styret skyldes 
at det er deler av overskuddet fra dette samarbeidet som er grunnlaget for både JMMs kapital 
og de utdelinger som styret ellers vurderer. 
 
Styreendringene skyldes at sittende styres funksjonstid går ut 31.12.2018. 
 
Representanten fra Foretak, Øystein Gjerde, har sittet i hele perioden selv om det var planen 
at han byttet med Øystein Thøgersen fra Samfunn. Byttet ble ikke gjort siden Thøgersen ble 
rektor, og det var kort tid igjen av perioden. Forslaget er derfor nå at Gernot Doppelhofer fra 
Samfunn går inn som fast medlem. Han er makroøkonom og underviser selv i AFA fra januar 
2019. Thore Johnsen går ut av styret etter svært lang fartstid og siden det nå er 2 år siden han 
ble pensjonist fra NHH. NFFs kandidater er de samme som de som sitter i styret i dag. 
Enkeltpersonene og deres foresatte er innforstått med forslagene. 
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Jan Mossins Minnefond og disponering av overskudd fra AFA 

studiet (AFA midlene) 

Innledning 

Det skal oppnevnes nytt styre i Jan Mossins Minnefond. Dette styret disponerer i dag også 

den del av overskuddet fra AFA studiet som «tilhører» NHH. Disse kalles «AFA midlene». 

Oppsamlede AFA midler er en del av NHHs virksomhetskapital som disponeres av

fagmiljøene. Før styret kan oppnevnes må vedtektene oppdateres. Det er da naturlig å se på 

hele strukturen knyttet til sammensetning og roller. NHH styret oppnevner styret i JMM.  

I det følgende beskrives først bakgrunnen for saken. På grunn av historien er dette en

kompleks sak. Samarbeidet og avtalene med Norske Finansanalytikeres Forening - NFF – er

sentrale. Videre har Kunnskapsdepartementet vært involvert i disponeringen av AFA midlene.

NFF avtalen og KDs involvering legger visse beskrankninger på mulighetsrommet. Det vil

ikke foreslås å utfordre disse.  

Videre vil det ikke bli foreslått endringer i opplegget for allokering av overskuddet fra AFA

studiet. Fagmiljøene som tilbyr undervisning skal også i fremtiden ha sin del av overskuddet

som kan disponeres til faglig virksomhet. Dette er en del av avtalen med NFF, men gjelder 

alle etterutdanningsprogrammer ved høyskolen. Ordningen gir gode insitamenter og fornuftig 

bruk av midlene. 

Det er imidlertid viktig at disponeringen av AFA midlene har bred legitimitet innad på NHH.

Dette handler om beslutningsprosess og retningslinjer, men også om transparens. Det vil 

derfor bli foreslått enkelte endringer i forhold til dagens beslutningsprosess. Dette går på at

flere bør involveres i beslutningen, at det skal være retningslinjer for disponering og årlig 

rapportering. 

Bakgrunn 

Initiativet til AFA-studiet ble tatt av Norske Finansanalytikeres forening (NFF) og enkelte 

personer ved NHH høsten 1988. Det ble senere avtalt at Stiftelsen NHHK skulle ha det 

økonomiske og administrative ansvaret for studiet, mens NHH påtok seg faglig ansvar 

(Kollegievedtak 16.12.1990).  

Sak 80/18 - Vedlegg
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Det ble deretter inngått to avtaler mellom henholdsvis NHH og NFF og mellom NHHK og 

NFF (godkjent av NHH). Avtalen mellom NHH og NFF regulerte faglig ansvar. Ifølge 

avtalen med NHHK skulle overskuddet (etter direkte kostnader) fra AFA-studiet fordeles med 

1/3 på NFF, 1/3 på NHHK og 1/3 på NHH (etter at det ble bygget opp et sikkerhetsfond for 

studiets drift).  

Det som i avtalen kalles «NHHs andel» skulle øremerkes til forskning innen finansielle emner 

samt formidling av slik forskning. Det ble for dette formål opprettet et fond «Jan Mossins 

Minnefond» (JMM) 31.12.1995. Styret i fondet skulle ha tre medlemmer oppnevnt av 

Kollegiet ved NHH, herunder ett medlem foreslått av NFF. Thore Johnsen har vært styreleder 

siden opprettelsen. Frøystein Gjesdal har vært styremedlem. NFF har vært representert ved 

ulike personer. 

I 1997 ble NHHK avviklet og virksomheten ble overført til NHH. NHH gikk inn i NHHKs 

sted i avtalene med NFF om AFA studiet. Overføringene til JMM opphørte fordi det oppstod 

uklarhet om denne delen av overskuddet formelt tilhørte NHH. I så fall kunne ikke midlene 

uten videre overføres til et fond. Styret i JMM fortsatte imidlertid å disponere en tredjedel av 

overskuddet fra studiet (men NHHs direktør attesterte alle utbetalinger). Det vises i denne 

forbindelse til kollegievedtak 26/99 hvor denne praksisen er nedfelt. 

NFF (og styret i JMM) presset etter hvert på for å få en formell løsning på problemet knyttet 

til disponeringen av den siste tredjedelen av AFA-overskuddet - «AFA midlene». NFF var og 

er av den oppfatning at AFA midlene ikke kunne disponeres av NHH alene. De påberoper seg 

rett til innsikt i og innflytelse på disponeringen av midlene. Det er vel heller ingen tvil om at 

dette følger av avtaleverket. 

21.11.2006 ble det inngått en ny rammeavtale mellom NHH og NFF hvor det heter at 1/3 av 

overskuddet fra AFA studiet skal overføres «til JMM (eventuelt finansmiljøet ved NHH)». 

For øvrige studier under rammeavtalen er delingen 50/50 mellom NHH og NFF. Denne 

avtalen ble inngått etter et vedtak i NHHs styre 28.10.2005. Allerede 9.5.2006 søkte NHH 

kunnskapsdepartementet (KD) om tillatelse til å overføre «ubenyttet overskudd» fra AFA-

studiet til JMM. NHHs styre besluttet 14.9.2006 å overføre udisponerte midler fra årene 2002 

– 2005 til JMM under forutsetning av KDs godkjenning. 

Til tross for diverse purringer mottok en ikke noe endelig svar fra KD, og 10.12.2009 meldte 

NHH fra om at styrevedtaket om overføring av midler til JMM minnefond ville bli effektuert. 

15.6.2010 ble det overført i overkant av NOK 8 mill. I 2011 mottok imidlertid NHH en 
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telefonisk henvendelse fra KD med melding om at høyskolen ikke hadde fullmakt til å foreta 

denne type transaksjoner. I samråd med styret i JMM ble overføringen deretter reversert. Det 

må antas at KD her har lagt til grunn at midlene er NHHs (og statens) eiendom. Grunnlaget 

for denne vurderingen er ikke kjent. 

Etter KDs inngrep ble rammeavtalen mellom NHH og NFF reforhandlet i september 2012. 

Om overskuddsdeling heter det nå at «overskuddet fra AFA studiet ………… fordeles med 

1/3 til NFF, og 2/3 til NHH, hvorav minst 50 % av NHHs andel tilføres fagmiljøet i finansiell 

økonomi etter de kriterier NHH bestemmer». I avtalens fortekst punkt f) blir forhistorien 

beskrevet og videre: «NHH skal arbeide for at midlene anvendes etter intensjonene i 

vedtektene for JMM, og skal derfor innhente uttalelse fra styret i JMM før midlene 

disponeres». I praksis har styret i JMM disponert overskuddene fra AFA-studiet. 

I beskrivelsen av formålet for JMM og AFA-midlene for øvrig brukes betegnelsene 

«finansielle emner», «finansmiljøet» og «finansiell økonomi» for å beskrive det fagområdet 

som tilgodeses. Det har alltid vært enighet om at disse betegnelsene er benyttet for å beskrive 

de fagområdene som undervises på AFA-studiet og omfatter også finansregnskap, verdsettelse 

og makroøkonomi. 

 

Generelle problemstillinger 

JMM har nå en kapital på NOK 8,3 mill. Oppsamlete AFA-midler er på NOK 15,4 mill. og er 

regnskapsført i NHHs regnskap som (bundet) virksomhetskapital. Dette er som sagt 

halvparten av de midlene som NHH er tilført fra AFA-studiet. Ikke minst på grunn av streng 

kostnadsstyring gir AFA-studiet solide bidrag til partene. 

De siste seks årene har årlig overskuddsandel vært ca. NOK 2 mill. og ca. 30 % av årets 

overskudd har vært benyttet. Budsjetterte bevilgninger for 2014 og påfølgende år er ca. NOK 

2 mill. Bevilgningene har i hovedsak gått til ekstra lønn og annuum til internasjonalt 

rekrutterte ansatte samt til innkjøp av databaser. Kapital og avkastningen i JMM har stort sett 

stått urørt de senere år. 

Det har vært NHHs strategi å prise etterutdanningsprogrammer slik at det genereres penger til 

forskning. Det har videre vært hensikten at denne delen av overskuddet kommer de fagmiljøer 

til gode som genererer overskuddet (selvfølgelig ikke bare de personer som er involvert). 
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Dette har gunstige insitamentseffekter. AFA studiets fordelingsmodell er forskjellig fra den

som brukes for andre studier, og andelen som går til fagmiljøet er antakelig noe større. 

Det er viktig å etterleve de avtaler som er inngått med NFF, og som har tjent NHH godt i 25

år. NFF er en strategisk samarbeidspartner og har eiendomsrett til AFA tittelen. Avtalene har

vært revidert flere ganger (senest i 2012) og er tilstrekkelig fleksible. Det er ingen grunn til å

tro at det skulle være noe motsetningsforhold mellom NHH og NFF når det gjelder

disponering av AFA midlene. Videre kunne en tenke seg å ta ny kontakt med

Kunnskapsdepartementet med sikte på overføring av midler til JMM. Begrunnelsen måtte 

være at AFA-midlene egentlig ikke er statens eiendom så lenge NFF har medinnflytelse over

bruken av midlene. En slik fremgangsmåte synes lite hensiktsmessig på det nåværende 

tidspunkt. 

Det er ikke nødvendig å diskutere den kapitaloppbygging som har funnet sted over tid. Det er

imidlertid bred enighet om at det nå i alle fall bør være en målsetting å disponere minst de

midlene som årlig tilføres. For å få dette til er det viktig at det kommer inn flere søknader om

midler som tilfredsstiller kriteriene for bruk.  

Endelig er det viktig at bruken av midlene har bred legitimitet. Fondet har som formål å støtte

«forskning innen finansielle emner, fortrinnsvis ved Norges Handelshøyskole, samt 

formidling av slik forskning». Disponering av midlene bør sikre at fagmiljøene får mest mulig 

ut av ressursene, og at det ikke reises tvil om dette. Transparens er i denne sammenheng 

særlig viktig. 

Formelle prosedyrer for disponering av midler 

Som nevnt er det styret i JMMs minnefond som også disponerer overskuddet fra AFA studiet

med godkjennelse av adm. dir. Dette i henhold til avtale med NFF hvor det heter at styret i 

JMM skal ha rett til å uttale seg om disponering av midlene. Det legges til grunn at NFF har 

rett til å delta i beslutningsprosessen, og at den eksisterende beslutningsprosess er en praktisk

løsning på dette. Det kunne imidlertid finnes andre løsninger, og det er grunn til å vurdere 

alternativer. Dette er tema i det følgende. 

Bør styret i JMM disponere AFA-midlene? 

Overskuddsdeling er vanlig også i forbindelse med andre E-MBA type programmer. Praksis 

er da å fordele midlene på aktuelle institutter etter en passende nøkkel. Bruken av midler 
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styres deretter av instituttene. Dette er en enkel løsning og plasserer ansvaret på de enhetene 

som er ansvarlig for forskning og formidling i de aktuelle fagene. Det kan imidlertid også 

være gode argumenter for mindre skjematiske løsninger. Hovedproblemet er imidlertid at en

mekanisk fordeling gjør det vanskelig å ta hensyn til rammeavtalens formål for bruk av AFA-

midlene, og gjør det vanskelig for NFF å delta i disponeringen. 

Det følger da at AFA midlene bør disponeres av et styre, og at dette styret er identisk med

styret i JMM (eller omvendt). Det siste følger av avtalen med NFF. Det er ikke umulig at NFF 

ville kunne gå med på å skille disse to funksjonene, men det synes ikke å være noen gode 

grunner for å gjøre dette. Det spørsmålet som gjenstår er da hvordan styret i JMM bør settes

sammen og om det bør utformes nærmere retningslinjer for disponering av midlene. Dette 

drøftes i påfølgende avsnitt. 

Sammensetning og valg av styre i JMM 

Styret i JMM består i dag av tre medlemmer oppnevnt av NHHs styre. To forslås av institutter

(i dag Foretak og IRRR); ett foreslås av NFF. Som nevnt er det to personer med tett kobling 

til AFA studiet som hittil har hatt denne rollen. Det er ikke unaturlig at de som står for

verdiskapningen også har innflytelse på anvendelsen. Andre hensyn bør også være 

tungtveiende. Formålet med midlene er å støtte forskning og formidling innen de aktuelle

fagområdene. Midlene vil kunne gi fagmiljøene et betydelig strategisk handlingsrom. Som

nevnt er det instituttene som har ansvaret for å utforme strategien innenfor de rammer som er

formulert på overordnet nivå. Det er derfor viktig å sikre at AFA midlene og JMM forvaltes i

samsvar med de strategiene som er lagt. Noe annet ville være lite hensiktsmessig. Det er også 

slik midlene har vært benyttet over tid. Internasjonal rekruttering og satsing på empirisk

forskning har vært sentrale elementer i strategien til finansmiljøet. Det er videre viktig at de 

personene som velges har god kontakt med instituttledelsen. Så lenge styremedlemmene 

foreslås av institutter, burde dette være enkelt å få til. 

Det gjenstår å diskutere hvor mange medlemmer styret i JMM bør ha og hvem som bør 

foreslå medlemmer. Det synes rimelig at det i styresammensetningen tas et visst hensyn til 

hvilke miljøer som bidrar. Ved tildeling må alle i relevante fagområder stille likt. Å øke antall

styremedlemmer fra 3 som i dag, vil gjøre styret mer representativt, men også mer tungrodd. 

NFF har i samtaler indikert at de ønsker en tredjedel av medlemmene som før. Dette betyr at 

antall medlemmer i så fall må utvides til 6 hvorav 2 fra NFF. Dersom en velger å fortsette 

med et styre på tre medlemmer, vil det være naturlig at ett medlem forslås fra Institutt for 



80/18 Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 2019 – 2022 - 16/02128-8 Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 2019 – 2022 : Vedlegg Oppnevning av styremedlemmer til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

FG, November 2014 

6 
 

Finans (siden hovedtyngden av finansmiljøet når befinner seg her) og ett foreslås fra IRRR 

som før. IRR bør i så fall konsultere Foretak og Samfunn før det foreslås medlem (og 

varamedlem). Dersom det velges et styre på 6 medlemmer, vil det være mulig å ha to 

medlemmer foreslått fra Finans og ett hver fra Foretak (alternativt Samfunn) og IRRR.  

Hensynet til legitimitet må i den aktuelle situasjonen telle tyngst. Det vil derfor bli foreslått et 

styre på seks medlemmer. Styret kan selv organisere seg slik at det fungerer så effektivt som 

mulig. Det er videre viktig at alle NHH-ansatte innen aktuelle fagområder må kunne søke om 

midler, og at den del av midlene som går til støtte av NHHs forskning og formidling støtter 

opp under den strategien som er vedtatt. Dette foreslås nedfelt i retningslinjer for bruk av 

AFA-midler som NHH kan vedta i samsvar med avtale inngått med NFF. Utkast til 

retningslinjer er vedlagt 

Utkast til reviderte vedtekter for JMM er også vedlagt. Det vil bli foreslått at styret oppnevnes 

for resten av den normale valgperioden for instituttledere, og at valgperioden i fortsettelsen 

følger samme periode som instituttlederne. 
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INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM INTERNASJONAL 
STUDENTMOBILITET 

Saksbehandler Kine Robertsen 
Arkivreferanse 15/00119-8 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 81/18 

Forslag til vedtak: 
Styret ber Prorektor for utdanning om å ferdigstille besvarelsen til KD basert på diskusjonen i
møtet. 

Bakgrunn: 
Kunnskapsdepartementet (KD) har invitert NHH til å komme med innspill til den planlagte
stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet som er ventet ved årsskiftet 2019-2020.
I invitasjonen (vedlagt) er det presisert at innsendte innspill skal være godt forankret i 
institusjonen. Styret diskuterte saken på møtet 1.november 2018. Basert på diskusjonen i
møtet, samt tilbakemeldinger fra Utdanningsutvalget, programledere og seksjonsledere i 
Studieadministrativ avdeling har Seksjon for internasjonale relasjoner utarbeidet et forslag til
innspill. Utsatt frist for å sende innspill til KD er 21.desember 2018. 

Stortingsmeldingen vil inneholde tiltak og virkemidler for å bruke internasjonalisering til å 
heve kvaliteten i norsk høyere utdanning. Ambisjonen er en kulturendring i universitets- og 
høyskolesektoren som gjør mobilitet til en integrert del av alle norske studieprogram. 
Samtidig må institusjonene sørge for at studentene som av ulike årsaker ikke reiser ut, blir del
av et internasjonalt studiemiljø her hjemme.  

KD ønsker innspill til sju tema: ambisjon om kulturendring, utreisende studentmobilitet, 
innreisende studentmobilitet (utveksling og hel grad), strategisk samarbeid, nasjonale tiltak og 
regelverk, godkjenning, og arbeids- og næringsliv. 

Styret bes vurdere om det er andre tema eller spørsmål som bør diskuteres i 
stortingsmeldingen, som ikke blir belyst i det foreliggende utkastet til innspill fra NHH. 

Linda Nøstbakken 
Prorektor for utdanning 
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Vedlegg: 
- Utkast til innspill til stortingsmelding om studentmobilitet 
- Invitasjon fra KD til å komme med innspill til stortingsmelding om internasjonal

studentmobilitet 
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Innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet 

Norges Handelshøyskole (NHH) takker statsråden for invitasjonen til å komme med innspill til den 
kommende stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. NHH anerkjenner 
internasjonalisering som et viktig virkemiddel for å øke kvaliteten i utdanningen, og ønsker en 
slik melding velkommen. 

Som forespurt fra statsråden har det følgende innspillet vært diskutert i ulike fora på flere nivåer 
på høyskolen: Styret har hatt saken til behandling to ganger (01.11.18 og 12.12.18). Utkast til 
innspill har vært på intern høring hos programledere for høyskolens tre fulltidsstudieprogram
samt studentrepresentanter. Endelig er det blitt behandlet av studieadministrativ avdeling og 
prorektor for utdanning. 

Etter en innledende fremstilling av hvordan NHH har organisert arbeidet med 
internasjonalisering og hva vi legger i internasjonaliseringsbegrepet, er innspillet strukturert på 
samme måte som invitasjonen fra statsråden.  

Organisering av internasjonalisering og studentmobilitet ved NHH 
Siden 2017 har prorektor for utdanning hatt det øverste ansvaret for internasjonalisering ved 
NHH. Med det ble ansvaret for internasjonalisering plassert i direkte linje til 
studieadministrasjonen, i stedet for hos viserektor for internasjonalisering som i tidligere 
organisasjonsmodell. NHH har ikke lenger en egen viserektor for internasjonalisering. 

I forrige strategiperiode (2014-17) var internasjonalisering et strategisk satsningsområde for 
høyskolen. I inneværende strategiperiode og i ny organisasjon er internasjonalisering integrert i 
alle deler av organisasjonen, uten å være en uttalt strategisk satsning. Det stiller nye krav til 
organisasjonen. Ansvar for internasjonalisering er formelt nedfelt i mandatet til programledere 
for studieprogrammene, hos undervisningsansvarlige på alle institutt, samt i mandatet til 
Utdanningsutvalget. Seksjon for internasjonale relasjoner er representert i Utdanningsutvalget. 

Internasjonaliseringsaktiviteter inkluderer: 
a) internasjonale program for høyskolens egne bachelor- og masterstudenter (utveksling,

CEMS, dobbelgrad, Innovation School, praksismobilitet)
b) innreisende studentmobilitet som del av en bachelor- eller mastergrad ved en

partnerinstitusjon i utlandet (innreisende utveksling, CEMS, dobbelgrad)
c) utdanningsprosjekt finansiert gjennom Erasmus+ eller Diku
d) internasjonale helgradsstudenter (masternivå)

Høyskolens internasjonale program og innreisende studentmobilitet (punkt a og b), inkludert 
forvaltning og utvikling av samarbeid og utvekslingspartnere, administreres sentralt av Seksjon 
for internasjonale relasjoner (SIR) i Studieadministrativ avdeling. Dette omfatter i hovedsak 
mobilitetsopphold av mer enn tre måneders varighet. Studentene forholder seg til SIR i alle faser 

Sak 81/18 - Vedlegg 1
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av mobiliteten – fra planlegging, infomøter og veiledning via søknad, tilbud, nominasjon og 
hendelser som oppstår underveis, til kursgodkjenning og innpass av resultater etter fullført 
opphold. 
 
I tett samarbeid med faglige prosjektledere er SIR også involvert i utdanningsprosjekt som 
beskrevet i punkt c. Slike prosjekt inneholder gjerne aktiviteter som inngår i punkt a og b i tillegg 
til andre prosjektaktiviteter, som virtuell mobilitet, utvikling av felles kurs og program, kortere 
studieturer, ansattmobilitet og lignende.  
 
Seksjon for opptak i Studieadministrativ avdeling har ansvar for opptak av internasjonale søkere 
til de engelskspråklige hovedprofilene i masterprogrammet i økonomi og administrasjon (punkt 
d). 
 

1. Ambisjon om kulturendring 
 
NHH har kommet langt i sin tilnærming til internasjonal studentmobilitet, og høyskolen vil jobbe 
for å opprettholde posisjonen som ledende i Norge på studentmobilitet. Ambisjonen som 
statsråden skisserer er allerede etablert kultur ved NHH. Om lag halvparten av studentene som 
tar ut en grad fra NHH har hatt minst ett utlandsopphold som del av studiene. Derfor kan 
høyskolen før mange andre ta et steg videre og bruke ressurser på å levere på områder der det 
er potensial for videre utvikling og innovasjon. Det kan innebære større fokus på 
internasjonalisering hjemme og en mer systematisk tilnærming til hvordan internasjonale 
perspektiv og erfaringer kan øke kvaliteten på utdanningen.  
 
Vi er i stor grad enig i statsrådens vurdering av faktorer som kan fremme kulturendring. I det 
følgende går vi nærmere inn på de fem faktorene som statsråden trekker frem som grunnlag for 
en kulturendring. Videre utdypinger finnes under de etterfølgende punktene. 
 
Fem faktorer som må ligge til grunn for å oppnå ambisjonen om kulturendring: 

1. Internasjonal studentmobilitet må inngå som en fullt ut integrert del av det strategiske 
arbeidet for kvalitet og relevans i høyere utdanning. 
Her har NHH kommet langt. Studentmobilitet har vært en uttalt del av NHHs strategi i 
flere strategiperioder. I forrige strategiperiode (2014-18) var internasjonalisering et av de 
utvalgte satsningsområdene. 

 
NHH møter nye studenter med en forventning om at de skal benytte seg av de 
internasjonale tilbudene og programmene ved høyskolen. Oppfordringene om å reise ut 
kommer fra øverste hold. Rektoratet minner studentene på dette ved studiestart. 
 
Vi går nærmere inn på dette under punkt 2 om utgående studentmobilitet. 
 

2. Internasjonal studentmobilitet som del av en grad skal være basert på institusjonelt 
samarbeid, og dette samarbeidet bør omfatte både forskning og utdanning. 
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NHH er enig i prinsippet om at studentmobilitet, i forståelsen «klassiske 
utvekslingsopphold», bør være basert på institusjonelt samarbeid. Samtidig ser høyskolen 
endringer i terrenget som krever tilrettelegging for alternative modeller. Det er særlig 
relevant når det gjelder internasjonale praksisopphold. I samarbeid med bedrifter og 
organisasjoner tester NHH ulike modeller for videre utvikling, som sikrer kvalitet og 
relevans. 
 
NHH jobber aktivt med å identifisere hensiktsmessige koblinger mellom forskning og 
utdanning på internasjonaliseringsfeltet. Det er essensielt med faglig forankring og sikring 
av det faglige innholdet i studentenes utlandsopphold, men dette må ikke nødvendigvis 
innebære forskningssamarbeid. Handelshøyskoler verden over tilbyr lignende studier og 
kurs, og på dette fagfeltet kan kvaliteten og læringsutbyttet til studentene sikres på andre 
måter enn gjennom forskningssamarbeid mellom enkeltforskere.  
 
Vellykket forskningssamarbeid fører ikke nødvendigvis til godt institusjonelt 
utdanningssamarbeid. Forskningssamarbeid er ofte basert på forskernes individuelle 
nettverk, og de faglig ansatte måles på og belønnes etter andre indikatorer enn 
internasjonalt utdanningssamarbeid. For at siste del av faktoren skal være gyldig, 
utfordrer vi departementet til å (videre)utvikle et nasjonalt insentivsystem for 
institusjonene som gjør det mer attraktivt for faglig ansatte å koble utdanningssamarbeid 
og -prosjekt til forskningsprosjekt. Hovedfokuset til forskere er forskning. Hvordan kan 
utdanningssamarbeid i større grad knyttes til forskningsprosjekter? NHH etterlyser en 
tydeligere kobling mellom store program som Erasmus+ og Horisont 2020. Kan studenter 
defineres som mottakere av resultatene som forskningen produserer, slik at student- og 
utdanningstiltak kan inngå som «dissemination»/spredning av resultat?  
 

3. Regelverk skal ikke være til hinder for, og finansieringsordninger skal stimulere til økt 
studentmobilitet.  
Dette er vi enig i. Se nærmere kommentar under punkt 5 om nasjonale tiltak og regelverk. 
 

4. Institusjonenes ledelse, faglige ansatte og administrasjon, så vel som studentene selv, 
må bidra til kulturendringen.  
Alle de nevnte gruppene har vært viktige for at NHH har kommet dit vi er i dag. Mer om 
dette under punkt 2 om vellykkede tilnærminger til utgående studentmobilitet, og under 
punkt 3 om innkommende studentmobilitet, der vi påpeker at studentforeningen er en 
viktig aktør for integreringen av internasjonale studenter. 

 
5. Arbeids- og næringslivet må etterspørre og verdsette studenters internasjonale 

kompetanse. 
Dette er vi også enig i. Norske arbeidsgivere som rekrutterer NHH-studenter legger ofte 
vekt på om kandidaten har hatt relevant opphold internasjonalt i løpet av studietiden. 
Dette er en del av studentens beslutning om å reise på utveksling eller internship i 
utlandet. NHH er opptatt av at våre kandidater også skal være attraktive for arbeidsgivere 
i utlandet. Disse legger ofte vekt på at kandidatene har hatt internasjonale internships i 
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løpet av studietiden.  NHHs bidrag til å øke etterspørselen etter internasjonal kompetanse 
blant arbeidsgivere er å knytte arbeidsliv og utdanning sammen. 
 
NHH er klar over at det både for arbeidsgivere og studenter kan være vanskelig å 
identifisere nøyaktig hvilke internasjonale ferdigheter kandidaten opparbeider seg ved 
opphold i utlandet. Når NHH innfører et studiepoenggivende kurs som kombinerer praksis 
i utlandet og teori fra 2019 vil et hjemkomstseminar i etterkant av internshipet øke 
studentenes bevissthet om hva de har lært og hva de har fått ut av den internasjonale 
arbeidserfaringen. Dermed vil de få en mer bevisst holdning til hva de kan tilby 
arbeidsgivere.    
 
NHH ser det som viktig å ha tett kontakt med arbeidsgivere i inn- og utland for at student, 
lærested og arbeidsgiver sammen kan arbeide mot best mulig kvalitet i utdanningen. Det 
er krevende for utdanningsinstitusjonene å knytte bånd til arbeidsgivere i inn- og utland 
og virkemiddelapparatet kan spille en viktig rolle i denne utviklingen.  
 
Dette går vi nærmere inn på under punkt 7 om arbeids- og næringsliv. 
 

Hva skal til for å oppnå ambisjonen? 
Kulturen for internasjonalisering av studiene på NHH har vokst frem over tid. Suksessen skyldes 
delvis en rekke «naturgitte» forutsetninger, deriblant en svært mobil og ressurssterk 
studentmasse med gode jobbutsikter, et fagfelt som er svært internasjonalt rettet av natur og 
som tilbys nær sagt overalt (det gjør det lett å finne gode partnere med relevante kurstilbud), 
samt et arbeidsmarked som forventer at kandidatene har internasjonal erfaring (ref. faktor 5).  
 
I tillegg har NHH over lang tid gjort en aktiv og strategisk innsats for å legge til rette for 
internasjonal studentmobilitet i studieprogrammene. Det går vi nærmere inn på i neste punkt 
om utgående studentmobilitet. 
 

2. Utgående studentmobilitet 
 
Som nevnt har om lag 50 % av studentene som fullfører en grad ved NHH hatt ett eller flere 
studie- eller praksisopphold i utlandet. Det er viktig for høyskolen å tilby godt tilrettelagte og 
integrerte utvekslingsopphold både på bachelor- og masternivå.  
 
Utvekslingsprogrammet administreres sentralt på høyskolen. Studentene ved hvem de skal 
snakke med; de har kun én instans å forholde seg til i alt som gjelder utveksling. Dette reduserer 
risikoen for misforståelser og motstridende informasjon. Faglig ansatte involveres i faglig 
vurdering av kurs og potensielle samarbeidspartnere, via SIR. 
 
På NHH har både ledelsen, faglige og administrativt ansatte og studenter en forventning om at 
utlandsopphold er en integrert del av studieprogrammene på bachelor- og masternivå. 
Internasjonale muligheter trekkes frem i promoteringen av NHHs studieprogram. Studentene 
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som begynner på NHH forventer at høyskolen tilbyr relevante og attraktive internasjonale 
program, og de ser på utveksling som en naturlig del av et femårig studium på NHH. Disse 
forventningene stiller strenge krav til en velfungerende og effektiv administrasjon, som evner å 
legge til rette for ulike utlandsopphold i stor skala. 

Det er lagt godt til rette for utlandsopphold i NHHs bachelor- og masterprogram. Studieplanen 
inneholder anbefalte semester for utveksling, slik at det ikke skal gå på bekostning av studentens 
studieprogresjon og gjennomføringstid. Omlegging av studieplanen for bachelorprogrammet i 
2015 innførte et helt semester uten obligatoriske emner. Dette har gjort det lettere for 
bachelorstudentene å reise på utveksling, og har medført en kraftig økning i antall 
bachelorstudenter på utveksling. Det bidrar også til aksept/forståelse blant fagstab for at 
studentene velger å reise ut. Det er vanskeligere å vinne aksept for at obligatoriske kurs skal tas 
ved en annen institusjon. 

Godkjenning av kurs er en viktig faktor for å gjøre utveksling til en integrert del av studiene. NHH 
har en grundig prosess for forhåndsgodkjenning, slik at studentene er trygge på at kursene de tar 
på utveksling kan brukes i NHH-graden, og at utvekslingsoppholdet ikke skal føre til forsinkelser 
i studieløpet. Stort volum og høye krav til kvalitetssikring gjør dette til en ressurskrevende prosess 
for administrasjonen. Vi går nærmere inn på både mulighetene og utfordringene som ligger i 
dette under punkt 6 om godkjenning. 

Kvalitetssikringen av utvekslingen skjer i stor grad gjennom å sikre at NHH samarbeider med 
partneruniversitet som holder høy faglig kvalitet, som tilbyr et solid tilbud av kurs innenfor 
relevante fagområder og har en velfungerende administrativ organisering som sikrer at 
studentene blir godt tatt imot og ivaretatt. Gjennom CEMS-alliansen og PIM-nettverket har NHH 
tilgang på svært gode, akkrediterte institusjoner verden over. En rekke utvekslingsavtaler 
springer ut av disse nettverkene, som sikrer faglig kvalitet og relevans for studentene. Mer om 
dette under punkt 4 om strategisk samarbeid. 

Stort volum kombinert med begrensende administrative ressurser krever effektiv organisering. 
Opptak av utreisende utvekslingsstudenter, inkludert søknad, saksbehandling og fordeling av 
plasser, gjennomføres i opptaksmodulen i FS. NHH vil ønske en videre utvikling og tilpasning av
opptaksmodulen til utvekslingsopptaket velkommen, for å øke effektiviteten ytterligere. 

Den nye satsningen på NHH er studiepoenggivende praksismobilitet i og utenfor Europa. Mer om 
dette under punkt 7 om samarbeid med arbeids- og næringsliv. 

Utfordringer og hindringer 
Utover å opprettholde og øke volum ligger utfordringene fremover i å sikre at mobilitetsopphold 
bidrar til å øke kvaliteten i studieprogrammene og sikre et godt læringsutbytte for studentene. 
Ifølge Studiebarometeret 2017 vurderer NHH-studenter på utveksling det faglige nivået og 
utbyttet som lavt, og mye lavere enn studenter på utveksling fra andre norske institusjoner,
deriblant BI, som sender studenter til mange av de samme institusjonene som NHH. Dette kan 
henge sammen med at den faglige kvaliteten på NHH er svært høy og at høyskolen har svært 
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flinke studenter. Det kan også være et tegn på at NHH må jobbe mer med å integrere 
utvekslingsoppholdet i utdanningen og i større grad kvalitetssikre kursene studentene tar på 
utveksling.  
 
Utveksling og andre utlandsopphold skal ikke gå på bekostning av gjennomstrømmingen ved 
høyskolen. NHH krever derfor at studentene reiser på utveksling innen normert studietid. Dette 
er utfordrende for eksempel for studenter som har tunge verv i studentforeningen, der de gjerne 
tar et år med redusert eller ingen studieprogresjon for å bidra. I nylig innført revidert forskrift 
med utfyllende bestemmelser er det i større grad enn før lagt opp til at studenter som av ulike 
grunner forventer å bli forsinket skal bli fulgt opp tidlig i studieløpet. Dermed vil det være mulig 
å legge til rette for utlandsopphold i et individuelt tilpasset studieløp. 
 
Det er en økende tendens ved høyskolen at masterstudenter velger å reise på utveksling i siste 
semester, etter å ha skrevet masteroppgave i tredje semester. Det hindrer at utvekslingen blir en 
virkelig integrert del av masterprogrammet, og kan påvirke resultatene fra Studiebarometeret, 
som diskutert i tidligere avsnitt. Denne forskyvningen til siste semester skyldes delvis at de 
største selskapene aktivt rekrutterer siste års masterstudenter, med søknadsfrist allerede i 
høstsemesteret for oppstart påfølgende sommer. Dermed blir det viktig for studentene å være 
tilgjengelig i Norge i denne perioden. 
 
Statistikk og erfaring viser at NHH-studentene i stor grad ønsker å reise dit noen andre har vært 
før og gjerne velger kjente og trygge destinasjoner. Oppfatninger om hvor man bør reise ser ut 
til å forme studentenes prioriteringer når de søker utveksling, og det er stor konkurranse om det 
som oppfattes som «de beste» plassene. NHH ønsker større geografisk spredning av de 
utreisende studentene. I 2016 innførte høyskolen en pilotordning der masterstudenter kunne ta 
forhåndsgodkjente fagspesifikke støtteprofiler ved utvalgte partnerinstitusjoner som tradisjonelt 
har lavere søkertall. Hensikten var å fremheve spesifikke akademiske styrker hos 
partnerinstitusjoner, og således motivere studentene til å velge utvekslingsdestinasjon basert på 
faglig interesse. Det har vært lite interesse for tilbudet så langt. Ordningen evalueres i 2019. 
 

3. Innkommende studentmobilitet 
 

I 2018 nådde NHH for første gang målet om minst 100 nye internasjonale helgradsstudenter (117 
studenter møtte til studiestart). Det har også vært en økning i antall innkommende 
utvekslingsstudenter de siste årene: Fra 2014 til 2018 økte antallet med 40 %, i tråd med 
strategiske mål om å redusere ubalansen mellom antall utreisende og innreisende 
utvekslingsstudenter. 
 
Seksjon for opptak har ansvar for opptak av internasjonale helgradsstudenter. Høyskolen jobber 
aktivt for å rekruttere gode internasjonale kandidater. Diku, med Study in Norway, er viktig i 
promoteringen av Norge som studieland, med fokus på utdanningskvalitet, mangfold, 
fremragende studentmiljøer, humanistiske verdier med mer. NHHs utvekslingsprogram bidrar til 
rekruttering av gode studenter med bakgrunn fra høyskolens partnerinstitusjoner, idet tidligere 
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innreisende utvekslingsstudenter kommer tilbake til NHH for gradsstudier på master- og 
doktorgradsnivå. Tidligere utvekslingsstudenter er også viktige ambassadører som bidrar til 
internasjonal rekruttering. Gjennom dobbelgradsprogrammet rekrutterer høyskolen 
internasjonale helgradsstudenter fra gode partnerinstitusjoner, og bidrar til måloppnåelse. 
 
Når de internasjonale studentene har fått opptak til masterprogrammet (MSc in Economics and 
Business Administration) behandles de som regulære gradsstudenter, og har de samme 
mulighetene som andre NHH-studenter til for eksempel å ta del i internasjonale program (som 
utreisende studenter). Mange benytter seg av muligheten til å få ytterligere internasjonal 
erfaring i løpet av studiene. De har også tilgang til høyskolens karrieretjenester og 
studentforeningens grupper og aktiviteter.   
 
Innreisende studenter på utveksling, CEMS og dobbelgrad administreres av Seksjon for 
internasjonale relasjoner. Personlig oppfølging, tilgjengelighet, nærhet til studentene og stor 
frihet i valg av kurs er viktige forutsetninger for at studentene skal trives, lykkes og anbefale NHH 
videre. Avtalen med Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) som gjør at NHH kan tilby 
rimelige studentboliger til internasjonale studenter er avgjørende for at høyskolen skal kunne ta 
imot internasjonale studenter.  
 
Som tilbud til studenter fra partnerinstitusjoner som ikke har mulighet til å reise på utveksling i 
et helt semester, tilbyr NHH intensive sommerkurs. Her mottar høyskolen studenter fra land som 
tradisjonelt sett ikke sender så mange studenter på utveksling, men som er svært populære 
destinasjoner for NHH-studenter, som Australia og USA. Norske og internasjonale NHH-studenter 
kan også delta på sommerkursene. 
 
Utfordringer og hindringer 
En av hovedutfordringene for høyskolen er integrering av den stadig økende andelen 
internasjonale studenter. Det gjelder særlig helgradsstudentene, som i Studiebarometeret 
rapporterer om manglende kontakt med norske studenter og det sosiale miljøet på og utenfor 
høyskolen. Disse tilbakemeldingene følges opp blant annet i Læringsmiljøutvalget. 
Studentforeningen er også aktivt involvert for å bedre integreringen av de internasjonale 
studentene i studentmiljøet.  
 
De internasjonale studentene er fortsatt en relativt uutnyttet ressurs i læringsmiljøet og 
undervisningen ved NHH. Et av fokusområdene i årene som kommer vil være internasjonalisering 
hjemme. Her vil nettopp de internasjonale studentene være en viktig bidragsyter for å sikre at 
også NHH-studenter som ikke reiser på utveksling får internasjonal erfaring i løpet av studietiden. 
De internasjonale studentene kan bidra med perspektiv og ressurser som hever kvaliteten på 
utdanningen.  Dette kommer vi nærmere inn på under punkt 5 om nasjonale tiltak og regelverk. 
 
NHH balanserer ansvaret for å utvikle norsk fagspråk med ønsket om å tiltrekke flere 
internasjonale studenter, som fordrer et bredt tilbud av kurs på engelsk. Særlig for 
utvekslingsstudenter på bachelornivå er det begrensede kurstilbudet på engelsk en utfordring. 
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Saksbehandling av internasjonale søkere til masterprogrammet er en ressurskrevende prosess. 
Høyskolen jobber aktivt med informasjon og rekruttering for å tiltrekke seg gode søkere, og for 
å redusere antall ufullstendige søknader. Det høye søknadsgebyret for studietillatelse er en 
hindring for studenter fra land utenfor Europa. Det samme kan UDIs krav om 
finansieringsdokumentasjon være.  
 

4. Strategisk samarbeid 

 
Som nevnt under punkt 2 om utgående studentmobilitet legger NHH vekt på å samarbeide med 
anerkjente institusjoner verden over, som tilbyr kurs av høy kvalitet og legger til rette for gode 
og trygge opplevelser for studentene. I inneværende strategiperiode (2018-21) skal NHH «øke 
vektleggingen av internasjonale akkrediteringer og plassering på sentrale rangeringer i regi av 
Financial Times og andre aktører.» Akkrediteringer som EQUIS og AACSB setter krav til kvalitet 
hos samarbeidspartnere, og forutsetter at NHH samarbeider med ledende institusjoner globalt. 
 

Utvekslingsavtalene forvaltes og inngås sentralt av Seksjon for internasjonale relasjoner, og 
signeres av rektor (for bilaterale avtaler utenfor Europa) eller institusjonell erasmuskoordinator 
(for avtaler under Erasmus+). Initiativ til nye avtaler kommer fra ulike hold; både internt og 
eksternt. Nåværende retningslinjer som blir lagt til grunn for vurdering av nye utvekslingsavtaler 
og ved spørsmål om forlenging av allerede etablerte avtaler er vedtatt av Internasjonalt utvalg 
som nå er nedlagt, mandatet til utvalget er blitt integrert inn i Utdanningsutvalget. Ansvaret for 
retningslinjene er overført til Prorektor for utdanning som søker råd fra Utdanningsutvalget i 
strategisk viktige vurderinger. 
 

I tillegg til sammenfallende faglige interesser, forutsetter vellykket utvekslings- og eventuelt 
gradssamarbeid også praktisk og logistisk tilrettelegging: Det er viktig at strukturen på 
studieprogrammene passer overens, at den akademiske kalenderen er kompatibel, at 
partnerinstitusjonen har et omfattende og relevant kurstilbud på engelsk, at informasjon er 
tydelig og tilgjengelig, samt at administrasjonen er imøtekommende og samarbeidsvillige. 
 
Geografi spiller også en rolle: NHH må ha avtaler der studentene ønsker å reise. Høyskolen tjener 
ikke på å inngå samarbeid på steder studentene ikke er interessert i, selv om den faglige profilen 
stemmer godt overens med høyskolens profil. Enkelte nasjonale føringer for strategiske 
samarbeidsland sammenfaller med studentenes ønsker, mens andre ikke gjør det. I strategiske 
samarbeidsland der etterspørselen etter utvekslingsplasser er mindre, kan andre typer 
prosjektsamarbeid, med for eksempel studieturer eller praksismobilitet inngå i samarbeidet, og 
slik øke interessen for landet. 
 

NHH «arbeider målrettet med å styrke internasjonalt samarbeid gjennom å skape og 
videreutvikle allianser med utvalgte internasjonale utdanningspartnere, samt bedrifter, 
organisasjoner og forvaltning» (fra strategien 2018-21). Slike allianser og strategiske partnerskap 
med utdanningsinstitusjoner bygger gjerne på utvekslingssamarbeid. I CEMS-alliansen tilbyr 31 
av verdens beste handelshøyskoler et felles masterprogram i internasjonal ledelse (Master in 
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International Management). I dobbelgradsprogrammet samarbeider NHH med åtte utvalgte 
partnere for å tilby studieprogram som gir merverdi for studenten. 
 
Strategiske samarbeid med bedrifter og organisasjoner kommer vi nærmere inn på under punkt 
7 om arbeids- og næringsliv. 
 
Det er et strategisk mål at NHH skal vinne fram i konkurransen om eksterne prosjektmidler i 
Erasmus+ og nasjonale partnerskapsprogram for å utvikle kvalitet i studieprogrammene. Slike 
prosjektsamarbeid inngår gjerne i strategiske partnerskap med utvalgte partnerinstitusjoner. 
 

5. Nasjonale tiltak og regelverk 
 
Den pågående debatten rundt innføring av obligatorisk utveksling eller aktiv avmelding for 
studenter som ikke kan eller vil reise ut har også nådd NHH. Det framstår som ganske drastisk å 
pålegge institusjonene slike føringer, men det er et interessant utspill som viser at nasjonale tiltak 
kan gi en ønsket effekt og stimulere institusjonene til å ta mer aktive grep. 
 
Dagens finansieringsordning for studentmobilitet er utdatert. Studentmobilitet og 
internasjonalisering handler ikke lenger kun om utvekslingsopphold på over tre måneder. Et 
åpenlyst eksempel er at minimumslengden på praksisopphold gjennom Erasmus+ er to måneder, 
uten at institusjonene per i dag får belønning for å sende studenter på så korte praksisopphold.  
 
Korttidsmobilitet er også ofte en viktig aktivitet som det går an å søke støtte til gjennom 
virkemiddelapparatet (nasjonale partnerskapsprogram administrert av DIKU, KA2-tiltak i 
Erasmus+, og lignende). Det virker rart at institusjonene oppfordres til å etablere og legge til rette 
for denne typen mobilitet som en del av slike prosjekt, men hverken blir målt på eller belønnet 
for den aktiviteten (og kvaliteten) det genererer i studieprogrammene. Undersøkelsen gjort av 
DIKU basert på studiebarometeret viser også at studenter oppgir høyt faglig utbytte av 
korttidsmobilitet, i tillegg til økt motivasjon for videre studier.  
 
Sektoren trenger en oppdatert finansieringsmodell som legger til rette for nye og innovative tiltak 
og aktiviteter. Vi kommer nok aldri til å sende ut 100 % av studentmassen på langvarig utveksling, 
og det er viktig at også andre, innovative internasjonaliseringstiltak får uttelling i en revidert 
finansieringsmodell. Sommerkurs, kortere praksisopphold, studieturer, virtuell mobilitet, digitalt 
samarbeid på kursnivå og lignende bør også belønnes. 
 
I interne høringssvar om oppretting av ordning for pedagogisk merittering ved NHH trekkes 
internasjonalisering frem som en faktor som bør vurderes positivt for merittering. En ny nasjonal 
finansieringsmodell må også gjøre det mer attraktivt for faglig ansatte å koble 
utdanningssamarbeid og -prosjekt til forskningsprosjekt, slik vi var inne på i diskusjonen rundt 
faktor 2 om institusjonelt samarbeid under punkt 1 om kulturendring. 
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NHH opplever økt forståelse fra DIKU for at prosjektsøknader også er administrativt forankret. Vi 
erfarer at de beste prosjektene vokser frem der fagstab og administrativt ansatte jobber tett 
sammen, med gjensidig respekt og forståelse for hverandres fagfelt og kompetanse. Det 
overordnede målet med alt prosjektsamarbeid er at prosjektene skal være levedyktige også etter 
prosjektperioden. For å lykkes med det er det en forutsetning at det finnes administrative 
ressurser til å håndtere det og at det blir lagt vekt på å bygge varige strukturer allerede i 
prosjektperioden. 
 
For høyskolen er det viktig å kunne delta i aktiv dialog med virkemiddelapparatet for å påvirke 
hvordan ulike finansieringsordninger blir innrettet. NHH ønsker å involveres når nye nasjonale 
partnerskapsprogram vurderes opprettet.  

 

6. Godkjenning 
 

I det følgende tar vi utgangspunkt i at «automatisk godkjenning» handler om prosessen for 

godkjenning av kurs som studenten tar på utveksling. En av forutsetningene for å lykkes med 

studentmobilitet er at studentene kan være trygge på at utvekslingssemesteret ikke vil føre til 

forsinkelser i studieløpet.  

 

For å sikre denne tryggheten bruker NHH mye ressurser på en grundig prosess for 

forhåndsgodkjenning av kurs, slik at studentene skal vite at kursene de tar på utveksling kan 

brukes i NHH-graden allerede før de reiser ut. NHH publiserer lister over tidligere godkjente kurs 

ved hver samarbeidsinstitusjon i læringsplattformen Canvas, slik at studentene kan bruke det 

som utgangspunkt både i søknadsprosessen når de velger hvor de vil reise, og når de skal velge 

kurs ved partnerinstitusjonen. Dersom studenten tar de kursene han/hun hadde planlagt å ta, 

blir innpass av resultatene etter hjemkomst en formalitet. Det er SIR som administrerer hele 

godkjenningsprosessen. Seksjonen henter inn vurderinger fra fagstab og kursansvarlige der det 

er nødvendig.  

 

Effektivisering og optimalisering av kursgodkjenningsprosessen er et stadig tilbakevendende 

tema i SIR. Hvordan kan prosessen gjøres enda enklere og mer ressurseffektiv? Det er vanskelig 

å finne smarte, ressursbesparende måter å integrere utveksling som en naturlig del av 

studieprogrammet hjemme som gir en reell faglig merverdi og hever kvaliteten til 

studieprogrammet totalt sett. Dagens kursgodkjenningssystem gir trygghet for studentene, og er 

en viktig del av forklaringen på at mange NHH-studenter velger å reise på utveksling. Samtidig, 

basert på tilbakemeldingene i Studiebarometeret 2017, der studenter på utveksling fra NHH 

rapporterer om lavt faglig læringsutbytte, sørger ikke dette systemet nødvendigvis for at 

studentene opplever at de får godt faglig utbytte av utvekslingsoppholdet.  Dette ble også 

diskutert under punkt 2 om utfordringer og hindringer for utgående studentmobilitet. 
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Med et høyt antall utreisende studenter følger det også stor ressursbruk og høye administrative 

kostnader. Nasjonale og samordna system og verktøy som forenkler og digitaliserer ulike 

prosesser knyttet til studentmobilitet, inkludert godkjenning, vil kunne bidra til å øke både 

kvaliteten og effektiviteten på arbeidet. 

 

7. Arbeids- og næringsliv 

 
NHH har de siste fem årene jobbet strategisk med praksismobilitet i utlandet, etter etableringen 
av et internasjonalt rettet karrieresenter i 2013, og vil satse ytterligere på dette området 
fremover. Samarbeid med internasjonalt arbeids- og næringsliv knyttet til studie- og 
praksismobilitet er en av høyskolens strategiske satsninger i 2018-21.  
 
I CEMS-alliansen er bedrifts- og sosiale partnere en integrert del av, og internship har vært krav 
til grad i mange år allerede. Nå utvides tilbudene også for høyskolens andre studenter. Gjennom 
eksternfinansierte InternAbroad-prosjekt i Japan og Brasil, innføring av studiepoenggivende 
internasjonale internship-kurs fra 2019 og etablering av Innovation School i samarbeid med UC 
Berkeley har NHH etablert seg som nasjonalt ledende på det internasjonale praksisfeltet.  
 
NHH vil jobbe videre med å legge til rette for at studentene får praktisk jobberfaring som en 
integrert del av graden sin, på både bachelor- og masternivå. I 2019 innfører NHH 
studiepoenggivende kurs på bachelor- og masternivå som kombinerer praktisk arbeidserfaring 
og teori. Kvalitetssikring skjer gjennom godkjenning av internship og internship-kontrakt hos SIR. 
Den akademiske komponenten om interkulturell kommunikasjon skal sørge for refleksjon over 
læringsutbytte og kobling mellom teori og praksis underveis. Det kan være flere modeller som 
bør vurderes framover.  
 
Studentene vil inviteres til hjemkomstseminar for å oppfordre til å reflektere over hva de har lært 
og hvordan de kan bruke det videre. Dette er en kobling til hvordan man kan øke verdien av 
internasjonal arbeidserfaring for norsk arbeids- og næringsliv. NHH kan kanskje ikke 
revolusjonere arbeidslivet, men vi kan hjelpe studentene med å sette ord på det de har lært og 
hva de har med seg når de søker jobb. 
 
Strategiske partnerskap er viktige også i denne sammenhengen. NHH har for eksempel en 
internship-avtale med OECD i Paris og en internship-ordning med DNB i London. Dette er 
praksisplasser som det er vanskelig for studenter å få på egen hånd, og arbeidsgivere som gir 
NHH en bedre forståelse av hvilke ferdigheter som kreves av studentene. Noen arbeidsgivere, 
som OECD, forutsetter strategisk partnerskap for å samarbeide med læresteder om rekruttering. 
NHH ser også at vi ikke har kapasitet til mange strategiske partnerskap av denne typen.  
 
NHH introduserte Erasmus+ praksis etter endt grad i 2016. Dette har vist seg gunstig for 
høyskolens studenter og for arbeidslivet. NHH har høst 2018 og vår 2019 en internship-pilot med 
Innovasjon Norge sine kontorer i Europa for studenter som akkurat er ferdig med graden. Det 
hjalp oss å etablere oss som nasjonalt ledende innen praksismobilitet. 
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Det er også viktig å kunne tilby internship-muligheter for internasjonale gradsstudenter i Norge,
som viktig del av integreringen. Mange av masterstudentene rapporterer at de ønsker å jobbe i 
Norge etter fullført utdanning (kilde: SIU-rapport). Et internship kan være en vei inn i norsk 
arbeidsliv. For NHH betyr dette samarbeidet at vi får bedre forståelse av rekrutteringsbehovene 
til norske bedrifter, og kravene som settes til våre kandidater i arbeidslivet. Det er også viktig at 
vi ved å tilby høyt kvalifiserte internasjonale interns kan bidra i internasjonaliseringsprosessen til 
norske bedrifter.   

NHH vurderer å arbeide mer strategisk med bedrifter i form av partnerskapsavtaler. En slik 
utvikling vil kunne styrke (internasjonal) arbeidslivsrelevans i studieprogrammet og bærekraften 
i relasjonene til samarbeidsbedrifter. NHH ser samtidig at fruktbare samarbeid vil kreve ressurser. 

NHH mener at vi best kan synliggjøre verdien av internasjonal utdannings- og arbeidserfaring ved 
å bevisstgjøre våre studenter om hvilke ferdigheter de tilegner seg i prosessen, og at de 
verbaliserer disse i møte med potensielle arbeidsgivere. Samtidig får vi en gjensidig forståelse av 
ferdighetene til våre kandidater når vi arbeider tett med arbeidsgiverne. 
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KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Forsknings- og høyere utdanningsministeren

Ifølge liste

Deres ref Var ref Dato

18/5000- 1. oktober 2018

Invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om
internasjonal studentmobilitet

Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne

håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor. Dette gjenspeiles både

i arbeidet med FNs bærekraftsmål, det nylige forslaget til nytt Erasmus-program samt en rekke

andre viktige internasjonale prosesser. Kunnskap og interkulturell forståelse er grunnleggende

og fundamentalt for å løse de utfordringene verden står overfor i dag.

heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning er en av regjeringens viktigste prosjekter.

Internasjonal studentmobilitet, både norske studenter til utlandet og utenlandske studenter til

Norge, må være en naturlig del av det strategiske arbeidet med kvalitet, og et sentralt aspekt

ved internasjonalisering av høyere utdanning. Jeg har høye ambisjoner om a ytterligere styrke

internasjonaliseringen av høyere utdanning, og har derfor satt i gang et arbeid med en

stortingsmelding som skal være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Jeg vil allerede i startfasen av dette arbeidet gå i dialog med studentene, institusjonene og

andre relevante aktører for å definere målsettinger, identifisere utfordringer og få innspill til de

rette tiltakene og virkemidlene. Det overordnede målet må være en kulturendring, slik at

studentmobilitet i enda større grad enn i dag blir en integrert del av studiene og av arbeidet for

økt kvalitet i utdanningen. Jeg ønsker å skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og deling av
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gode løsninger for økt mobilitet, og understreker at denne invitasjonen til å gi innspill kun er

første steg i dialogen jeg ønsker å ha med dere. Deres vurderinger og innspill gjennom hele

prosessen vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for vårt arbeid med meldingen.

Grunnlaget for dagens politikk

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for Kvalitet i høyere utdanning slår fast at internasjonalisering

skal være et middel for å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Alle studieprogram skal ha

internasjonaliseringstiltak. Viktige hovedformer for internasjonalisering som ble nevnt er:

utveksling av studenter og ansatte
samarbeid om undervisningstilbud (gjesteforelesere, veiledning)
samarbeid om utvikling av studietilbud (kurs, emner)
samarbeid om hele gradsstudier

Allerede i Kvalitetsreformen fra 2003 ble det slått fast at alle studenter som ønsket det, skulle

kunne ha et studieopphold i utlandet som del av sitt norske gradsstudium. Gjennom

Bolognaprosessen har Norge forpliktet seg til at innen 2020 skal 20 prosent av studentene

som fullfører en grad ha hatt et studie- eller praksisopphold i utlandet.

Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning utrykker en ambisjon på lengre

sikt der halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning skal ha hatt et studie-

eller praksisopphold i utlandet. Jeg mener at denne ambisjonen må være førende for politikken

framover, også i arbeidet med denne stortingsmeldingen. Sentrale spørsmål i

meldingsarbeidet blir hvordan vi skal nærme oss målet om at utenlandsopphold blir normalen

og hvordan inngående studentmobilitet kan bli brukt mer strategisk som ledd i

internasjonalisering av studieprogrammer her hjemme.

Mobilitet som naturlig del av studiet

Det er fortsatt ønskelig at norske studenter tar hele graden i utlandet, men den store økningen

i studentmobilitet må komme ved at langt flere norske studenter tar deler av graden i utlandet.

Min ambisjon med denne stortingsmeldingen er å bidra til en kulturendring i universitets- og

høyskolesektoren, slik at mobilitet blir en integrert del av alle norske studieprogrammer.

Utenlandsopphold skal være normalen, ved at institusjonene legger til rette for at alle studenter

skal reise ut. Samtidig må man også sørge for at de som av ulike årsaker ikke reiser ut, blir

del av et internasjonalt studiemiljø her hjemme. Det kan f.eks. omfatte en systematisk

tilnærming til hvordan internasjonale perspektiver og erfaringer kan berike utdanningen

gjennom bruk av gjesteforelesere, aktiv integrering av internasjonale studenter i de norske

studentenes studiehverdag, undervisning på engelsk eller liknende.

For å lykkes med denne ambisjonen mener jeg at følgende faktorer må ligge til grunn:

1. Internasjonal studentmobilitet må inngå som en fullt ut integrert del av det strategiske

arbeidet for kvalitet og relevans i høyere utdanning.

Side 2
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Internasjonal studentmobilitet som del av en grad skal være basert på institusjonelt

samarbeid, og dette samarbeidet bør omfatte både forskning og utdanning.

Regelverk skal ikke være til hinder for, og finansieringsordninger skal stimulere til økt

studentmobilitet.

Institusjonenes ledelse, faglige ansatte og administrasjon, så vel som studentene selv, må

bidra til kulturendringen.

Arbeids- og næringslivet må etterspørre og verdsette studenters internasjonale

kompetanse.

Spørsmålene nedenfor som jeg ønsker å stille dere nå i første fase, er knyttet til min ambisjon

om mobilitet som en integrert del av alle studieprogrammer, der halvparten av de som avlegger

en grad i norsk høyere utdanning skal ha hatt et utenlandsopphold. Spørsmålene har en åpen

form, slik at det er rom for å komme med innspill dere vurderer som viktige nå i startsfasen. Vi

ber om kortfattede svar på spørsmålene, med utdypninger der det er særlig relevant for dere.

Spørsmål til universiteter og høyskoler

Jeg ber styret og institusjonsledelsen om å involvere både administrativt og faglige ansatte,

inkludert fra studieprogramnivå, i besvarelsen. Jeg forventer at innspillet dere sender inn

forankres i institusjonens ledelse og styre.

I tillegg til spørsmålene nedenfor, ber jeg om en kort fremstilling av hvordan arbeidet med

internasjonalisering og studentmobilitet er organisert ved institusjonen.

Ambisjon om kulturendring

I teksten ovenfor har jeg skissert fem faktorer jeg mener må ligge til grunn for å oppnå

ambisjonen om en kulturendring som legger tU rette for mobilitet som en integrert del i alle

studier. Er dere enige i min vurdering? Er det noen faktorer som mangler? Hva skal til for

å oppnå ambisjonen?

Utgående studentmobilitet (fra norske UH-institusjoner til utenlandske)

Arbeider dere med utgående studentmobilitet på forskjellige nivåer (institusjonsledelsen,

fakultets- og instituttledelsen, på studieprogramnivå (bachelor/master etc.)? Hva er

utfordringene og hindrene? Kan dere gi noen gode eksempler på vellykkede tilnærrninger

til utgående studentmobilitet?

Innkommende studentmobilitet (utenlandske studenter ved norske UH-

institusjoner)

Hvordan arbeider dere med innkommende studentmobilitet, både utveksling og hel grad?

Hva er utfordringene og hindrene? Kan dere gi noen gode eksempler på vellykkede

tilnærminger til innkommende studentmobilitet?

Strategisk samarbeid

Hvordan velger dere utenlandske samarbeidspartnere? I hvilken grad gjøres slike

vurderinger i sammenheng med institusjonens overordnede strategi? Hvilke kriterier setter

Side 3
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dere for valg av utenlandske samarbeidspartnere og hvilke nivåer internt involveres? I

hvilken grad er dere opptatt av geografi når dere velger samarbeidspartnere?

Nasjonale tiltak og regelverk

Er det noen nye nasjonale tiltak som kan bidra til å forbedre deres strategiske arbeid med

internasjonal studentmobilitet? Ser dere behov for endringer i regelverk eller

finansieringsordninger?

Godkjenning

Automatisk godkjenning av utenlandsopphold fremheves av mange som viktig for økt

internasjonal studentmobilitet. Er det faglige eller juridiske elementer som eventuelt hindrer

automatisk godkjenning?

Arbeids- og næringsliv

Har dere samarbeid med internasjonalt arbeids- og næringsliv knyttet til studentmobilitet,

særlig med tanke på internasjonal praksismobilitet? Hva kan gjøres for å synliggjøre

verdien av internasjonal utdanningserfaring for norsk arbeids- og næringsliv?

Er det andre temaer eller spørsmål som dere mener bør diskuteres i den kommende

stortingsmeldingen?

Spørsmål til andre aktører enn UH-institusjonene

Temaene og spørsmålene ovenfor tar utgangspunkt i arbeidet ved universiteter og høyskoler.

For at vi skal realisere de høye ambisjonene for studentmobilitet, er det essensielt med

samarbeid mellom UH-institusjoner, studenter, arbeids- og næringsliv og samfunnet ellers.

Jeg ønsker svar på spørsmålene og kommentarer til temaene som tas opp, også fra deres

organisasjons ståsted, og ber dere også involvere tilknyttede foreninger/organer der dette er

relevant. Eventuelle andre innspill til den kommende stortingsmeldingen er også velkomne.

Avslutning

Jeg ber om at innspillene sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for

høringsuttalelser www.re erin en.no/1d2611424. Innspillene er offentlige etter

offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Frist for å sende innspill er 3. desember 2018.

Med hilsen

9gc64,(.t/(784-5
Iselin Nybø
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Adresseliste




Akademikerne Fridtjof Nansens plass 0160 OSLO
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Ansgar Teologiske Fredrik Fransons vei 4 4635 KRISTIANSAND

Høgskole




Arbeidsgiverforeningen Pb. 7052 Majorstuen 0306 OSLO

Spekter




Arkitektur- og

designhøgskolen i Oslo

Postboks 6768 St.

Olavs plass

0130 OSLO

Association of Norwegian Storgt. 19 0184 OSLO

Students Abroad




Barrat Due musikkinstitutt Postboks 5344 0304 OSLO




Majorstuen




Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN
Database for statistikk om

høgre utdanning

Harald Hårfagres gate

29

5007 BERGEN

Det teologiske Postboks 5144 0302 OSLO
Menighetsfakultet Majorstua




Direktoratet for

internasjonalisering og

kvalitetsutvikling i høyere

utdanning





Direktoratet for

utviklingssamarbeid
Postboks 1303 Vika 0112 OSLO

Dronning Mauds Minne Thrond Nergaards veg 7044 TRONDHEIM
Høgskole for

barnehagelærerutdanning

7




Fjellhaug Internasjonale Sinsenvn. 15 0572 OSLO
Høgskole





Forskningsinstituttenes Postboks 5490 0305 OSLO
Fellesarena Majorstua




Handelshøyskolen BI




0442 OSLO
Hovedorganisasjonen Virke Boks 2900 Solli 0230 OSLO
Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM
Høgskolen i Molde

vitenskapelig høgskole i

logistikk

Postboks 2110 6402 MOLDE

Høgskolen i Østfold




1757 HALDEN
Høgskulen for landbruk og

bygdeutvikling

Arne Garborgsveg 22 4340 BRYNE

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA
Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN
Høyskolen for Ledelse og Micheletsvei 62 1368 STABEKK
Teologi
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Høyskolen Kristiania

Innovasjon Norge




International Students' Lakkegata 3 0187 OSLO
Union of Norway




Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO
Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 0130 OSLO




Olavsplass




Landsorganisasjonen i Youngsgate 11 0181 OSLO
Norge




Lovisenberg diakonale

høgskole

Lovisenberggaten 15 B 0456 OSLO

Musikkteaterhøyskolen Trondheimsveien 137 0570 OSLO
Nasjonalt organ for kvalitet

i utdanningen

Postboks 578 1327 LYSAKER

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN
Nord studentsamskipnad Postboks 1490 8049 BODØ
Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ
Nordisk institutt for studier

av innovasjon forskning og

utdanning

Postboks 2815 Tøyen 0608 OSLO

Norges arktiske

studentsamskipnad

Teorifagbygget Hus 2 9037 TROMSØ

Norges Dansehøyskole Postboks 2956 Tøyen 0608 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER
Norges handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål 0806 OSLO




Stadion




Norges Ingeniør- og Postboks 9100 0133 OSLO
Teknologorganisasjon Grønland




Norges miljø- og

biovitenskapelige

universitet

Postboks 5003 1432 AS

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 0302 OSLO




Majorstua




Norges teknisk-

naturvitenskapelige
universitet




7491 TRONDHEIM

Norsk studentorganisasjon Holbergs gate 1 0166 OSLO
Næringslivets P.b. 5250 Majorstua 0303 OSLO
Hovedorganisasjon





OsloMet storbyuniversitetet





Samisk høgskole Hånnoluohkkå 45 9520 I<AUTOKEINO
Samskipnadsrådet c/o SiO, Postboks 94 0314 OSLO




Blindern
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Statens lånekasse for

utdanning

Postboks 430 Alnabru 0614 OSLO

Steinerhøyskolen Professor Dahls gate 0260 OSLO




30




Studentsamskipnaden i Postboks 1864 Gimle 4686 KRISTIANSAND
Agder




Alesund og Trondheim Postboks 2460 7005 TRONDHEIM
Studentsamskipnaden i Sluppen




Gjøvik




Studentsamskipnaden i Hannoluohkka 45 9520 KAUTOKEINO
Indre Finnmark




Studentsamskipnaden i Gudbrandsdalsvegen 2624 LILLEHAMMER
Innlandet 350




Studentsamskipnaden i Postboks 2110 6402 MOLDE
Molde




Studentsamskipnaden i Postboks 94 Blindern 0314 OSLO
Oslo og Akershus





Studentsamskipnaden i Postboks 8600 Forus 4036 Stavanger
Stavanger





Studentsamskipnaden i





Sørøst-Norge





Studentsamskipnaden i Postboks 278 6101 VOLDA
Volda





Studentsamskipnaden i




1757 HALDEN
Østfold





Studentsamskipnaden i Ås




1432 AS
Studentsamskipnaden på





Vestlandet





Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO
Unit - Direktoratet for IKT

og fellestjenester i høyere

utdanning og forskning

Pb. 5883 Majorstuen 0308 OSLO

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Postboks 1072 0316 OSLO




Blindern




Universitetet i Stavanger




4036 STAVANGER
Universitetet i Sørøst- Postboks 235 3603 KONGSBERG
Norge





Universitetet i Tromsø —




9019 TROMSØ
Norges arktiske universitet





Utlendingsdirektoratet Postboks 2098 Vika 0125 OSLO
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VID vitenskapelige Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO

høgskole

Yrkesorganisasjonenes Postboks 9232 0134 OSLO

Sentralforbund Grønland

Side
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ENDRINGER I FORSKRIFT OM FULLTIDSSTUDIENE 

Saksbehandler Kjell Johannesen Borlaug 
Arkivreferanse 18/01110-25 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 82/18 

Forslag til vedtak: 
Styret fastsetter vedlagte forskrift om endringer i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges
Handelshøyskole, NHH.  

Endringene trer i kraft den 1.1.2019 

Bakgrunn: 
Da styret behandlet og fastsatte ny forskrift om fulltidsstudiene den 13.6.2018 ble det vedtatt 
at man tok sikte på en eventuell revidering ved årsskiftet.  

Ny forskrift trådte i kraft den 1.8.2018 og innføringen av ny forskrift har gått bra. Vi har ikke
avdekket noe stort behov for revidering, og foreslåtte endringer er med ett unntak rene 
tilføyelser/presiseringer.  

Unntaket er § 8-2 (overgangsordning), hvor det har vist seg å være et behov for å få det 
tydeligere frem når forskriften trer i kraft fullt ut overfor dem som allerede var studenter pr.
1.8.2018 (forskriftens ikrafttredelse).  

Før vi går inn på forslagene til endringer vil vi orientere styret om to forhold.

§ 2-10 (poststudierett)
I forkant av styrets møte den 13.6.2018 ettersendte vi et revidert forslag til formulering av
denne bestemmelsen. Styret ble da informert om at opprinnelig forslag måtte utredes 
ytterligere før vi eventuelt kom tilbake til styret med det forslaget. Pr. i dag er det ikke en
aktuell problemstilling.  

§ 4-3 (frister for innlevering)
Under styrets behandling ble det en diskusjon rundt bestemmelsens ordlyd og styret gav oss i 
oppgave å finne en omforent ordlyd innenfor rammene av diskusjonen i styremøtet. Marita 
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Kristiansen og Alexandra D. Bjørndal (begge seksjon for eksamen), Kjetil Sudmann Larssen 
og Kjell J. Borlaug (begge seksjon for utdanningskvalitet), samt Jorun Gunnerud og Linda 
Nøstbakken (begge studieadministrativ avdeling) kom da frem til følgende omforente 
formulering: 

§ 4-3. Frister for innlevering 

En student plikter å gjøre seg kjent med og overholde fastsatte frister for innleveringer som inngår i 
kurs ved NHH. Fastsatte frister knyttet til en vurderingsordning er absolutte. Øvrige frister knyttet til 
gjennomføringen av kurset er absolutte, med mindre den kursansvarlige opplyser noe annet. 

Ved vurdering (eksamen) er det ikke mulig å supplere eller erstatte en innlevert besvarelse etter 
innleveringsfristen. Uavhengig av fastsatt frist for innlevering, kan en innlevert masteroppgave ikke 
suppleres eller erstattes i ettertid. 

 
Forslag til endringer: 
Endringsforslagene kommenteres i kronologisk rekkefølge. 
 
§ 2-5. Progresjonsoppfølgning 
Etter § 2-5 kan vi kontakte og følge opp studenter som ved utløp av et semester har et 
etterslep på 30 studiepoeng eller mer.  
 
Vi foreslår nå å føye til en ny siste setning i første ledd for å forskriftsfeste at en student som 
blir kontaktet og fulgt opp plikter å ta del i oppfølgningen.  
 
 
§ 2-7. Individuell tilpasning av studieforløp (utdanningsplan) 
Vi har sett behov for å hjemle muligheten for en individuell tilpasning av studieforløp etter 
denne bestemmelsen for ytterligere en gruppe. Det gjelder studenter som vil omfattes av 
samarbeidsavtaler som NHH kan inngå nasjonalt og internasjonalt.  
 
NHH har ikke inngått slike avtaler pr i dag, men vi ønsker likevel å forskriftsfeste hjemmelen 
for den individuelle tilpasningen av et studieforløp også for studenter i denne kategorien. 
 
 
§ 3-1. Studieplan og kursbeskrivelser 
I bestemmelsens femte ledd om kursbeskrivelsens minimumsinnhold ønsker vi i bokstav b å 
føye til at kursbeskrivelsen også må inneholde beskrivelse av spesielle opptakskrav om slike 
finnes. I bokstav l endres «adgangsbegrensning» til «plassbegrensning». 
 
 
§ 4-4. Vurderingsformer, vurderingsordninger og vurderingsuttrykk 
I første ledd ønsker vi å føye til en ny siste setning om at samtlige vurderingsformer/-deler av 
en vurderingsordning må være bestått for at kurset (vurderingsordningen) skal være bestått. 
 
I andre ledd presiseres det i en ny andre setning at de to vurderingsuttrykkene angitt i første 
setning (bestått/ikke bestått og A-F) ikke kan kombineres i samme kurs. En kombinasjon har 
vist seg å by på praktiske utfordringer, og vi har derfor valgt den bort.  
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Til orientering luket vi bort de to siste gjenværende variantene i forbindelse med 
godkjenningen av kursbeskrivelsene for vårsemesteret 2019.  
 
 
§ 4-5. Semester for vurdering  
Da utkastet til ny forskrift ble fremmet for styret i juni i år var det ikke intensjonen å endre på 
tidligere praksis i relasjon til denne bestemmelsen. Imidlertid fikk første ledd en ordlyd som 
kan misoppfattes. Vi ønsker derfor å justere ordlyden i andre setning av første ledd, slik at det 
er tydelig at det tilligger prorektor for utdanning å bestemme hvorvidt vurdering også tilbys 
utenfor undervisningssemesteret.  
 
 
§ 4-8. Antall forsøk 
I denne bestemmelsen har det vist seg nødvendig å vise direkte til forskriftens § 6-3 hva 
gjelder masteroppgaven. Det skjer ved en liten tilføyelse i sjette ledd. Intensjonen her er å få 
det tydeligere frem at de to bestemmelsene må leses i sammenheng. 
 
Hovedregelen er at våre studenter skriver sin masteroppgave her, og at man kun har ett forsøk 
på det. Enkelte dobbeltgradsavtaler medfører avvik fra hovedregelen i den forstand at 
masteroppgaven leveres inn hos vertsinstitusjonen. Studenten har da i henhold til § 4-8, sjette 
ledd, levert sin master og benyttet det ene forsøket.  
 
 
§ 8-2. Overgangsordning 
Vi har erfart at ordlyden i den nye forskriftens § 8-2 ikke har vært tilstrekkelig klar.  
 
Overfor eksisterende studenter, definert som bachelorkull høst 2017 eller tidligere og 
masterkull vår 2018 eller tidligere, kan vi ikke rokke ved den ordinære studieretten, på 
henholdsvis fire og tre, år uten å komme i konflikt med grunnlovens forbud mot 
tilbakevirkende kraft.  
 
Når den ordinære studieretten deres er ute, både kan og bør vi, få disse studentene også inn 
under den nye forskriften. Reformuleringen av § 8-2 skal i vareta dette på en bedre måte enn 
den opprinnelig fastsatte bestemmelsen. 
 
 
 
Vedlegg: 
Forskrift om endring av forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH 
 
 



82/18 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene - 18/01110-25 Endringer i forskrift om fulltidsstudiene : Forskrift om endring i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole

Forskrift om endring i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole,
NHH 

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 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. 

I 

I forskrift 13. juni 2018 nr. 886 om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH gjøres
følgende endringer: 

§ 2-5 skal lyde:

§ 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. Student som blir kontaktet plikter å ta
del i oppfølgningen. 

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). 

§ 2-7 skal lyde:

§ 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), eller forhold 
omfattet av avtaler NHH har inngått på nasjonalt eller internasjonalt nivå, 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. 

Sak 82/18 - Vedlegg 
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En individuell tilpasning av studieforløpet etter denne bestemmelse er å anse som en bindende avtale 
mellom studenten og NHH. 

 

§ 3-1 skal lyde: 

§ 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 
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/spesielle opptakskrav 
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 plassbegrensing 
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§ 4-4 skal lyde: 

§ 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. Bestått resultat forutsetter at samtlige deler er bestått.  

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. De to vurderingsuttrykkene kan ikke kombineres i samme kurs. 
Ved behov for konvertering tilsvarer bokstavkarakterene følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2 
og E=1. 

 
§ 4-5 skal lyde: 
  
§ 4-5. Semester for vurdering 
I alle kurs gjennomføres det vurdering i undervisningssemesteret. Hvis prorektor for utdanning har 
bestemt at 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. 

 
§ 4-8 skal lyde: 
 
§ 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. 
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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, jf. § 6-3.  
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 § 2-6, tredje ledd har ikke anledning til å gjennomføre ny 
vurdering etter første ledd. 

 
§ 8-2 skal lyde:  
 
§ 8-2. Overgangsordning 
Bachelorstudent tilhørende høst-2017 kullet eller tidligere kull har ordinær studierett på fire år i 
henhold til tidligere bachelorforskrift.  

Masterstudent tilhørende vår-2018 kullet eller tidligere kull har ordinær studierett på tre år i henhold 
til tidligere masterforskrift. 

For studenter omfattet av første og andre ledd gjelder ikke denne forskriftens § 2-4 (studierett), § 2-5 
(progresjonsoppfølgning), § 2-6 første og andre ledd (fullføringstid), § 2-8 første ledd bokstav a 
(automatisk tap av studierett), § 2-9 første ledd bokstav b (tap av studierett) og § 7-1 første ledd 
(vitnemål) så lenge de har ordinær studierett etter tidligere forskrifter. 

Studenter omfattet av første og andre ledd kan ved utløpet av den ordinære studieretten de har etter 
tidligere forskrifter innvilges særskilt forlengelse med hjemmel i § 2-6, tredje ledd. Denne forskriften 
gjøres da gjeldende fullt ut fra og med første semester etter utløpet av den ordinære studieretten i 
henhold til tidligere forskrifter.  

 
II 

 
Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019. 
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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SENSURFRISTER 

Saksbehandler Torill Hatlebrekke Husebø 
Arkivreferanse 18/02819-7 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 83/18 

Forslag til vedtak: 

Styret fastsetter vedlagte midlertidige forskrift om sensurfrister ved Norges Handelshøyskole,
NHH.  

Forskriften gjøres gjeldende fra og med vurderinger gjennomført i vårsemesteret 2019. 

Bakgrunn: 

Styret fastsatte nåværende Mellombels forskrift om sensurfristar den 8.12.2016. Denne 
forskriften gjelder til og med eksamener avlagt inneværende semester. Fra og med
vårsemesteret 2019 må høyskolen dermed enten følge universitets- og høyskolelovens tre-
ukers frist, eller gjøre vedtak om unntak fra denne. 

Forskriften gjelder for noen eksamener i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon,
masterstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i regnskap og revisjon og for 
autorisasjonsprøven i oversettelse (translatøreksamen) ved NHH (Vedlegg 1). 

Av universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 3-9, fjerde ledd, framgår følgende vedrørende 
sensurfrister: 

Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke
mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter 
sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte 
sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter 
sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. 

Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH § 4-9 sier følgende om
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 
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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. 

 
Forskriften som hjemler unntak for kurs/enkelteksamener, må være midlertidig og angi en 
opphørsdato, satt etter en begrunnet vurdering av hvor langvarige de aktuelle problemene med 
å skaffe kvalifiserte sensorer forventes å bli. Dagens forskrift hadde en gyldighet på to år (fire 
semester). I følge forarbeidene til lovbestemmelsen (Ot. prp, nr.85 1993-1994 / NOU 1993 : 
24) innebærer «midlertidig» at gyldigheten under ingen omstendigheter kan strekke seg ut 
over 5 år. 
 
Av ovennevnte forarbeider framgår det også at terskelen for unntak begrunnet i sensormangel 
skal være høy og begrunnelsesplikten tung.  
 
Seksjon for eksamen har sendt forespørsel til instituttene vedrørende behov for lengre 
sensurfrist i enkelte kurs. Behovene for utsatt sensurfrist er begrunnet i brev fra instituttene 
(Vedlegg 2-5). Forslaget er lagt fram for programlederne for BØA, MØA og MRR, som har 
gitt sine inspill. Disse er delvis tatt til følge. Vi legger derfor frem forslag til ny Mellombels 
forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole, med en gyldighet på ett år (Vedlegg 
6). 
 
Innmeldt behov: 
 
Tre institutt har meldt inn følgende behov for utsatt sensurfrist: 
 
FSK:  
ENG10 English for Business I og ENG11 English for Business II (ønsket sensurfrist 5 uker) 
 
Autorisasjonsprøven i oversettelse (translatøreksamen) (ønsket sensurfrist 5 uker) 
 
RRR: 
RET1 Rettslære for økonomer og RET12 Finans- og kredittrett (ønsket sensurfrist 5 uker) 
 
MRR411/BUS426N Revisjon I og MRR412/BUS402 Finansregnskap I (ønsket sensurfrist 4 
uker) 
 
MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett (ønsket sensurfrist 5 uker) 
 
MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR446 Juss, MRR451 Revisjon II og MRR452 
Finansregnskap II (ønsket sensurfrist 1. august) 
 
SOL:  
MET3 Databehandling for økonomer (ønsket sensurfrist 5 uker) 
 
 
FIN, FOR og SAM har ikke meldt inn behov for utsatt sensurfrist i noen kurs. 
 



83/18 Midlertidig forskrift om sensurfrister - 18/02819-7 Midlertidig forskrift om sensurfrister : Vedlegg 1 Mellombels forskrift om sensurfristar _ NHH 2017-2018���������� ��		
���	��
�������
������������������

����������������
��
���� �������
�����������		
���	��
�������
������������� ��!

���"#$$%&'#$(�)%*(+*,)-�%&(#.(/*)*,(-0*"#$$%&'#$(�)%*(+*,)-�%&(#.(/*)*,(-0*12343544�26�748954�:;<=><>:=?�@5A�B5C@5D�C�DE6�26�=<�2F9CD�>::G�E@�HIC6593C45459EJ�BK83LED59�M�NOP�EJ�M�;O><Q�R�S&*TU#�U#..#�)%*(+*,)-0�VW#$U�)%*1E93L9CX42�JY5DA�XE9�IZ9@295�EFFJY56I5�5L32@5I29�C�[2\B5DE934HAC54�CKLEIE@C�EJ�2A@CIC34923YEI]�@2345934HAC54�C�KLEIE@C�EJ�2A@CIC34923YEI]@2345934HAC54�C�95LI53L2F�EJ�956C3YEI�EJ�XE9�492I3D24K95L32@5I�65A�̂E9J53_2IA5D3BK83LED5<Q�̀�a/..VW#*,.V(U0-%0*�)%*�%*U,.b*#�#+(0&#.0*,�'0cd#$%*(-/U,#-�,�e+%.%&,�%V�0U&,.,(-*0(W%.75I3H9�[DC9�LHIIJYE9A�35CI234�X5@�65L59�54459�5L32@5I3A2J5I�C�fgh=�if5443DZ95�XE9�KLEIE@59�EJ�fgh=>�i�1CI2I3O�EJ�L95AC449544]�jghN�ik242[5B2IADCIJ�XE9�KLEIE@59�EJ�7lm=:�O��19EI4C593�EX�nH3CI533�g4BC\3o�jE92DpBEC\5�CI�nH3CI533�q92\4C\5<

Sak 83/18 - Vedlegg 1



83/18 Midlertidig forskrift om sensurfrister - 18/02819-7 Midlertidig forskrift om sensurfrister : Vedlegg 1 Mellombels forskrift om sensurfristar _ NHH 2017-2018���������� ��		
���	��
�������
������������������

����������������
��
���� �������
�����������		
���	��
�������
������������� ��!

"�#�$%&&'()*+&',-./0.*�10*�0*-+&2*)�)3,.4)&.*+�4.,/)*,/%-+)/�+�530&04+�0'.-4+&+,/*.,(0&64.,/)*,/%-+)/�+�*)3&),3.7�0'*)8+,(0&9:;<=>�?@A>�B=;;CDE>F�<:A;G<F�HA>:�I:B:>�:FF:>�:B<GJ:;<KGC:;�ALMNNOPPQRS9OTUV�N:IA<DE;WMNNOPTQRS9OXT�YA;G;<>:B;:<BGZWMNNOP[\QRQ�RS9OT]�̂�N:C;<BGZ<G;G@_<:�EC�̀:>K<:FDA;CWMNNOP]QRS9OXP�9F>GF:CA<B:�@a;;<EJb:F<G;G@_<:>�EC�Z>A<A;CMNNOO]�cEZAd<�A;�\=KAFA;C"�e�$%&&'()*+&',-./0.*�10*�)3,.4)&.*�+4.,/)*,/%-+)/�+�*)3&),3.7�0'�*)8+,(0&9:;<=>�?@A>�B=;;CDE>K�<:A;G<F�H:J�I:B:>�:FF:>�:B<GJ:;<KGC:;�A�MNNOPU�̂YE>:FGB<>:FF�EC�MNNOPf�̂�9BGFF�EC�GICAHFg9:;<=>�?@A>�B=;;CDE>K�<:A;G<F�P]g�G=C=<F�A�MNNOO[�̂�̀:>K<:FDA;CW�MNNOOUh=<<W�MNNO]P�N:IA<DE;�EC�MNNO]T�YA;G;<>:B;:<BGZg"�i�$%&&'()*+&',-./0.*�10*�/*.&,j./5*)3,.4)&.*9:;<=>�?@A>�B=;;CDE>K�<:A;G<F�H:J�I:B:>�:FF:>�:B<GJ:;<KGC:;�ZkF>G;<@GFa>:B<GJ:;g"�l�m3*.1/,)/(+&'�44YE><B>AHFG�F:B�FA@�k�CD:@K:�H>k�EC�J:K�:B<GJ:;G>�GI@GCK�A�Ik><:J:<F:>:F�TXPf�ECCD:@K�FA@�EC�J:K�:B<GJ:;G>�GI@GCK�A�bG=<F<:J:<F:>:F�TXPng�\I�K:FF:�Ha@CD:>�GFHE>�:B<GJ:;�A�:J;:�<EJ�ABBD:�:>�;:J;K:�A�HE><B>AHFGW�CD:@K�H>A<F:;�Zk�F>:�I:B:>�A<GJ<IG>�J:K�oEI�EJ�=;AI:><AF:F:>�EC�ba_<BE@:>gS;;FGB�HE>�E>KA;p>�<:;<=>H>A<F�CD:@K�K:F�<:J:<F:>:F�:J;:�?@A>�=;K:>IA<Fg



83/18 Midlertidig forskrift om sensurfrister - 18/02819-7 Midlertidig forskrift om sensurfrister : Vedlegg 1 Mellombels forskrift om sensurfristar _ NHH 2017-2018���������� ��		
���	��
�������
������������������

����������������
��
���� �������
�����������		
���	��
�������
������������� !�!

"#$#%&#'(�)$�*)'+(',*-#'�.�/)&#0+,0#1)'+(',*-�)2�*3%%-,0++-30,#4#�&#0�566788�79:;<=�>?@A<B=>CD=E9B<F#%#*)4 GHIJK�LL�ML�MN�NNO0'#++#6#%%#&#,#4�PNQ�LNIL�R#'$#4



83/18 Midlertidig forskrift om sensurfrister - 18/02819-7 Midlertidig forskrift om sensurfrister : Vedlegg 2 Brev til instituttene Midlertidig forskrift om sensurfrister

Side 1 av 2 

Til 
Beate Sandvei/Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Jøril Mæland/Institutt for 
finans, Jarle Møen/Institutt for foretaksøkonomi, Finn Kinserdal/Institutt for regnskap, revisjon og
rettsvitenskap, Eirik Kristiansen/Institutt for samfunnsøkonomi, Paul Gooderham/Institutt for 
strategi og ledelse 

Seksjon for eksamen 

Vår referanse: Vår dato: 

18/02819-1 10.10.2018 

Midlertidig forskrift om sensurfrister 

Mellombels forskrift om sensurfristar fastsatt av Styret 8. desember 2016 gjelder til og med

høstsemesteret 2018. Fra og med vårsemesteret 2019 må høyskolen dermed enten følge lovens tre-

ukersfrist eller gjøre vedtak om unntak fra denne. 

Forskriften omhandler nærmere oppgitte eksamener i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon,

masterstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i regnskap og revisjon, samt 

autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole,

https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/mellombels-forskrift-om-sensurfristar/  

Av Lov om universiteter og høyskoler fremgår følgende vedrørende sensurfrister: 
§ 3-9.Eksamen og sensur

(…) 

(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke 

mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter 

sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte

sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter

sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. 

(…) 

Styret kan altså gjøre unntak i tre tilfeller: 

 Unntak for enkelteksamener ved uforutsette vansker

 Midlertidig unntak i forskrift

 Unntak for avhandlinger og andre store skriftlige arbeider

De to sistnevnte unntak må gjøres i forskriftsform. 

Sak 83/18 - Vedlegg 2
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Styret vedtok 17.04.08, i tråd med det ovennevnte, et varig unntak for det selvstendige arbeidet i 

masterstudiet. Sensurfristen for det selvstendige arbeidet er seks uker, hjemlet i Forskrift om 

fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH. 

 

Forskriften som hjemler unntak for kurs/enkelteksamener, må være midlertidig og angi en 

opphørsdato, satt etter en begrunnet vurdering av hvor langvarige de aktuelle problemene med å skaffe 

kvalifiserte sensorer forventes å bli.  

 

Kunnskapsdepartementet har tidligere presisert at terskelen for unntak begrunnet i sensormangel være 

høy og begrunnelsesplikten tung. 

 

Instituttene bes herved om å ta stilling til og gi tilbakemelding om hvorvidt det ut fra en mangel på 

kvalifiserte sensorer, er behov for unntak fra tre-ukers fristen for spesifikke eksamener (inkludert 

hjemmeeksamener, innleveringsoppgaver, mv) i høyskolens fulltidsprogrammer (bachelor- og 

masterstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i regnskap og revisjon, phd), samt 

autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen). 

 

Foruten at behovet må være behørig sannsynliggjort, må det anslås hvor lenge mangelen på sensorer 

forventes å vare og hvor mange uker som anses nødvendig til sensur utover tre uker. Styret ved NHH 

har i tillegg presisert at «…det er viktig for NHH å holde seg innenfor regelverket på dette området, og 

at man i minst mulig grad skal benytte seg av utsatte frister…ved eventuelle videreføringer bes 

instituttene om å redegjøre for hva som er gjort for å holde lovbestemte frister.» (ref. Styresak 66/16) 

 

Frist for tilbakemelding til Studieadministrativ avdeling er 7. november 2018 via P360. Forslag til ny 

midlertidig forskrift vil etter planen bli presentert for Styret i møte 12.12.2018. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Inger Dagestad 
Kontorsjef Torill Hatlebrekke Husebø 
 Førstekonsulent 
 

 
Kopi til 
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Maja Dame, Institutt for finans, Olga 
Pushkash, Institutt for foretaksøkonomi, Kristin Teigland, Institutt for regnskap, revisjon og 
rettsvitenskap, Maren Dale-Raknes, Institutt for samfunnsøkonomi, Eilif Fjon, Institutt for strategi og 
ledelse, Elaine Pettersen 
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Til 
Inger Dagestad/Seksjon for eksamen, Torill Husebø/Seksjon for eksamen 

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 

Vår referanse: Vår dato: 

18/02819-5 13.11.2018 

Midlertidig forskrift om sensurfrister - svar fra FSK 

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon vil be om forlenget sensur, altså unntak fra tre-
ukersfristen. Vi ber om at sensurfristen utvides med to uker til fem uker for følgende fag: 

ENG10 og ENG11: 
Engelsk undervises som ENG10 og ENG11 henholdsvis høst- og vårsemester. For å få faget godkjent
som valgfag må man bestå begge emnene. Fagets vurderingsform er mappeevaluering. 
Mappeevalueringen er lagt opp til at etter at studentene har sin siste innlevering så kan mappen som 
helhet sensureres. Det er et stort antall studenter som tar engelsk (180-220 studenter hvert semester; 
H18:221) og vurderingene er tidkrevende.  

Autorisasjonsprøve i oversettelse (tidligere translatøreksamen): 
Vi begrunner dette med at det er svært krevende å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er
nødvendig for å avvikle eksamen på en forsvarlig måte. Sensorene ved denne eksamenen er eksterne
fagpersoner i fulltidsarbeid. Svært få personer i Norge besitter den nødvendige kompetansen.  
Hvis vi ikke får beholde 5-ukersfristen, risikerer vi å miste flere av våre sensorer. 

Med vennlig hilsen 

Beate Sandvei 

Instituttleder Maja Dame 

Administrasjonssjef 

Vedlegg:

Kopi til 

Sak 83/18 - Vedlegg 3
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Til: Studieadministrasjonen v/ Inger Dagestad og Torill Hatlebrekke 

Arkivref: 18/02819      12.11.18 

MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SENSURFRISTER 

Viser til brev av 10.10.2018 vedrørende Midlertidig forskrift for sensurfrister. 

Ledelsen ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (IRRR) har gjort en gjennomgang av det 

totale omfanget av sensur ved instituttet og videre sett på tilgjengeligheten på faglig kompetente 

sensorer. Saken er også diskutert med sentrale personer i fagmiljøet ved instituttet.  

På bakgrunn av dette søker IRRR om utvidet sensurfrist for følgende fag: 

 RET1 Rettslære for økonomer og RET12 Finans- og kredittrett

Faget RET1 Rettslære for økonomer er obligatorisk bachelorkurs og faget RET12 er valgfritt

bachelorkurs med et høyt antall studenter. Samtlige sensorer som er involvert i sensurjobben

er eksterne, da det er mangel på kvalifiserte sensorer internt.

Det er en stor utfordring å gjennomføre sensuren på en forsvarlig måte med ordinær

sensurfrist på 3 uker. Det er lite som tyder på at tilgjengeligheten på kvalifisert personell vil

øke tilstrekkelig de kommende årene.

IRRR søker om 5 ukers sensurfrist for fagene RET1 Rettslære for økonomer og RET12 Finans- 

og kredittrett.

 MRR411 Revisjon I

MRR412 Finansregnskap I

IRRR tilbyr noen masterkurs som inngår både i Masterstudiet i økonomi og administrasjon

(MØA) og i Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR). Dette fører til at antall studenter i

kursene blir svært høyt. På grunn av at det er mange studenter og få tilgjengelig kvalifiserte

sensorer er det problematisk å få utført sensurjobben innen 3 uker. Dette har vært en

utfordring de siste årene, og det er dessverre ikke mye som tyder på at tilgjengeligheten på

kvalifiserte sensorer vil øke de kommende årene.

IRRR søker om 4 ukers sensurfrist for fagene MRR411 Revisjon I og MRR412 Finansregnskap

I.

 MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett

MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett er avanserte juridiske kurs i MRR-

studiet. Antall besvarelser i hver av eksamenene har de senere årene vært ca 150. Eksamenene

som er grunnlaget for godkjenning som statsautorisert revisor, krever et spesielt kvalifisert

sensurkorps. Ingen av foreleserne i MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett er

i fast stilling ved NHH. I utgangspunktet er det ønskelig at foreleserne og de som utarbeider

eksamensoppgaver i størst mulig grad er engasjert i sensuren. Instituttet har meget begrenset

tilgang på sensorer internt. Det er svært utfordrende å engasjere tilstrekkelig med kompetente

Sak 83/18 - Vedlegg 4
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og ‘villige’ eksterne sensorer i disse to kursene. For eksterne sensorene blir sensur en 

tilleggsoppgave utover deres ordinære arbeid. Det er lite realistisk å få tilgang på eksterne

sensorer i MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett som kan gjennomføre 

sensuren innen de ordinære 3 uker.  

IRRR søker med dette om 5 ukers sensurfrist for fagene MRR416 Foretaksrett og MRR418 

Skatte- og avgiftsrett. 

 MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR446 Juss, MRR451 Revisjon II, MRR452

Finansregnskap II

MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR446 Juss, MRR451 Revisjon II og MRR452

Finansregnskap II er alle videregående kurs i siste semester på MRR , og kursene har sterkt

innslag av profesjonsproblemstillinger. Det er høy andel eksterne forelesere i disse kursene.

Antall besvarelser i hvert av kursene estimeres til ca 150 pr. kurs. Eksamenene som er

grunnlaget for godkjenning som statsautorisert revisor, krever et spesielt kvalifisert

sensurkorps. Ledende praktiserende revisorer og advokater er kvalifisert for denne oppgaven

og disse utgjør hovedtyngden av sensurkorpset. Flere av disse er foreleser ved MRR i tillegg

til at de er sensorer. Det er en betydelig utfordring å skaffe og beholde et tilstrekkelig antall

kvalifiserte sensorer, og det er lite realistisk å få tilgang på eksterne sensorer i overnevnte kurs

som kan gjennomføre sensuren innen de ordinære 3 uker.

IRRR søker om utvidet sensurfrist til 15. august for MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR

446 Juss, MRR451 Revisjon I og MRR452 Finansregnskap I.

For IRRR 

Maren Dale-Raknes 
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Til 
Torill Husebø/Seksjon for eksamen 

Institutt for strategi og ledelse 

Vår referanse: Vår dato: 

18/02819-6 22.11.2018 

Midlertidig forskrifter om sensurfrist - svar fra SOL 

Søknad om midlertidig utvidet sensurfrist 

MET3 Databehandling for økonomer er et obligatorisk bachelorkurs med ca. 400 studenter. Kurset

tilbys hver høst og vurderingsform er en gruppebasert hjemmeeksamen som går over fem (5) dager og 

som er på 25-30 sider. 

På grunn av mangel på kvalifiserte sensorer, er sensurkapasiteten på dette kurset nedsatt og vi søker 

utvidet sensurfrist på fen (5) uker i perioden 01.01.2019 – 31.12.2020. 

Med vennlig hilsen 

Paul N. Gooderham 

Instituttleder Elaine Pettersen 

Seniorkonsulent 

Kopi til 
Institutt for strategi og ledelse, Paul Gooderham 

Sak 83/18 - Vedlegg 5
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Mellombels forskrift om sensurfristar ved

Norges Handelshøyskole

Fastsett av Styret 12. desember 2018 med heimel i lov av 1. april 2005 om universiteter og 
høyskoler § 3-9 og § 8-2 

§ 1 Område denne forskrifta gjeld for

Forskrifta gjeld for nærmare oppgjevne eksamenar i bachelorstudiet i økonomi og 
administrasjon, masterstudiet i økonomi og administrasjon, masterstudiet i rekneskap og 
revisjon og for autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen) ved Norges 
Handelshøyskole. 

§ 2 Kunngjeringsdatoar for ordinære eksamenar i bachelorstudiet i økonomi
og administrasjon 

Sensur blir kunngjord seinast fem veker etter eksamensdagen i ENG10 English for Business I 
og ENG11 English for Business II, MET3 Databehandling for økonomer, RET1 Rettslære for 
økonomer og RET12 Finans- og kredittrett. 

§ 3 Kunngjeringsdatoar for ordinære eksamenar i masterstudiet i økonomi og
administrasjon/masterstudiet i rekneskap og revisjon 

Sensur blir kunngjort seinast fire veker etter eksamensdagen i: 

 MRR411/BUS426N Revisjon I,
 MRR412/BUS402 Finansregnskap I

§ 4 Kunngjeringsdatoar for eksamenar i masterstudiet i rekneskap og revisjon

Sensur blir kunngjord seinast fem veker etter eksamensdagen i MRR416 Foretaksrett og 
MRR418 Skatte- og avgiftsrett. 

Sensur blir kunngjord seinast 1. august i MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR446 Juss,
MRR451 Revisjon II og MRR452 Finansregnskap II. 

§ 5 Kunngjeringsdatoar for autorisasjonsprøve i oversettelse

Sensur blir kunngjord seinast fem veker etter eksamensdagen i autorisasjonsprøve i
oversettelse. 

§ 6 Ikraftsetjing mm

Forskrifta tek til å gjelde frå og med eksamenar avlagd i vårsemesteret 2019 og gjeld til og 
med eksamenar avlagd i haustsemesteret 2019. Av dette følgjer at for eksamen i emne som 
ikkje er nemnde i forskrifta, gjeld fristen på tre veker i samsvar med Lov om universiteter og 
høyskoler. 

Unntak for ordinær sensurfrist gjeld det semesteret emne blir undervist.

Sak 83/18 - Vedlegg 6
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OPPTAKSRAMMER 2019 

Saksbehandler Ingebjørg Hitland 
Arkivreferanse 18/03171-1 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 84/18 

Forslag til vedtak 
Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av
den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2019.  

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2019 på 795 studenter 
som møter til studiestart. 

Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad
i regnskap og revisjon i Oslo.  

Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer at
opptaket av internasjonale masterstudenter høsten 2019 opprettholdes eller økes noe. 
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Bakgrunn 
Opptaksrammene angir hvor mange studenter NHH planlegger å ta opp på hvert
studieprogram. I tillegg til de vedtatte opptaksrammene påvirkes også antall opptatte studenter
av den faktiske søkningen til studieprogrammene og en overbookingsprosent basert på 
historiske erfaringer. Figuren under angir noe av kompleksiteten i sammenhengen mellom 
opptaksrammer og KD-finansierte studieplasser.  

Blå er studentstyrt aktivitet, gul er NHH-styrt aktivitet og grønn er KD-styrt aktivitet 

Resultater fra opptaket 2018 i hovedtrekk  
Det var 451 studenter som møtte til studiestart på bachelorstudiet i økonomi og 
administrasjon, mens masterstudiene hadde 770 studenter møtt i Bergen og 46 studenter møtt 
til 1-årig MRR i Oslo.  
Til tross for økte opptaksrammer på master i 2018 er altså møtt-tallene en god del lavere enn
måltallene.  

Det har blitt gjennomført suppleringsopptak på bachelor, og det viser seg at andel møtt av
tilbud, som gikk noe ned i fjor, har gått ytterligere ned i år. Dette gjør opptaket mer 
uforutsigbart og krevende. For BØA er vi, til tross for supplering, ikke helt i mål. For MSc
har vi i år klart å nå måltallet med 100 møtte.  

Det vises til opptaksrapporten for 2018 for utfyllende informasjon om resultatene av opptaket.
Oppdatert opptaksrapport for 2018 er vedlagt denne saken.  

Forslag til opptaksrammer 2019 
Bachelornivået – stabilt opptak 
Høyskolens bachelorprogram er tilpasset en opptaksramme på 450 studenter. Erfaringsmessig 
vet vi at litt i underkant av 20 studenter faller fra i løpet av første semester. Det bør vurderes å 
kompensere for dette også i 2019 ved å sette opptaksrammen på bachelor til 470 studenter.  
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Masternivået – stabilt opptak 
Høyskolens masterprogrammer skal være tilpasset et årlig opptak på opptil 795 studenter, i 
tillegg til opptak av 50 studenter på 1-årig MRR i Oslo. Det er en forventning om at opptaket 
av masterstudenter med internasjonal bakgrunn opprettholdes eller økes noe.   
 
 
 
 
Linda Nøstbakken 
Prorektor for utdanning     Heidi Marikken Sund 
        Seksjonsleder, opptak 
 
 
 
Vedlegg: Oppdatert rapport: Søking og opptak til høyskolens fulltidsstudier i 2018 
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Vedlegg til sak om opptaksrammer for 2019 

Oppdatert rapport1:  
Søking og opptak til høyskolens fulltidsstudier i 2018 

Bakgrunn  

Styret vedtok 07.12.17 i sak 74/17 følgende: 

Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den 
femårige siviløkonomutdanningen høsten 2018. 

Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2018 på 785 studenter som 
møter til studiestart, hvorav 15 av plassene skal bidra til å øke satsingen på IKT, i tråd med føringer 
fra KD. 

Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig mastergrad i
regnskap og revisjon i Oslo. 

Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer en fortsatt 
vekst i opptaket av internasjonale masterstudenter høsten 2018.   

I ettertid har opptaksrammen for masterstudiene blitt økt da regjeringen 20.12.2017 tildelte nye
studieplasser til IKT-utdanning. NHH fikk 10 nye studieplasser i denne tildelingen, slik at den samlede 
opptaksrammen for masterstudiene i 2018 ble på 795 studenter. Ettersom disse ekstra plassene er
gitt med tanke på IKT-utdanning knyttes de bl.a. opp mot den nye hovedprofilen Business Analytics. 
Det er dermed 25 plasser på masterstudiet som i særlig grad skal bidra til å øke satsingen på IKT. 
Opptaket til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon går via Samordna opptak, og selve opptaket 
kjøres i juli.  

For 1-årig master i regnskap og revisjon ble det i 2017 for første gang kjørt ordinært opptak. Det vil si 
at det ikke ble satt noen tilbudsgaranti, men at alle søkerne ble saksbehandlet og rangert før det ble
kjørt et felles opptak med et gitt tilbudstall.  

For de norske 2-årige masterprogrammene (master i økonomi og administrasjon og 2-årig master i
regnskap og revisjon) ble opptaket gjort på denne måten for første gang i 2018.  

Opptaket til internasjonal mastergrad, Master of Science in Economics and Business Administration,
gjøres fortsatt ved rullerende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere får tilbud om plass fortløpende i
saksbehandlingsperioden. Dobbelgradsstudenter telles med i MSc-tallene, bortsett fra i søkertall. 
Søknader til dobbelgradsprogrammet registreres ikke som MSc-søknader i FS-systemet før etter at 
søknadsfristen til MSc er gått ut. Den oppdaterte opptaksrapporten inneholder tilleggsinformasjon 
om dobbelgradsopptaket.  

1 Den foreløpige opptaksrapporten er blitt oppdatert etter mindre korrigeringer i møtt-tall. Dessuten er tabell 1
og 7 litt endret. I tillegg er det lagt til noe informasjon om dobbelgrad, og det er laget et nytt tillegg fordi flere 
tall ble etterspurt etter at den foreløpige opptaksrapporten ble lagt frem.  

Sak 84/18 - Vedlegg
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Resultater fra opptaket 2018  
 
Ved siste opptelling hadde bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 451 studenter møtt, mens 
masterstudiene totalt (ekskludert Oslo) hadde 770 studenter møtt.2 I likhet med i 2017 er vi altså noe 
under mål både på bachelor og på master. På bachelor ble det supplert, men ikke på master. Det var 
et høyt antall ja-svar på master etter at hovedopptakene var kjørt i mai, og disse tallene forble høye 
også i juni (se tabell 2). Tidlig i prosessen så det derfor ut til at antall nye studenter på master ville bli 
høyere enn måltallet. Imidlertid var det mange søkere som trakk seg i løpet av juli måned. Spesielt 1-
årig MRR har en lav andel av møtt sammenlignet med ja-svar. Den mest positive utviklingen finner vi 
for MSc, der vi i år er over måltallet på 100 studenter. Dessuten er over halvparten av MSc-
studentene kvinner.  
 
Tabell 1: Antall møtt alle studieprogrammer i et femårsperspektiv 

MØTT    2014 2015 2016 2017 2018 

Bachelor i økonomi og 
administrasjon 

453 443 489 459 451 

Master i økonomi og 
administrasjon 

613 587 567 542 565 

MSc internasjonale 
profiler master* 

55 70 74 90 117 

Master i regnskap og 
revisjon (ekskl. Oslo) 

110 114 165 120 88 

Master i regnskap og 
revisjon - Oslo 

- - - 50 46 

Totalt bachelor 453 443 489 459 451 

Totalt master 778 771 806 802 816 

Master ekskl. Oslo 778 771 806 752 770 

*inkluderer dobbelgradsstudenter som tas opp gjennom eget opptak  

 
Tabell 2: Utvikling i ja-svar for masteropptakene fra mai til august 2018 

Ja-svar 23.05 20.06 31.07 06.08 20.08 Møtt 
Møtt av 
ja 20.08 

Møtt av 
ja 23.05 

MØA ekstern 270 273 244 242 231 221 95,7 % 81,9 % 

MØA intern 312 311 282 282 282 279 98,9 % 89,4 % 

MSc* 168 152 132 130 126 117 92,9 % 69,6 % 

MRR 2-årig ekstern 36 35 31 31 28 26 92,9 % 72,2 % 

MRR 2-årig intern 20 21 19 19 19 19 100,0 % 95,0 % 

MRR 1-årig Bergen 71 69 59 58 52 43 82,7 % 60,6 % 

MRR 1-årig Oslo 75 71 63 62 58 46 79,3 % 61,3 % 

Totalt 952 932 830 824 796 751     

*inkluderer dobbelgrad        

                                                           
2 Generelt sett blir tall tatt ut slik (avvik angis i den enkelte tabell): Søkertall tas ut rett etter søknadsfristen. 
Tilbudstall er det totale antall tilbud som blir gitt ila. opptaksperioden. Ja-svar tas ut under arbeidet med 
rapporten, altså i slutten av august. Oppdaterte møtt-tall ble tatt ut i første halvdel av oktober.  
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Bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen  
 
Søkingen til bachelorstudiet (tabell 3) går opp med 2 % fra 2017. Målt i førsteprioritetssøkere var 
siviløkonomstudiet ved NHH per søknadsfristen Norges andre mest søkte bachelorstudium. Det var 
2% flere søkere som hadde NHH som førstevalg enn i 2017. Generelt viser tall fra Samordna Opptak 
at søkingen til økonomisk-administrative studier – som førstevalg – har gått opp med 1,65% fra 2017 
til 2018 etter litt nedgang de to foregående årene.  
 
I hovedopptaket ble poenggrensene 53,0 (førstegangsvitnemålskvote) og 56,6 (ordinær kvote). Da 
fristen for å svare på tilbud gitt i hovedopptaket gikk ut 24. juli var det 546 som hadde takket ja. 
Dette tallet ble vurdert som noe lavt gitt møtt-prosenten de siste årene, og det ble besluttet å 
supplere. I utgangspunktet skulle det gis 13 tilbud i hver kvote, totalt 26, men som i hovedopptaket 
skulle alle på samme poengsum få tilbud hvis én av dem fikk det. Dette resulterte i 33 tilbud i 
suppleringsopptaket, og av disse var det 29 som takket ja (Tabell 4). Etter suppleringen ble 
poenggrensene 52,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 56,5 i ordinær kvote. Dette gir en oppgang i 
poenggrensene sammenlignet med 2017 på 0,5 i ordinær kvote og 0,1 i førstegangsvitnemålskvoten. 
Møtt-tallet på 451 er likevel under måltallet, og andelen 54,7% møtt av tilbud er enda et hakk lavere 
enn fjorårets, 57,0%. Til sammenligning lå møtt-prosent av tilbud i årene 2010 til 2016 på mellom 60 
og 63. Vi snakker altså om en betydelig nedgang disse siste to årene. Utviklingen i andel møtt av 
tilbud over tid er viktig for å bestemme hvor mange tilbud det skal gis i neste års opptak. 
 
NHH har en målsetning om at kjønnsfordelingen blant studentene ikke skal være større enn 
maksimalt 60/40. Kvinneandelen blant møtt på bachelorstudiet er på 34,4 %, og fortsetter dermed å 
gå ned sammenlignet med de fire foregående årene. Søkingen til ØKADM-fag generelt har en 
kvinneandel på 46,2 % (førstevalg). Andelen kvinner som har ØKADM-fag som førstevalg er altså 
betydelig høyere enn kvinneandelen blant studentene som møter på BØA på NHH.3  
 
Tabell 3: Opptak til bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Måltall  450 450 470 470 470 

Søkere  4459 4849 4277 4114 4216 

   Endring -8 % 9 % -12 % -4 % 2 % 

1.prioritetssøkere  1949 2117 1816 1773 1801 

   Endring -10 % 9 % -14 % -2 % 2 % 

Poenggrenser (F/O) 53/56,2  53,4/56,3 52,9/56,5 52,6*/56,0* 52,7*/56,5* 

Møtt  453 443 489 459 451 

Kvinneandel møtt  41,3 % 40,2 % 36,0 % 35,1 % 34,4 % 

*Etter supplering      
 

  

                                                           
3 Tall fra Samordna opptak per 29. oktober viser at andelen kvinner møtt til ØKADM-fag totalt er på 47,8%.  Se 
tillegg 1 for utfyllende informasjon om kvinneandel på siviløkonomutdanningen ved andre læresteder. 
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Tabell 4: Opptak til bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen med suppleringstall 

År 2015 2016 2017 H 2017 S 
Totalt 
2017 2018 H 2018 S 

Totalt 
2018 

Søkertall 4849 4277 4114 - 4114 4216 - 4216 

Kvinneandel - - 40,0 % - 40,0 % 39,8 % - 39,8 % 

Tilbud 742 772 777 28 805 791 33 824 

Kvinneandel - - 38,7 % 42,9 % 38,9 % 40,6 % 36,4 % 40,4 % 

Ja-svar 545 568 539* 21* 543* 546* 29* 572* 

Kvinneandel - - - - 34,1 % 36,8 % - 36,4 % 

Møtt 443 489 441 18 459 426 25 451 

Kvinneandel 40,2 % 36,0 % - - 35,1 % 35,0 % 24,0 % 34,4 % 
*Tall tatt ut på dato for svarfrist for hhv. hovedopptak og suppleringsopptak. Mellom disse to datoene har flere 
ombestemt seg, derfor er ikke totalen lik summen av de to foregående tallene.  

 

Masterstudiet i økonomi og administrasjon - norskspråklige kandidater  
 
Møtt-tallet for MØA 2018 er 221 eksterne kandidater og 344 interne kandidater, 565 mot fjorårets 
542. Det ble gitt 343 tilbud til eksterne søkere, og karaktergrensen i hovedopptaket ble 4,00. Det ble 
ikke gjort noen supplering etter hovedopptaket.  
 
Det er litt vanskelig å sammenligne tallene for 2017 og 2018 ettersom det i 2017 først ble gjort 
rullerende opptak med opptaksgaranti. Suppleringen ble imidlertid gjort ved å kjøre opptak i FS, dvs. 
at det ble gitt et visst antall tilbud, og at det var de med best snitt på ventelisten som kom inn. I det 
opprinnelige opptaket i 2017 ble det gitt 260 tilbud. I løpet av de sju suppleringsopptakene som ble 
gjort på våren og sommeren 2017 ble det gitt 101 nye tilbud (summen stemmer ikke med tabellen, 
sannsynligvis fordi noen av de som fikk tilbud senere har trukket søknaden sin).  
 
I 2018 var det ikke rullerende opptak, men det ble kjørt et samlet hovedopptak etter at det var 
avgjort hvor mange tilbud som skulle gis. Antall tilbud ble satt på bakgrunn av statistikk for ja-svar og 
møttprosent de siste årene. Det ble da gitt 343 tilbud, og 275 takket ja til tilbudet før svarfristen gikk 
ut. Senere ble 20 av disse tilbudene trukket tilbake fordi søkerne hadde fått et betinget tilbud, men 
ikke overholdt betingelsen innen fristen.4 I tabell 5 står opprinnelig antall tilbud, men antall ja-svar er 
etter at disse nevnte 20 tilbudene ble trukket tilbake.  
 
I 2017 ble det gjennomført syv suppleringsopptak fra mai til slutten av juli, så årets opptak ble 
dermed svært annerledes enn fjorårets.  
Søkere som først takker ja til plassen og siden tar kontakt og takker nei har vi de to siste årene gitt en 
egen kode i FS. Av eksterne kandidater til MØA var det i 2018 25 som først takket ja til plassen, og så 
ga beskjed om at de hadde ombestemt seg etter svarfristen. Dette kan skje når som helst i 
opptaksperioden. Disse er ikke talt med i tallet for ja-svar (de vises i raden Ja→Nei i tabellene). 
Tidligere har disse bare blitt endret fra «ja» til «nei» i FS når de har ombestemt seg. Ved å merke 
dem med en egen kode kan vi ta ut tall for hvor mange som ombestemmer seg etter at de først har 
takket ja (gitt at de gir beskjed til oss). «Ja-svar» i tabellen for de siste årene er derfor 
sammenlignbare – gitt at tallene fra før 2017 også er tatt ut rett før studiestart.  

                                                           
4 Dette vil i de fleste tilfeller si at de ikke dokumenterte at de hadde fullført en bachelorgrad. Vi er fleksible på 
ettersendingsfristen, og purrer dersom den ikke overholdes. Søkere blir godt informert om betingelsen for 
opptak, og de som ikke overholder denne, er nok ikke reelt interesserte i en studieplass på NHH. 
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Kvinneandel blant eksterne kandidater til MØA går noe ned sammenlignet med i fjor, men er høyere 
enn i 2016. Kvinneandel blant interne kandidater til MØA går litt opp, og er høyere enn de fire 
foregående årene. Til sammen blir kvinneandelen på MØA (interne og eksterne) 40,9%, altså over 
målsetningen.  
 

Tabell 5: Opptak av eksterne kandidater til MØA - høst 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Søkere 725 871 786 589 634 

Tilbud 300 350 266 356 343 

Ja-svar 254 266 227 236 231 

Ja→Nei - - - 47 25 

Møtt 240 246 219 231 221 

Kvinneandel 
møtt 

34,20 % 41,00 % 36,10 % 40,69 % 38,46 % 

 

Tabell 6: Opptak av interne kandidater til MØA – vår og høst 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Søkere 441 394 405 365 390 

Tilbudt overgang 391 355 363 339 353 

Ja→Nei - - - 8 3 

Møtt 373 341 348 311 344 

Kvinneandel møtt 40,00 % 40,50 % 40,90 % 38,59 % 42,73 % 

 

Masterstudiet i økonomi og administrasjon – internasjonale profiler 
 
Det totale antallet søknader fra internasjonale kandidater gikk opp med 7,8% fra 2017, mens antallet 
komplette søknader gikk ned med 5,2%. Av de som søkte var det 17,5% som fikk tilbud, noe som er 
på linje med 2017 da 17,3% fikk tilbud. Andelen ja-svar er også på samme nivå som i fjor, med 50,8% 
ja-svar av tilbud i årets opptak og 49,3% ja-svar i fjorårets. Det er altså ingen store endringer fra i fjor 
når det gjelder tilbud og ja-svar.  
 
Totalt antall møtt på MSc-programmet er 117 studenter, noe som er en økning fra tidligere, og for 
første gang godt over måltallet på 100. Av disse var 24 dobbelgradsstudenter.  
 
I årets opptak valgte vi å la søkerne søke MSc-studiet som helhet, ikke direkte på profil. Dette var en 
prøveordning, og innebar at vi innhentet informasjon om profilvalg etter at søkerne hadde tatt imot 
tilbud om plass. Det ble sendt ut epost om profilvalg i slutten av mai til alle som hadde takket ja til 
tilbud. De kunne velge mellom åtte profiler ettersom Business Analytics (BAN) og New Business 
Development (NBD) er kommet til som internasjonale profiler siden forrige opptak. Av de 147 som 
valgte profil var FIN mest populært (38 søkere), fulgt av BAN (27), ENE (26) og STR (23).   
 
Det ble i år gitt flere tilbud på MSc enn noen gang, men vi har uansett en høyere andel møtt av tilbud 
enn vi hadde i fjor. I 2017 var det 39,6% av de som fikk tilbud som møtte til studiestart, mens det i år 
var 47,2%. I tillegg er MSc det eneste studiet der kvinnene er i flertall av studenter som møter til 
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studiestart. Med 53% kvinner blant de møtte drar MSc opp kvinneandelen på master som helhet. Tre 
ulike verdensdeler er representert blant de 5 landene som flest MSc-studenter i 2018 kommer fra (se 
tabell 8).  
 
Selv om vi når måltallet på MSc er det fortsatt en utfordring med mange ufullstendige søknader. I år 
kunne 33,4 % av søknadene behandles mot 38,0 % i 2017 og 23,4 % i 2016. Nettsidene gir god 
informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves, og alle søkere får tilsendt bekreftelse på epost 
som også presiserer at nødvendig dokumentasjon må sendes inn for at søknaden skal behandles. I 
tillegg sender vi ut individuelle mangel-eposter fram til søknadsfristen, så langt vi har kapasitet.  
 
Opptak av dobbelgradsstudenter 
Innreisende dobbelgradsstudenter søker via sin hjemmeinstitusjon til Seksjon for internasjonale 
relasjoner på NHH, og tas på den måten opp på MSc-programmet. NHH har dobbelgradsavtaler med 
åtte partnerinstitusjoner. Partnerinstitusjonene nominerer et utvalg studenter etter egne, interne 
søknadsrunder. Det er stort samsvar mellom antall nominerte og antall kvalifiserte søkere. Blant dem 
som blir tatt opp er det lite frafall underveis i prosessen mot studiestart. 
 
I opptaket for 2018 fikk 32 av 33 nominerte dobbelgradssøkere med komplette søknader tilbud. 24 
av disse møtte til studiestart. Det gir en møtt-andel på 72 %. Dobbelgradsstudentene utgjør 20,5 % 
av de 117 internasjonale MSc-studentene som møtte til studiestart i 2018. De kommer fra følgende 
institusjoner: Bocconi University (6 studenter), Louvain School of Management (6), Mannheim 
University (5), Ivey Business School ved Western University (4), Nova School of Business and 
Economics (2) og HEC Paris (1). De har valgt følgende hovedprofiler: ENE (12), STR (8), FIE (2), MBM 
(1) og NBD (1). 
 

Tabell 7: Opptak av eksterne engelskspråklige kandidater til MSc  

  
H16** 

ordinære + 
dob.grad 

H17 
ordinære + 
dob.grad 

H18 
ordinære + 
dob.grad 

Søkere 1506* 1491 + 14 1312 1312 + 0 1414 1414 + 0 

Komplette søknader 
(andel) 

353* 
(24,3 %) 

339 + 14 
498 

(38,0 %) 
498 + 0 

472 
(33,4 %) 

472 + 0 

Tilbud* 118 104 + 14 227 207 + 20 248 223 + 25 

Ja-svar* 83 69 + 14 112 95 + 17 126 102 + 24 

Møtt* 74 60 + 14 90 75 + 15 117 94 + 23 

*Inkludert dobbelgrad.       

** I 2016 ble søkertallene tatt ut sent i prosessen, ikke ved søknadsfristen.   
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Tabell 8: Studenter møtt til MSc fordelt på land (topp 10) 

 

 

Masterstudiet i regnskap og revisjon  
 
Høyskolen har 88 møtt til masterstudiet i regnskap og revisjon, mot 120 møtt i fjor (både eksterne og 
interne, ekskludert Oslo). Det er omtrent samme antall interne søkere som i fjor. Av de totalt møtte 
88 skal 43 ta ettårig løp i Bergen og 45 skal ta toårig løp.  
 
Søkingen til 1-årig MRR i Bergen har gått ned med 35,8% mens den totale søkingen til 1-årig MRR har 
gått ned med 22,5%. 1-årig MRR-studium ble tilbudt i Oslo for første gang i 2017, noe som kan gjøre 
at søkingen i 2017 ble ekstra stor. Samtidig ser vi at nedgangen i Oslo fra 2017 til i år ikke er spesielt 
stor, 9,9%. Det var i fjor omtrent like mange søkere til 1-årig løp i Bergen og i Oslo, men i år er 
søkingen til Oslo en del høyere enn til Bergen (146 mot 102). Det har imidlertid vært en del variasjon 
i søknadstallene til 1-årig MRR de siste årene, også før studiet ble tilbudt i Oslo. 
 
For toårig MRR har det også vært en nedgang i søkertallet de siste to årene. Nedgangen for både 1-
årig og 2-årig MRR kan til en viss grad skyldes at det kommer en ny revisorlov, og at en del derfor 
velger å avvente denne i stedet for å søke seg inn på MRR nå.  
 
Det har tidligere har vært gitt opptaksgaranti ved C-snitt for 1-årig MRR, noe som resulterte i at det 
ble tatt opp forholdsvis mange studenter til dette studiet i 2016. Det ble i 2017 første gang gjort 
ordinært opptak med rangering og et bestemt antall studieplasser (fleksible måltall: 60 i Bergen og 
50 i Oslo). Møtt-tallene for 2018 viser 43 i Bergen og 46 i Oslo. I Bergen lå snittet i hovedopptaket på 
3,56, mens snittet i 2017 etter fire suppleringer ble 3,42. I Oslo lå snittet i hovedopptaket på 4,19, 
mens snittet i 2017 etter fire suppleringer ble 3,75. Også på 1-årig MRR ble altså årets opptak svært 
ulikt fjorårets. 
 
Den eksterne søkingen til 2-årig MRR gikk i år ned med 14,5% sammenlignet med i fjor, og 
tilbudstallet gikk også noe ned. Snittet i hovedopptaket ble 3,95, og det ble ikke supplert. I fjor endte 
snittet på 4,05 etter fire suppleringer.   
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Kvinneandelen på MRR har variert en del de siste årene, og i år er det kun 1-årig MRR i Oslo som har 
en kvinneandel over målet på 40%.  
 

Tabell 9: Opptak av eksterne kandidater til masterstudiet i regnskap og revisjon (ekskl. Oslo) 

  H14 H15 H16 H17 H18 

Søkere 290 354 362 276 202 

Tilbud 116 173 207 187 150 

Ja-svar 87 111 158 111 80 

Ja→Nei - - - 18 27 

Møtt 75 99 133 101 69 

Kvinneandel møtt 40,00 % 47,50 % 39,80 % 48,51 % 37,68 % 

 

Tabell 10: Opptak av interne kandidater til masterstudiet i regnskap og revisjon 

  H14 H15 H16 H17 H18 

Søkere 89 18 37 19 20 

Innvilget overgang 42 16 32 19 19 

Møtt 35 15 32 19 19 

Kvinneandel møtt 25,70 % 53,30 % 28,10 % 63,16 % 26,32 % 

 

Tabell 11: Fordeling MRR (tall i parentes inkluderer interne kandidater) 

  

2016 2017 2018 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 

2-årig  2-årig  2-årig  1-årig  
1-årig 

Bergen 
1-årig 
Oslo 

1-årig  
totalt 

1-årig 
Bergen 

1-årig 
Oslo 

1-årig  
totalt 

Søkere 
149         

(186) 
117 

(136) 
100 

(120) 
213 159 162 320 102 146 248 

Tilbud 
35            

(67) 
63 

(82) 
58 

(77) 
172 124 87 211 92 83 175 

Ja-svar 
30            

(62) 
40 

(59) 
28 

(47) 
128 71 54 125 52 55 107 

Møtt 
30            

(62) 
38 

(57) 
26 

(45) 
103 63 50 113 43 46 89 

Kvinneandel 
møtt 

46,7 % 
(37,1 %) 

65,8 % 
(64,9 %) 

38,5 % 
(33,3 %) 

37,9 % 38,1 % 46,0 % 41,6 % 37,2 % 43,5 % 40,4 % 

 
Inntil i fjor var det rullerende opptak med opptaksgaranti på begge de 2-årige norske 
masterstudiene, mens det i år altså ble kjørt ordinært opptak etter rangering. Til forskjell fra i fjor ble 
det ikke supplert.  
 
Med et måltall på 795 masterstudenter møtte altså totalt 770.  
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Litt om de forvaltningsmessige sidene ved opptaksprosessen 
 
Opptaksprosessene til bachelor og master strekker seg til sammen over et langt tidsrom. 
Søknadsweb åpner for søknader til masterstudiene 1. november. Før dette må det avklares om det er 
noe ved søknaden eller opptakskriteriene som skal endres fra foregående år. For MSc starter de 
innledende delene av saksbehandlingen allerede i desember. Da begynner vi å gå gjennom 
søknadene og å etterspørre dokumentasjon i tilfeller der søknaden ikke er komplett. Dette pågår helt 
fram til søknadsfristen. Ordinær MSc-saksbehandling starter vanligvis i januar, men det meste blir 
gjort i februar, mars og starten av april. 15.februar er søknadsfristen for alle masterstudiene. I år ble 
søknadene til 1-årig MRR i hovedsak behandlet fra søknadsfristens utløp og fram til 1.april. Det meste 
av saksbehandlingen for MØA og 2-årig MRR ble gjort i perioden 1.april til ca. midten av mai. 
Saksbehandlingen for BØA foregår i en intensiv periode som starter ca. midt i juni og pågår helt fram 
til hovedopptaket (midt i juli). Søknadsfristen i opptaket etter nasjonal opptaksmodell (NOM) er 
15.april, men vi venter altså med saksbehandlingen til vi er ferdig med masteropptakene, og til vi får 
studentassistenter som er ferdige med semesteret og kan jobbe med BØA-saksbehandling på heltid.  
 
For MSc kjører vi rullerende opptak, noe som også betyr rullerende oppfølging. I tillegg til spørsmål 
som har direkte med søknad og opptak å gjøre får vi spørsmål om tema som boligsøknad via Sammen 
og visumsøknad til UDI. For de andre masteropptakene ble det i år kjørt et samlet opptak med en 
samlet svarfrist, men felles for alle er at betingede tilbud må følges opp etter svarfristen og utover 
sommeren. For BØA kommer det gjerne spørsmål etter at hovedopptaket er publisert, og fram mot 
studiestart. Spørsmål fra potensielle søkere til alle studieprogram kommer når som helst, hele året 
gjennom. En del epost-henvendelser kan besvares ved hjelp av ferdig formulerte standardsvar, men 
mange stiller også veldig spesifikke spørsmål som det tar tid å svare på. 
 
Vi får ikke mange klager i etterkant av opptakene, og de vi får, behandles så langt det lar seg gjøre 
fortløpende. I tilfeller der vi innen klagefristen får vite at vi har gjort feil i saksbehandlingen 
korrigerer vi dette, og sender eventuelt ut manglende tilbud. Klager som må videresendes til 
klagenemnd krever ofte mye ekstraarbeid.  
 
Det gjøres stadig små og større endringer i masteropptakene for å forbedre prosessen. I NOM-
opptaket gjøres det også endringer, men disse endringen gjøres sentralt og innebærer at vi hele 
tiden må holde oss oppdatert og sjekke rutiner. Alt i alt er et opptak aldri helt likt tilsvarende opptak 
for året før, og det gir oss utfordringer i saksbehandlingen. Vi prøver å lage utfyllende beskrivelser av 
prosessene våre, samt å notere ned forslag til forbedringer når vi ser at det er hensiktsmessig. Selv 
om vi jobber med opptak år etter år blir dette aldri rent rutinearbeid.  
 

Oppsummering og sluttkommentar 
 
Noen sider ved årets opptak peker seg ut sammenlignet med fjorårets. På bachelor ble det supplert i 
år, i likhet med i fjor. Før 2017 må vi tilbake til 2013 for å finne forrige gang det ble supplert på BØA. 
På de eksterne masterprogrammene (bortsett fra MSc) ble det i 2017 gjennomført mange runder 
med suppleringer. Dette ble tatt med i vurderingen da antall tilbud i årets opptak ble satt, og vi endte 
også opp med et høyt antall ja-svar etter hovedopptakene. Det ble ikke gjort noen suppleringer på 
disse programmene. Det så lenge ut til at vi hadde flere ja-svar enn vi ønsket, men det viste seg at 
det var mange som valgte å trekke seg i løpet av juli måned.  
 
På MSc er det fortsatt løpende opptak, og antall tilbud i år var litt høyere enn i fjor. Møtt-tallet ble 
det høyeste noensinne, og målet på minst 100 studenter på MSc-studiet ble nådd for første gang. 
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I fjor så vi både på BØA og på MØA/MRR at antall ja-svar av tilbud var markert lavere enn tidligere år. 
For BØA var i år andelen møtt til studiestart sammenlignet med antall ja-svar noe av det som særlig 
skilte seg negativt ut. Dette vil si at søkere ikke gir beskjed om at de trekker seg, og lar være å møte 
til studiestart. For MØA og MRR hadde vi tidlig mange som takket ja til plassen sin, men det var også 
mange som trakk seg forholdsvis sent i prosessen.  
 
Ettersom det er en del studenter som takker nei til plassen, pluss at en del av dem som takker ja 
senere ombestemmer seg, er det nødvendig å gi flere tilbud enn det er antall plasser på de ulike 
programmene. Dette gjør også at studentene får tidligere svar på søknaden. Samtidig gjør endringer i 
ja-svar- og møtt-prosenten fra år til år at det er svært krevende å bestemme hvor mange tilbud som 
skal gis. Det må tas høyde for at det kan være flere enn tidligere år som takker ja og møter til 
studiestart. Vi kan supplere på et senere tidspunkt, men vi kan ikke trekke tilbake tilbud grunnet 
overbooking. Samtidig kan det forventes at ja-svar-prosenten går ned jo senere studentene får tilbud 
om plass, så hvorvidt det skal suppleres på et gitt tidspunkt er ikke utelukkende avhengig av antall ja-
svar på det tidspunktet, men også av hvor lenge det er til studiestart.  
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Tillegg 1: Tall som ble etterspurt etter presentasjonen av foreløpig rapport 
 

Tallene gjelder NOM-opptaket, dvs. opptak via Samordna opptak til bachelorstudiet. 

 

 

Denne oversikten viser hvordan antallet søkere med NHH som førsteprioritet har endret seg fra 

søknadsfristen (dvs. 15.april) til hovedopptaket i juli, 14 år tilbake i tid. Søylene i diagrammet viser 

endring i antallet søkere i prosent for kvinner og menn. De prikkete linjene viser gjennomsnittet for 

de siste fire årene, dvs. at den prikkete linjen for 2008 viser gjennomsnittet for 2005 til 2008. Som 

det framgår av tabellen er det stadig flere førsteprioritetssøkere som trekker seg, og kvinner gjør 

dette i litt større grad enn menn. Om søkerne bare endrer på rekkefølgen på søknadsalternativene, 

eller om de trekker hele søknaden (dvs. alle søknadsalternativene), har vi per nå ikke tall på.  
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Diagrammene over viser kjønnsbalansen både for tilbud og møtt i de to kvotene: kvote for 

førstegangsvitnemål og ordinær kvote. Som de framgår av disse diagrammene er det en markant 

forskjell i kvinneandel i de to kvotene. Det er flere kvinner i kvoten for førstegangsvitnemål, og 

tilsvarende færre i ordinær kvote, noe som tilsier at menn i større grad enn kvinner bruker tid på å 

opparbeide seg ekstrapoeng for så å søke seg inn på studiet. 
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  2018 2017 2016 

Kommune 
Alle 
møtt 

Kvinner 
møtt 

Menn 
møtt 

Kvinne-
andel 

Alle 
møtt 

Kvinne-
andel 

Alle 
møtt 

Kvinne-
andel 

I alt 451 155 296 34,37 % 459 35,08 % 489 35,99 % 

Bergen 115 37 78 32,17 % 113 33,63 % 106 37,74 % 

Oslo 69 21 48 30,43 % 51 43,14 % 80 41,25 % 

Bærum 33 11 22 33,33 % 28 21,43 % 43 41,86 % 

Trondheim 17 5 12 29,41 % 10 20,00 % 13 46,15 % 

Asker 15 4 11 26,67 % 20 40,00 % 23 26,09 % 

Stavanger 15 5 10 33,33 % 16 43,75 % 17 29,41 % 

Askøy 8 5 3 62,50 % 3 33,33 % 3 0,00 % 

Fredrikstad 7 1 6 14,29 % 3 66,67 % 5 20,00 % 

Sandnes 7 2 5 28,57 % 6 33,33 % 2 50,00 % 

Ålesund 7 2 5 28,57 % 8 25,00 % 6 0,00 % 

                  

Møtt topp 10 293 93 200 31,74 %         

Andre kommuner 158 62 96 39,24 %         

 

Tabellen over er laget med utgangspunkt i de 10 kommunene som sto for flest studenter møtt til 

studiestart i 2018. Dette er så sammenlignet med de samme 10 kommunene i de to foregående 

årene. De seks kommunene øverst på listen er de samme alle tre årene. Hvilke kommuner som 

kommer etter disse på listen varierer litt fra år til år. Kvinneandelen for de seks øverste kommunene 

viser noe variasjon fra år til år, og kan være både høyere og lavere enn den totale kvinneandelen for 

året.  

 

Lærested Studium 
Kvinner 
møtt 

Menn 
møtt Totalt 

Prosent 
kvinner møtt 

NHH Siviløkonomutdanningen 155 296 451 34,4 % 

NORD Siviløkonom 1 10 11 9,1 % 

BI Oslo Bachelor i økonomi og administrasjon 200 420 620 32,3 % 

HSN Siviløkonom 6 12 18 33,3 % 

UIS Økonomi og administrasjon - siviløkonom 9 16 25 36,0 % 

UIA Økonomi og administrasjon - siviløkonom 39 63 102 38,2 % 

  TOTALT 410 817 1227 33,4 % 

  TOTALT unntatt NHH 255 521 776 32,9 % 

 

Tabellen over viser kvinneandelen for de andre siviløkonomutdanningene som tar opp studenter via 

Samordna Opptak, samt BI Oslo. Tallene viser at NHH er blant de lærestedene som har en 

kvinneandel som ligger over gjennomsnittet. Det bør likevel bemerkes at vi her ser på læresteder 

med stor variasjon i antall studieplasser. 
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En del av søkerne til NHH søker også Industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK) på NTNU. 

Kvinneandelen blant årets 163 studenter møtt til studiestart der var på 35%, altså ganske lik 

kvinneandelen på NHH.  
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Tillegg 2: ytterligere tabeller (disse er ikke oppdatert fra forrige rapport) 
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Tillegg 3: ordforklaringer 

1. prioritet: de som søker høyere utdanning gjennom Samordna Opptak har muligheten til å liste opp 
inntil 10 studier i prioritert rekkefølge. Rekkefølgen kan endres på helt fram til 1. juli. 

BAN: Business analytics – profil på masterstudiet på NHH. Ny i 2018.  

BUS: Økonomisk styring – profil på masterstudiet på NHH (kun MØA). 

BØA: Bachelor i økonomi og administrasjon. 

ECN: Economics – profil på masterstudiet på NHH. 

ECO: Økonomisk analyse – profil på masterstudiet på NHH (kun MØA). 

Ekstern søker: søker til et masterstudium på NHH som ikke allerede er student ved NHH. 

ENE: Energy, natural resources and the environment – profil på masterstudiet på NHH. 

FIN/FIE: Finance – profil på masterstudiet på NHH. 

FS: Felles studentsystem – datasystem som brukes av alle læresteder som er med i Samordna 
Opptak. 

Førstegangsvitnemålskvote: de som søker gjennom Samordna Opptak og som ikke fyller mer enn 21 
år i opptaksåret, og som har vitnemål som fyller visse krav. 50% av plassene på BØA ved NHH er 
forbeholdt denne kvoten. 

HSN: Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Sørøst-Norge) 

IB/INB: International business – profil på masterstudiet på NHH. 

Intern søker: de som melder overgang fra BØA til et masterstudium ved NHH (de er sikret å komme 
inn på masterstudiet). 

MBM: Marketing and brand management – profil på masterstudiet på NHH. 

MRR: Masterstudiet i regnskap og revisjon. 

MSc: Master of Science in Economics and Business Administration (MØA for dem med internasjonal 
bachelorgrad – gir ikke siviløkonomtittel). 

MØA: Masterstudiet i økonomi og administrasjon (gir siviløkonomtittel). 

Møtt: de som har takket ja til tilbud om plass på NHH og som har betalt semesteravgift og gjort de 
nødvendige registreringene som student innen fristen i starten av semesteret. 

NBD: New business development – profil på masterstudiet på NHH. Ny i 2018. 

NOM: Nasjonal opptaksmodell. Søknad via Samordna Opptak. For NHH gjelder dette opptak til 
bachelorstudiet.  

NORD: Nord universitet 

Ordinær kvote: alle som søker gjennom Samordna Opptak. 50% av plassene på BØA ved NHH er 
forbeholdt denne kvoten.  
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SODA: internt nettsted for Samordna Opptak og læresteder i NOM-opptaket. Her finnes blant annet 
statistikker for NOM-opptaket i inneværende og tidligere år.  
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EVENTUELT - MØTE 8/18 

Saksbehandler Ellinor Ryssevik 
Arkivreferanse 17/02274-20 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2018 85/18 

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

og mandat 

NHHs servicesenter ble vedtatt opprettet av NHHs ledelse i januar 2017 på bakgrunn av

anbefalingene til en bredt sammensatt prosjektgruppe. Prosjektgruppens rapport

(«Prosjektrapporten») ligger vedlagt. Servicesenteret ble formelt etablert som et prosjekt under

daværende «Enhet for prosjekter og ledelse» den 20.04.2017, og den initiale bemanningen var 

samlokalisert ved semesterstart høsten 2017. 

Målsetningene med å samle en rekke servicefunksjoner i ett servicesenter har, som det fremgår av

Prosjektrapporten, vært i) å øke kvaliteten for brukerne av de aktuelle tjenestene, ii) redusere 

sårbarheten i leveransen av disse, samt iii) å øke effektiviteten i ressursbruken etterhvert som 

tjenestene finner sin form. 

Servicesenteret betjener både studenter, ansatte og i blant eksterne aktører, og det avlaster og/eller
interagerer med en rekke enheter på NHH. Tre sentrale funksjonsområder er: 

 Tjenester inn mot studentene

 Onboarding og andre tjenester inn mot nyansatte

 Bidrag til ulike «events»

Servicesenteret har gradvis bygget opp sin tjenesteportefølje og sin bemanning i tråd med føringene i
Prosjektrapporten og utviklingen i de ulike behovene. Det ligger derfor nå – pr. november 2018 –
godt til rette for å evaluere senterets funksjon.

For å vurdere Servicesenterets funksjon, oppnevnes følgende arbeidsgruppe: 

 Rådgiver Sylvi K. Larsen, HR avdelingen (leder av arbeidsgruppen)

 Administrasjonssjef Eilif Fjon, Institutt for Samfunnsøkonomi

 Seniorrådgiver, Jorun Gunnerud, Studieadministrativ avdeling

Arbeidsgruppen bes om å evaluere servicesenterets funksjoner slik de nå er operasjonalisert – gitt

rammene som følger av senterets bemanning og øvrige ressurstildeling. Evalueringen skal ta

utgangspunkt i Prosjektrapportens oppgavebeskrivelse for servicesenteret og vurdere funksjonene i

henhold til de over anførte målsetningene. Særlig vekt skal legges på de spesifikke 

funksjonsområdene angitt i kulepunktene overfor.   

Det legges til grunn at arbeidsgruppen ved oppstarten av sitt arbeid avholder et møte med 

fungerende leder av servicesenteret, Trude Gudmundset, for å få en gjennomgang av status for 

senteret pr. i dag. Vedlagt ligger Servicesenterets utarbeidede presentasjon og oppgavebeskrivelse.

Arbeidsgruppen bes om å avlevere sin evaluering i form av en skriftlig rapport innen 15.02.2019.

NHH, 25.11.2018,  

Øystein Thøgersen, rektor 

Tre vedlegg   

Orienteringssak 14/18



15/18 Utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole - 18/00747-6 Utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole : Utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO 

Vår referanse Vår dato 
18/00747-6 12.11.2018 
Deres referanse Deres dato 

Utviklingsavtale - Norges Handelshøyskole 

(revidert etter tilbakemelding fra KD 8. november 2018) 

Som handelshøyskole dekker Norges handelshøyskole (NHH) et bredt felt av fagområder i undervisning og 
forskning, i stor grad knyttet til beslutningstaking i nærings- og samfunnsliv. Dette gjenspeiles også i NHHs 
forskning og forskningsbaserte undervisning. Målene i utviklingsavtalen skal bidra til å styrke NHHs posisjon
og særtrekk som en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt kvalitetsfokus og et omfattende 
samspill med næringsliv og samfunnsinstitusjoner, jf. NHHs visjon: «NHH skal være en drivkraft for 
samfunns- og næringsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal 
være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og 
kompetanse». På basis av dette foreslås tre mål i NHHs utviklingsavtale. Disse har alle en nær sammenheng 
med de utvalgte satsingsområdene i NHHs strategi 2018-2021, og er områder hvor NHH ønsker å ha et særlig 
trykk på gjennomføring. 

1. Faglig fornyelse og relevans

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

Omstillingsutfordringene følger av både særtrekk i norsk næringsstruktur og av globale megatrender som rask 
teknologisk utvikling og bærekraftutfordringer knyttet til miljø, naturressurser og klima. Dette innebærer at 
bl.a. teknologiforståelse, innovasjon og bærekraft i økende grad integreres i høyskolens fagområder, i forskning 
og undervisning.  

I undervisningen vil det eksempelvis på kursnivå være behov for fornyelse av ordinære kurs med vekt på å 
forstå sammenhenger mellom digital transformasjon, innovasjon, ledelse, økonomi og bærekraft, samt et 
balansert tilbud av kurs med direkte teknologisk innretning (eksempelvis programmering, robotisering, 
maskinlæring og kunstig intelligens). På programnivå vil det være behov for å vurdere nye sammensetninger av 
masterprofiler og studieprogram, også innenfor etter- og videreutdanningen.  
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Utviklingsavtalen skal bidra til å utvikle studietilbudet i takt med omstillingsbehov i nærings- og samfunnsliv. 
Det kan tilsi økt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Tiltak som her blir 
vurdert, er blant annet lokalt samarbeid om spesialiserte mastergradskurs innenfor økonomisk-administrative 
fag, nasjonalt tverrfaglig samarbeid innen teknologi, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid på ph.d.-nivå. 
NHH skal samtidig tilstrebe et godt læringsmiljø og pedagogikk som gir størst mulig læringseffekt.  
 

Måleparametere:  

 Utvikling av kurs-/programinnhold knyttet til analyseferdigheter, forretningsmodeller og 
ledelsesutfordringer i en digital økonomi med høy innovasjonstakt (kvantitative og kvalitative mål mht. 
utvikling i perioden i alle studieprogram, bl.a. basert på læringsutbyttebeskrivelser)  

 Relevans (kvantitative og kvalitative mål mht. utvikling i perioden, inkl. utvikling på omfang 
internships, arbeidsmarkedsundersøkelser, studiekvalitetsmål i Studiebarometeret). 

 Utvikling mht. samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner (kvantitative og kvalitative 
mål). 

 

2. Økt mangfold 

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

Et mål om økt mangfold har viktige implikasjoner for hvordan NHH profilerer seg både internt og eksternt i 
rekrutteringssammenheng og generelt. NHH tilstreber også økt mangfold blant fagstab. Et svært viktig mål er 
her å øke kvinneandelen i fagstab. I utviklingsperioden, vil vi rette spesiell oppmerksomhet mot å øke 
kvinneandelen i innstegsstillinger, noe vi anser som et tiltak for å øke kvinneandelen i høyere 
stillingskategorier på sikt. NHH ønsker også å øke andelen tilsatte med internasjonal bakgrunn i fagstaben. 
NHH vil dessuten søke å bruke knappe kvinnelige ressurser i fagstab på en strategisk klok måte slik at flest 
mulig av NHHs studenter møter kvinnelige rollemodeller i auditoriene. Dette har særlig høy prioritet på 
bachelorstudiet.  
 

Måleparametere:  

 Øke antall og andel internasjonalt rekrutterte fulltids masterstudenter  
 Kjønnsandeler blant studentene i alle NHHs utdanningsprogrammer, jf. at NHHs strategi presiserer et 

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

 Øke kvinneandelen i innstegsstillingene og andelen internasjonalt tilsatte i faste stillinger i fagstaben. 
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3.  Forskning på topp nivå

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

Måleparametere: 

 Øke antall publikasjoner i topp tidsskrifter
 Øke oppnådde forskningsrådsmidler og EU-midler

 Øke søknadsaktivitet til Forskningsrådet og EU (omfang og kvalitet på søknader)

 Kvalitativ vurdering i form av impact cases som viser forskningens bidrag til samfunnsutfordringer.

Måleparameterne er satt opp iht. «tradisjonelle» mål på kvalitet. Usikkerhet mht. utviklingen i 
incentivstrukturen i sektoren, inkludert virkninger av «plan S», kan innebære et behov for en senere justering 
av måleparameterne. 

Med vennlig hilsen 

Øystein Thøgersen  
Rektor 

Kopi til: Forskningsadministrativ avdeling v/Linda Rud, Rektoratet v/Øystein Thøgersen 

Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk uten signatur 
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