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Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 6/19 godkjennes, innkalling og saksliste til møte 7/19 godkjennes. 

 

Bakgrunn: 

Vedlagt protokoll fra møte 6/19 til endelig godkjenning. 
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Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Protokoll styremøte NHH 31.10.19 - U.off 

 Tilgangskode: Unntatt offentlighet 

 Paragraf: Offl §5 og Offl. 25 første ledd
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Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 
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Saksbehandler Johanne Vaagland 
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Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 60/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Bakgrunn: 

På det første møtet i styrets inneværende periode (september 2017) ble valg eller ansettelse av 

instituttledere løftet som en sak i styret. Styret vedtok å videreføre ordningen med valgte 

instituttledere frem til 31.07.2021, og ba videre om at det ble gjort vurderinger av ny 

ledelsesmodell med særlig vekt på grenseflaten mellom ansatt rektor og valgte instituttledere.  

 

Våren 2019 har en i både Instituttlederforum, Administrativt lederforum og i 

Samarbeidsutvalget fått presentert planen om å styrebehandle denne saken. Styret hadde en 

første overordnet drøfting av saken i sitt møte den 12.09.2019. I etterkant av styremøtet hadde 

også Instituttlederforum en ny diskusjon av saken på sitt møte den 14.10.2019 og ga innspill 

til den videre prosessen.  

 

Dokumentet som er sendt på høring utgjør en utvidet og bearbeidet versjon av saksfremlegget 

til styremøtet den 12.09.2019, og er nå sendt på høring i hele NHH sin organisasjon. 

Utvidelsen omfatter spesielt en detaljering av hvordan en eventuell overgang til ansatte 

instituttledere vil implementeres. Videre er momenter som kom frem i Styrets første 

behandling samt i diskusjonene i de ulike organer og ledergrupper, søkt innarbeidet.  

 

Høringsinnspillene vil presenteres for Styret i dets møte den 30. januar og følge 

saksdokumentene frem til endelig vedtak som ventelig vil skje i styremøtet den 5. mars 2020. 

Dette innebærer at styret får saken til endelig behandling senere enn først planlagt. Dette 

skyldes at utarbeidelsen av dokumentet som nå er sendt på høring ble noe forsinket.  

 

 

Vedlegg: Høring – ledelsesmodell på instituttnivå 
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NHH, 25.11.2019 

Til: Alle institutter og avdelinger på NHH, arbeidstagerorganisasjonene, NHHS 

Fra: Rektor 

HØRING – LEDELSESMODELL PÅ INSTITUTTNIVÅ 

I 2016 vedtok styret ved NHH å endre ledelsesmodell på toppnivå fra delt ledelse med valgt 
rektor til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. I forkant av endringen ble 
valg av ledelsesmodell på toppnivå vurdert av en arbeidsgruppe nedsatt av styret. Å vurdere 
organiseringen på instituttnivå lå utenfor arbeidsgruppens mandat den gang, men i sin rapport 
skrev de at det vil være naturlig at NHH vurderer dette spørsmålet når ledelsesmodell på 
toppnivå var avklart.  

På det første møtet i styrets inneværende periode (september 2017) ble valg eller ansettelse av 
instituttledere løftet som en sak i styret. I saksfremlegget fremkom det at ny rektor i samråd 
med øvrig ledelse hadde vurdert spørsmålet om valg eller ansettelse av instituttledere, og 
hadde kommet frem til at høyskolen i sin første periode med ny ledelsesmodell ville være best 
tjent med å opprettholde ordningen med valgte instituttledere i denne perioden. I vurderingen 
lå det et klart signal om at det i neste omgang vil være aktuelt å gå over til ansatte 
instituttledere. Styret vedtok å videreføre ordningen med valgte instituttledere frem til 
31.07.2021. Styret ba videre om at det ble gjort vurderinger av ny ledelsesmodell med særlig 
vekt på grenseflaten mellom ansatt rektor og valgte instituttledere.  

Det har nå gått mer enn to år siden modellen med ansatt rektor trådte i kraft, og det er dermed 
på tide å vurdere hvorvidt organiseringen på instituttnivå også bør endres med hensyn til å gå 
over til ansatte instituttledere. Våren 2019 har en i både Instituttlederforum, Administrativt 
lederforum og i Samarbeidsutvalget fått presentert planen om å styrebehandle denne saken 
inneværende høst. Dagens instituttledere er som nevnt valgt frem til 31.07.2021. Av hensyn til 
gjennomføringen av eventuelle ansettelsesprosesser, er det hensiktsmessig at en eventuell 
beslutning om å endre ledelsesmodell på instituttene gjøres på et relativt tidlig tidspunkt. 

Styret hadde en første drøfting av saken i sitt møte den 12.09.2019 basert på et saksfremlegg 
som gjorde rede for utviklingen i sektoren når det gjelder ledermodell på instituttnivå, og som 
ga en overordnet drøfting av forhold som influerer på valget mellom valgte eller ansatte 
instituttledere. I etterkant av styremøtet hadde også Instituttlederforum en ny diskusjon av 
saken på sitt møte den 14.10.2019 og ga innspill til den videre prosessen. 

Vedlagte dokument utgjør en utvidet og bearbeidet versjon av saksfremlegget til styremøtet 
den 12.09.2019. Utvidelsen omfatter spesielt en detaljering av hvordan en eventuell overgang 
til ansatte instituttledere vil implementeres. Videre er momenter som kom frem i Styrets første 
behandling samt i diskusjonene i de ulike organer og ledergrupper, søkt innarbeidet. 
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Saken sendes nå på høring i hele NHH sin organisasjon. Høringsinnspillene vil presenteres for 
Styret i dets møte den 30. januar og følge saksdokumentene frem til endelig vedtak som 
ventelig vil skje i styremøtet den 5. mars 2020. 

Høringsinstansene inviteres til å avgi merknader til alle aspekter ved saken en måtte ønske, 
men det bes spesielt om poengterte merknader til listen av premisser i avsnitt 5 samt til 
vurderingene under overskriften «alternative tilnærminger» i avsnitt 5.   

Høringsinnspillene bes avgitt senest den 31.12.2019 til Johanne Vaagland 
johanne.vaagland@nhh.no).  
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1. Introduksjon 
Som det følger av NHHs strategi 2018-2021, skal NHH skal ha en effektiv, smidig og 
endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal prestere på internasjonalt 
toppnivå innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med nærings- og samfunnsliv. 
Strategien munner ut i ambisiøse satsingsområder som setter krav til endring og resultater. 
Dette følges opp av vår eier, Kunnskapsdepartementet (KD), i sin etatsstyring. I NHH sin 
årsrapport til KD rapporteres et betydelig antall kvantitative og kvalitative måleparametere 
knyttet til måloppnåelsen i alle våre aktiviteter, og dette følges videre opp gjennom 
etatsstyringsmøter og andre tilbakemeldinger i styringsdialogen. Resultatene på viktige 
områder påvirker budsjett-tildelingen. Et nytt punkt i etatsstyringen er utviklingsavtalen som 
løfter frem særlig viktige målsetninger fra vår strategi, og disse følges opp gjennom 
spesifiserte måleparametere. Vår måloppnåelse bestemmer også utfallet av vurderingene som 
ligger til for internasjonale akkrediteringer og rangeringer. 

Utviklingen og omfanget av styringsdialogen sammen med de høye ambisjonene i NHH sin 
strategi illustrerer hvordan endringstakten og forventningene til kompetent og tydelig ledelse 
har økt i hele sektoren. En erkjennelse av denne utviklingen utgjør et viktig premiss for 
vurderinger av ledelsesmodellen på instituttnivå. 

 

Legale rammer 

Universitets- og høyskoleloven (uhl) angir noen rammer for ansettelse av instituttledere.  

Ansettelse av instituttleder skjer nærmest utelukkende på åremål. Åremålsperioden skal være 
fire år, men departementet kan når særlige grunner taler for det, og etter forslag fra styret, 
fastsette en annen åremålsperiode enn fire år (uhl § 6-4, pkt. 2). Forøvrig kan ikke 
instituttleder være ansatt på åremål i en sammenhengende periode på mer enn tolv år (uhl  
§ 6-4, pkt. 3). Dette innebærer at instituttledere kan være ansatt i tre perioder, mens f.eks. 
rektor og prorektor har en begrensning på to sammenhengende perioder (åtte år).  

Ansettelse av instituttleder skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret 
selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling m.m. (uhl 
§ 11-1, pkt. 3). Når særlige grunner taler for det, kan styret selv foreta ansettelse av 
instituttleder uten forutgående kunngjøring (uhl § 11-1, pkt. 4). 

 

Organiseringen ved instituttene i dag 

Styret har delegert beslutningsmyndighet til instituttene innenfor rammen av lov om 
universiteter og høyskoler § 9-1, pkt. 2. Som det fremkommer av «Retningslinjer for 
organisering av- og valg ved institutter ved NHH», datert 12. oktober 2017, er instituttstyret 
ansvarlig for virksomheten ved instituttet, herunder utvikling og resultater innenfor rammen 
av lover og retningslinjer som er trukket opp av overordnede organer. Instituttstyret fungerer 
som innstillingsutvalg i ansettelsessaker.  

Instituttleder er instituttets øverste (enhetlige) leder. Instituttleder leder instituttstyret og fører 
på dets vegne tilsyn med instituttets faglige og administrative virksomhet. Instituttleder har 
også personalansvar for samtlige medarbeidere ved instituttet med unntak av administrativt 
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ansatte som instituttets administrasjonssjef har personalansvar for. Instituttleder, nestleder, 
undervisningsansvarlig og administrasjonssjef utgjør instituttets daglige ledelse.   

Instituttstyret delegerer myndighet videre til instituttleder samt eventuelt til arbeidsutvalg, 
faggrupper, administrasjonssjef eller utvalg ved instituttet. Instituttstyret skal selv behandle 
saker av stor prinsipiell og/eller vesentlig betydning. Instituttstyret skal ha fra sju til ti 
medlemmer. 

Ved valg oppnevner hvert instituttstyre et valgstyre for valg av instituttleder og øvrige 
medlemmer til instituttstyret.  

Retningslinjene gir ingen eksplisitt omtale av rektor eller prorektorers posisjon i forhold til 
instituttlederne. En kan kanskje si at dette følger implisitt av at NHHs retningslinjer påpeker 
at i) instituttstyret står ansvarlig for instituttets virksomhet innenfor rammen av lover og 
retningslinjer trukket opp av overordnede organer, og ii) at instituttstyret delegerer myndighet 
til instituttleder. Det er imidlertid ingen angitt rapporteringslinje eller myndighetsdelegasjon 
mellom rektor eller prorektorer på den ene side og instituttlederne på den andre.  

Funksjonen/vervet som instituttleder er i dag normert til 60 prosent av dennes ordinære 
stilling. Den gjenværende 40 prosent andelen tenkes benyttet til forskning eller undervisning 
og veiledning, eventuelt en kombinasjon. Instituttlederfunksjonen dekkes innenfor instituttets 
ordinære stillingsramme. 

 

2. Utviklingstrekk i sektoren 
De siste årene har det skjedd flere store endringer i universitets- og høyskolesektoren. I 2014 
initierte regjeringen en strukturreform der målet var høyere kvalitet i utdanning og forskning. 
Strukturreformen har resultert i at flere høyskoler og universiteter nå har slått seg sammen. I 
2015 ble det foreslått å endre hovedmodell for styring og ledelse i UH-sektoren fra valgt til 
ansatt rektor. Utdanningsinstitusjonene ble bedt om på nytt å ta stilling til hvilken modell de 
ønsket, og vedtaket krevde alminnelig flertall. Det førte til at flere institusjoner vedtok å endre 
ledelsesmodell, mens andre bestemte seg for å beholde modellen de hadde. De aller fleste 
institusjonene som vedtok å endre modell, gikk fra valgt til ansatt rektor.  

 

Hva gjør institusjonene? 

Av de største offentlige institusjonene i Norge har NTNU, OsloMet, Nord Universitet, USN, 
UiS og HVL alle enhetlig ledelse på toppnivå. Det samme gjelder BI. Mens NTNU og BI har 
hatt enhetlig ledelse i mange år, har de andre institusjonene byttet i løpet av de siste fem 
årene. UiA, UiB, UiO og UiT har valgt å beholde sin ordning med valgt rektor og delt ledelse 
på toppnivå. Det samme har mange av de mindre institusjonene. Disse er ikke gjengitt i 
oversikten under. 

På fakultets- og instituttnivå ser det annerledes ut. En gjennomgang av 
utdanningsinstitusjonenes ledelsesmodeller på fakultets- og instituttnivå viser at de aller fleste 
har ansatt dekan og instituttleder, og at de har hatt dette i lengre tid. Som eksempel innførte 
Høgskolen i Bergen enhetlig ledelse på institutt- og avdelingsnivå allerede i 2006, og NMBU 
i 2003. NTNU vedtok å avskaffe ordningen med valgte instituttledere i 2012. Ved UiB, UiO 
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og UiT er ansatt instituttleder normalen, men med mulighet for å kunne ha valgte 
instituttledere hvis ønskelig.  

Utviklingen av overgangen til ansatt ledelse har forekommet i ulik rekkefølge. Mange av 
institusjonene som har gått over til ansatt rektor på toppnivå, har i lengre tid hatt ansatte 
ledere på lavere nivå i organisasjonen. Også institusjonene som har valgt rektor på toppnivå, 
har i stor grad ansatte ledere på lavere nivå, og de har gjennomgående hatt dette en stund. 
Noen av institusjonene har valgt eller ansatt som hovedregel, men med mulighet for å velge 
den andre modellen hvis ønskelig. Ved NTNU har overgangen skjedd i motsatt rekkefølge 
ved at det først ble fattet vedtak om en overgang til ansatt rektor på toppnivå våren 2003. 
Overgangen til ansatt ledelse på instituttnivå skjedde etter styrevedtak høsten 2012. 

Tabellene under viser ledelsesmodell på ulike nivå ved et utvalg av norske 
utdanningsinstitusjoner. Som en ser, er det gjennomgående ansatte instituttledere (og dekaner) 
på institusjonene som har ansatt leder på toppnivå. Ved institusjoner med valgt rektor er det 
imidlertid en viss variasjon i hvorvidt instituttlederne er valgt eller ansatt. 

 

Institusjoner med 
ansatt rektor 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kommentarer 

HINN  Ansatt rektor og 
ekstern styreleder.  

Ansatt leder. Uavklart 
styringsstruktur 

Ansatt leder. Har 
lærermøter, men 
ingen kollegiale 
organ. 

6 fakultet 

HVL Ansatt rektor og 
ekstern styreleder.  

Ansatt dekaner. 
Utpekt råd, ikke 
kollegiale organ. 

Ansatt instituttleder. 
Ikke kollegiale organ. 

Faglig virksomhet i 4 
fakultet.  

Nord Universitet Ansatt rektor og 
ekstern styreleder. 

Ansatt leder. Ingen 
kollegiale organ. 

Har ikke tre nivå. 5 faglige avdelinger 

NMBU Ansatt rektor og 
ekstern styreleder. 

Ansatt leder. Valgt 
styre. 

 7 avdelinger på nivå 
2. 

UiS  Ansatt rektor fra 
august 2019.  

Ansatte dekaner. 
Valgt styre. 

Ansatt leder. Valgt 
råd.  

6 fakultet, 1 museum. 

NTNU Ansatt rektor og 
ekstern styreleder. 

Ansatte dekaner. 
Valgt fakultetsstyre. 

Ansatte 
instituttledere. Styre, 
råd eller utvidet 
ledergruppe. 

8 fakultet, 1 museum 
+ adm.  
Fikk ansatt rektor 
først, har senere 
innført ansatt ledelse 
på fakultet og 
institutt. 

OsloMet Ansatt rektor og 
ekstern styreleder.  

Ansatt leder/dekan. 
Valgt råd. 

Ansatt leder. Valgt 
råd. 

7 enheter på nivå 2.  

USN Ansatt rektor og 
ekstern styreleder. 

Ansatt dekan. Ingen 
kollegiale organ. 

Ansatt instituttleder. 
Ingen kollegiale 
organ. 

4 fakultet.  

BI Ansatt rektor og 
ekstern styreleder.  

Ansatt instituttleder.  BI har i tillegg et 
kollegium, som er 
BIs høyeste faglige 
organ og får 
myndighet fra styret.  

Tabell 1. Kilde: Forskerforbundet. Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler per 
1.1.20191  

                                                 
1 https://www.forskerforbundet.no/Documents/skriftserien/2019-2_Styringsform-UH.pdf 
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Institusjoner med 
valgt rektor 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Kommentarer 

UiO Valgt rektor Valgt dekan som 
hovedregel, valgt 
styre. 

Ansatt instituttleder 
vanligst, men 
mulighet for valgt. 

 

UiB Valgt rektor Har både valgt og 
tilsatt, todelt og 
enhetlig ledelse.  
Valgt styre.  

Ansatt vanligst, med 
mulighet for valgt, 
men alle institutt 
under ett fakultet må 
ha samme modell. 
Valgt råd. 

 

UiA Valgt rektor Tilsatt dekan, todelt 
ledelse. 
Valgt styre. 

Ansatt vanligst, men 
det varierer. 

 

UiT Valgt rektor Tilsatt dekan, 
enhetlig ledelse. 
Ekstern styreleder. 
Valgt styre. 

Ansatt vanligst, men 
med mulighet for 
valgt. 
Har 16 institutt med 
styrer, 17 uten.  

 

Tabell 2. Kilde: Forskerforbundet. Oversikt over styringsform ved statlige universiteter og høgskoler per 
1.1.2019 og universitetenes reglement for instituttorganisering. 

 

Et utvalg andre handelshøyskoler i Norden 

Informasjon om hvordan andre nordiske handelshøyskoler rekrutterer instituttledere er i 
begrenset grad åpent tilgjengelig. En sondering inn mot utvalgte, nærliggende 
handelshøyskoler ga imidlertid følgende bilde: 

 Ved CBS, Copenhagen Business School, er det ansatte ledere på alle nivåer. 
Rekrutteringsprosessene er åpne med internasjonal utlysning.  
 

 Ved Aalto University School of Business i Helsinki er det den sittende dean som står 
for ansettelsen av instituttlederne basert på forslag fra instituttene. Det åpnes ikke for 
ekstern utlysning, noe som innebærer at det alltid rekrutteres fra den eksisterende 
fagstaben.   
 

 Ved Handelshøyskolen BI er det ansatte instituttledere. Instituttlederne rapporterer til 
prorektor for forskning og fagressurser som står for ansettelsene. Avhengig av 
prorektors skjønnsmessige vurdering i det enkelte tilfelle utlyses 
instituttlederstillingen enten kun internt eller i en åpen utlysning. 
 

 Ved Aarhus School of Business and Social Sciences er det den sittende dean som 
ansetter instituttlederne. Dean oppnevner et rådgivende utvalg bestående av 
representanter fra fagstab, instituttadministrasjon og studenter for å gi råd til 
prosessen. Instituttlederstillingene utlyses eksternt. Pr. høsten 2019 er imidlertid alle 
de seks instituttlederne internt rekrutterte.    
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Instituttorganisering ved NTNU og MatNat ved UiB 

I det følgende omtales kortfattet instituttorganiseringen ved henholdsvis NTNU og det 
matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Bergen. Disse to 
eksemplene, som begge innebærer ansatt instituttleder, fremstår som hensiktsmessige 
referansepunkter for NHH i den forstand at begge utgjør offentlige institusjoner som opererer 
innenfor samme legale rammer og tradisjoner. Det er også en rekke andre eksempler i 
sektoren som ikke skiller seg fra disse i særlig grad. Forståelsen av ordningene på NTNU og 
MatNat UiB må ta høyde for at begge disse institusjonene har fakulteter ledet av dekaner i et 
organisasjonsmessig lag mellom rektorat og institutter. 

 

NTNU 

NTNU vedtok i 2012 å gå over til ansatte instituttledere som rapporterer til sine respektive 
dekaner. Før dette var valgt instituttleder normalen, men med mulighet for å ansette. Samtidig 
ble det bestemt at instituttene må velge mellom følgende alternativer for medbestemmelse:  

 Instituttstyre 
 Utvidet ledergruppe 
 Instituttråd 

Både utvidet ledergruppe, instituttstyre og instituttråd består av valgte representanter for fast 
og midlertidig fagstab, instituttadministrasjon og studenter. Organene skal blant annet 
behandle saker om budsjett, strategi og handlingsplaner, intern organisering og ellers saker av 
stor prinsipiell betydning. I tillegg til ett av disse organene skal hvert institutt ha 
personalmøter og forum for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. 

I tilfellene med instituttråd eller utvidet ledergruppe, vil beslutningsmyndigheten tillegge 
instituttleder, mens dette ikke gjelder for ordningen med instituttstyre utover det som 
delegeres.   

Ved ansettelse av instituttledere ved NTNU er det styret som oppnevner innstillingsutvalget. 
Utvalget skal ha følgende sammensetning: 

 Dekan/påtroppende dekan 
 To representanter oppnevnt av fakultetsstyret 
 To representanter for de ansatte 
 En studentrepresentant  

 

MatNat UiB 

Universitetet i Bergen har valgt rektor og todelt ledelse på toppnivå. På fakultetene kan 
fakultetsstyret bestemme om dekan skal velges eller ansettes. Instituttene kan også ha valgt 
eller ansatt instituttleder, og vedtak om ledelsesform ved det enkelte fakultet gjøres av 
universitetsstyret etter forslag fra fakultetsstyret og behandling i instituttrådet. Alle institutt 
ved et fakultet må ha samme ordning.  

UiB sitt instituttreglement gjelder for instituttene uavhengig om de har valgt eller ansatt leder. 
Instituttleder får sin myndighet etter delegasjon fra fakultetet, og har dekanen som nærmeste 
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overordnede. Dette gjelder i tilfellene med både valgt og ansatt instituttleder. I motsetning til 
ved NHH er det dermed en tydelig, formalisert rapporteringslinje mellom instituttledere og 
toppledelse også i tilfellet med valgte instituttledere. Instituttleder kan videre delegere sin 
myndighet til administrasjonssjef og utvalg innenfor instituttet dersom ikke annet er fastsatt i 
lov, forskrift eller fakultetets delegasjonsvedtak. 

Ved UiBs syv fakultet finnes det derfor ulike organiseringer. Ved MatNat er både dekan og 
instituttledere ansatt. I tillegg har universitetsstyret etter ønske og anbefaling fra fakultetet 
oppnevnt ekstern styreleder og nestleder for fakultetsstyret. 

MatNat UiB har et instituttråd som er et rådgivende organ for instituttlederen i saker som 
vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for 
denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de 
ansatte og studentene.  

Fakultetsstyret er ansettelsesmyndighet for instituttlederne. Innstilling til instituttlederstilling 
foretas av et innstillingsutvalg med prodekan som leder, og fire medlemmer. To av 
medlemmene skal representere arbeidsgiver, ett medlem skal være fra 
tjenestemannsorganisasjonene og ett medlem fra studentorganisasjonene. Ett av medlemmene 
som representerer arbeidsgiver, skal være utpekt av det aktuelle instituttrådet. Instituttleder 
ansettes på åremål, og ikke i en sammenhengende periode på mer enn åtte år. 

 

3. Forhold som kan påvirke valg av ledelsesmodell 
 

Styring og ledelse 

I en institusjon med enhetlig ledelse på toppnivå (ansatt rektor og ekstern styreleder) kan en 
modell med valgte instituttledere fremstå inkonsistent. En ansatt rektor har sin myndighet fra 
styret. Det impliserer at rektor rapporterer og står til ansvar overfor styret når det gjelder 
strategioppfølging og driften for øvrig. På samme måte har de nærmeste lederne sitt mandat 
og sin myndighet på de aktuelle delområdene fra rektor, og de står tilsvarende til ansvar 
overfor vedkommende når det gjelder rapportering og resultater.   

Instituttene og deres instituttledere er imidlertid et unntak. Som omtalt overfor innebærer 
dagens modell på NHH at instituttstyrene, hvor medlemmene er valgt av instituttets ansatte, er 
instituttenes øverste organ. Instituttleder, som også er valgt av instituttets medlemmer, står 
ansvarlig overfor instituttstyret. Det er ingen klar myndighetsdelegasjon eller 
rapporteringslinje mellom rektor (eller prorektorer) til instituttleder.  

Dyktige og engasjerte instituttledere vil gjennomgående kunne fungere godt enten 
vedkommende er valgt eller ansatt. Rektor eller prorektorer vil også kunne utøve myndighet 
gjennom eksempelvis utforming av incentiver og rammebetingelser av stor betydning for 
instituttene eller i kraft av en allmenn autoritet i sin stilling. Det er likevel slik at en modell 
med valgte instituttledere uten tydelig rapporteringslinje til rektor eller rektorat tidvis vil 
medføre at ledelse erstattes av forhandlingssituasjoner. Selv om god ledelse i 
kunnskapsorganisasjoner generelt, og akademia spesielt, tilsier omfattende forankring og 
involvering, vil over tid for store innslag av forhandlingssituasjoner gå på bekostning av 
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gjennomføringsevne med hensyn til organisasjonens ambisiøse mål. I tillegg kan det reises 
spørsmål om hvorvidt en modell med valgte instituttledere sikrer at ikke hensyn til hele 
institusjonen kommer for sterkt i bakgrunnen til fordel for et mer partielt perspektiv. 

I noen grad kan en – i en modell med valgte instituttledere – motvirke disse tendensene ved å 
introdusere en eksplisitt og tydelig rapporteringslinje mellom rektor (eller rektorat) og 
instituttleder i mandatet til instituttlederne, jfr. hvordan dette er gjort ved UiB. Dog synes det 
å ligge best til rette for at en oppnår en mest mulig tydelig og effektiv rapporteringslinje og 
myndighetsdelegasjon i en modell med ansatt instituttleder når utgangspunktet er at en 
allerede har etablert enhetlig ledelse på toppnivå. Dette gjenspeiler en vurdering av at en 
ansettelsesprosess med rektor/rektorats direkte deltagelse er distinkt forskjellig fra et valg når 
det gjelder å etablere de beste forutsetningene for rapporteringslinje og myndighetsdelegasjon. 
Det samme gjelder betydningen av å unngå ambivalensen som vil følge av at en valgt 
instituttleder skal rapportere til rektor men samtidig får myndighet fra sitt instituttstyre. Et 
ytterligere moment er at tydelig myndighet ovenfra kan være nyttig for en instituttleder når 
avgjørelser skal tas eller prioriteringer må gjøres.   

 

Faglig legitimitet 

I akademia er en leders faglige legitimitet en nøkkelfaktor for å ha gjennomslag overfor de 
vitenskapelig ansatte. Faglig legitimitet hos en instituttleder er derfor viktig for å inngi tillit og 
for å ha kraft i lederfunksjonen.  

Det kan argumenteres for at valgprosessen bidrar til å sikre at en instituttleder som er valgt av 
de ansatte, vil ha nødvendig faglig legitimitet. En lederkandidat som ikke har faglig 
legitimitet, kan derfor antas ikke å bli valgt. I praksis er det imidlertid langt fra sikkert at dette 
er tilfelle, da det ofte er kun én eller et fåtall kandidater til vervet som instituttleder. Selv om 
det finnes gode eksempler på at prosessene som ledet frem til et valg med kun én (eller et 
fåtall) kandidater, i seg selv innebar en hensiktsmessig siling for å finne frem til en kompetent 
kandidat med høy faglig legitimitet og bred støtte, er dette neppe karakteristisk for alle 
valgprosesser. Det kan dessuten være utfordrende å bedømme om det er den faglige 
legitimiteten eller helt andre egenskaper som avgjør valgresultatet.   

En ansatt instituttleder vil pr. definisjon ikke få faglig legitimitet gjennom et valg, men det 
trenger ikke å bety at vedkommende vil ligge tilbake for alternative valgte kandidater når det 
gjelder faglig legitimitet. Dette vil i stor grad avhenge av kvalifikasjonskravene som settes og 
gjennomføringen av ansettelsesprosessen. Ettersom viktigheten av faglig legitimitet er 
uomtvistelig, må en kunne legge til grunn at en søker å ansette instituttledere som har de 
nødvendige egenskapene på dette området.  

 

Demokrati og medbestemmelse 

Ved valg av instituttleder og øvrige medlemmer av instituttstyret, har alle ansatte ved det 
respektive instituttet innflytelse gjennom sin stemmerett. Det bidrar til involvering, og det 
sikrer – noe avhengig av antall kandidater og valgprosessens karakteristika – en rimelig grad 
av medbestemmelse.  
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Et argument som ofte benyttes mot ansettelse av instituttledere, er at det vil føre til at 
beslutninger i større grad blir tatt i lukkede rom av et begrenset antall involverte. I tillegg kan 
implementeringen av de ulike vedtakene bli vanskeligere. De som skal sette i verk vedtatte 
endringer, har kanskje ikke deltatt i saksforberedelsene i tilstrekkelig grad og kan derfor 
mangle både informasjon og engasjement.  

Dette er argumenter en må ha i mente hvis NHH velger å gå over til å ansette instituttledere. 
Det er uansett ikke sikkert at en overgang til ansatte ledere automatisk vil føre til at de ansatte 
ikke blir involvert eller hørt. I en modell med ansatte instituttledere vil det være nærliggende å 
erstatte dagens instituttstyrer med et instituttråd der ansatte og studenter er representert på 
samme måte som i dag, og i tillegg kan det arrangeres regelmessige institutt-allmøter. En 
institusjonalisering av dette slik som ved NTNU (se over) vil bidra til å sikre involvering av 
de ansatte selv om den enkelte ikke selv er direkte deltakende i å velge sin egen leder.  

 

Rekruttering 

Et argument som gjerne blir benyttet til fordel for en modell med ansatte instituttledere, er at 
det åpner for flere reelle kandidater til lederstillingene. Dette betinger selvfølgelig at det 
legges opp til en prosess som åpner opp for ansettelse av eksterne kandidater.  

 

4. Forhold som må avklares 
En beslutning om å gå over til ansatte instituttledere vil utløse et behov for å avklare aspekter 
ved organiseringen av ansettelsesprosessen og konsekvensene for organiseringen av 
instituttene. De berørte temaene har både praktiske og prinsipielle sider, og disse må i stor 
grad avklares før en eventuelt starter prosessen med å ansette instituttledere. Ut i fra en 
generell innfallsvinkel angir følgende punkter sentrale forhold som må avklares. I avsnitt 5 
presenteres konkrete vurderinger knyttet til en eventuell implementering av ansatte 
instituttledere på NHH. 

 Instituttleders kvalifikasjoner: En må avklare hvilke kvalifikasjoner en skal kreve at 
instituttlederen skal ha. Forhold som lederegenskaper og administrativ kompetanse må 
åpenbart vektlegges sterkt, og en kan i prinsippet tenke seg at dette kan dominere 
faglige kvalifikasjoner. Vektlegging av instituttleders faglige legitimitet, se over, 
tilsier imidlertid at kvalifikasjonskravene for instituttledere må kombinere solid faglig 
kompetanse med lederegenskaper, administrativ kompetanse mm. Avveiningene på 
dette punktet kan potensielt settes på spissen når en vurderer eksterne søkere. I 
utgangspunktet fremstår det rimelig å legge til grunn at en instituttleder må ha faglig 
førstekompetanse på et felt som faller innenfor eller nært opptil det aktuelle instituttets 
fagområde. 
 

 Stillingsbrøk: En må avklare stillingsbrøken til instituttlederfunksjonen ved de ulike 
instituttene. I dag er instituttlederfunksjonen normert til 60 prosent av ordinær stilling. 
Dette gir et ønskelig signal om at en ønsker instituttledere som har ambisjoner om å 
opprettholde en viss aktivitet i sin forskning eller undervisning. Et alternativ som 
eventuelt kan vurderes, er muligheten for at en ansatt, «profesjonalisert» instituttleder 
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får en stillingsbrøk på 100 prosent og at en tilpasser instituttenes administrative 
organisering i henhold til dette.  
 

 Ansettelsesperiode: Utgangspunktet er at instituttledere ansettes for en åremålsperiode 
på fire år. En kan alternativt vurdere lengre ansettelsesperioder for instituttlederne.  
 

 Skal en åpne for eksterne kandidater?: Mens en organisasjonsmessig enkel overgang 
fra valgte instituttledere til en modell med ansatte instituttledere kan tilsi at 
instituttledere rekrutteres blant den faste vitenskapelige staben, kan et ønske om å få et 
større rekrutteringsgrunnlag tilsi at en åpner for eksterne kandidater. Om en åpner opp 
for eksterne kandidater, vil det få implikasjoner for ressursbruk og stillingsrammer 
som må avklares. Herunder er det et spørsmål om en skal kunne tilby retrettstilling til 
den som rekrutteres. Det er også et spørsmål om en alltid, og på alle institutter, skal 
åpne for eksterne kandidater når stillingen skal besettes, eller om det kan gjøres 
situasjonsavhengig slik som ved Handeshøyskolen BI (se over). 
 

 Rekrutteringsprosess: En må utforme en rekrutteringsprosess som gir en 
hensiktsmessig avveining mellom involvering av instituttene, typisk representert ved 
(eller utnevnt av) instituttstyret som også inkluderer studentrepresentasjon, og 
ledelsens innflytelse på ansettelsesprosessen.  Utformingen av prosessen vil i stor grad 
avhenge av hvorvidt en åpner for eksterne kandidater eller ikke. En kan på dette 
punktet tenke seg flere muligheter som spenner fra kallelse til en fullskala, ordinær 
ansettelsesprosess.  
 

 Instituttenes organer: En overgang til ansatte instituttledere vil påvirke myndigheten 
og funksjonen til instituttenes organer. Med ansatte instituttledere vil det som fremstår 
som normaltilfellet, innebære at en ikke lenger har instituttstyrer med 
beslutningsmyndighet. Som diskutert overfor vil det da være nærliggende å erstatte 
dagens instituttstyrer med et formalisert instituttråd i tillegg til at en vil kunne 
institusjonalisere regelmessige institutt-allmøter. 
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5. Implementering 
 

Hovedformålet med en eventuell endring fra valgte til ansatte instituttledere ved NHH er å 
etablere konsistent enhetlig ledelse i hele NHHs organisasjon med tydelig 
myndighetsdelegasjon og rapporteringslinje i interaksjonen mellom rektor (eller rektorat) og 
instituttledere. Gitt en hensiktsmessig implementering vil det bidra til effektivitet og 
gjennomføringsevne i arbeidet med å nå organisasjonens ambisiøse mål. Med dette som 
utgangspunkt vil en i dette avsnittet først foreslå et sett av premisser som bør ligge til grunn 
for en overgang til ansatte instituttstyrere. Deretter vil en peke på noen forhold hvor det er 
flere alternative tilnærminger å velge mellom. 

 

Premisser 

 

i) Mandat/myndighetsdelegasjon: Det legges til grunn at det etableres en eksplisitt 
myndighetsdelegasjon fra rektor til hver instituttleder, og denne vil ligge til grunn 
for en eksplisitt rapporteringslinje fra instituttleder til rektor eller den av 
prorektorene som rektor bemyndiger. Tilsvarende etableres det 
myndighetsdelegasjon og rapporteringslinje fra instituttleder til administrasjonssjef 
og andre instituttorganer og instituttansatte med ulike ansvarsområder. Det er verd 
å påpeke at det synes hensiktsmessig å etablere denne type myndighetsdelegasjon 
og eksplisitt rapporteringslinje også i det tilfellet at en velger å videreføre en 
ordning med valgte instituttledere. 
 

ii) Kvalifikasjoner: Hensynet til faglig legitimitet tilsier at instituttledere på NHH må 
kombinere solid faglig kompetanse med lederegenskaper og administrativ 
kompetanse. Det legges derfor til grunn at en instituttleder må ha faglig 
førstekompetanse på et felt som normalt faller innenfor eller nært opptil det 
aktuelle instituttets fagområde. 

 
iii) Stillingsbrøk og åremål: Gjennomgående kan en forvente at instituttledere med 

solid faglig kompetanse i et visst omfang vil videreføre sin faglige aktivitet 
og/eller delta i undervisningen. Dette forsterkes av at normaltilfellet for mange 
instituttledere vil være å vende tilbake til ordinære faglige stillinger etter at 
åremålet som instituttleder er avsluttet. Det legges derfor til grunn at 
stillingsbrøken for instituttlederne fortsatt vil være normert til 60 prosent og at den 
gjenværende andelen allokeres til forskning og/eller undervisning. 
Instituttlederstillingen dekkes innenfor instituttets ordinære stillingsramme. Det 
legges også til grunn at åremålet for en instituttleder på NHH er fire år slik som for 
rektor, prorektorer og andre utnevnte faglige ledere. Endelig legges det til grunn en 
tidsforskyving av åremålet til instituttlederne med et halvt år slik at ny rektor (nytt 
rektorat) kan delta i ansettelsesprosessene. 
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iv) Konsistent med et premiss om at stillingsbrøken for instituttlederne fortsatt vil 
være normert til 60 prosent, legges det til grunn at T/A stabens omfang og 
sammensetning ikke endres som følge av en overgang til ansatte instituttledere.  

 
v) Det legges til grunn at dagens instituttstyre omgjøres til et instituttråd og at 

sammensetningen blir som i dag (faglige og administrativt ansatte og studenter). I 
tillegg kan en vurdere å institusjonalisere en ordning med regelmessige institutt-
allmøter.  

 
vi) Med hensyn til ansettelsesprosessen vil NHH sitt styre utgjøre 

ansettelsesmyndigheten. Innstillingsutvalget utnevnes av styret. Det vil måtte ha en 
bred sammensetning (se under for en diskusjon av dette) og ledes av rektor i 
egenskap av å være instituttleders overordnede.    

 
vii) I det tilfellet at en ansetter en eksternt rekruttert instituttleder (se under) må en 

åpne for muligheten av at vedkommende tilbys en retrettstilling eller får en fast 
faglig stilling umiddelbart. Dette vil normalt være på samme institutt som 
vedkommende ansettes som instituttleder. Det er sannsynlig at dette er nødvendig 
for å tiltrekke seg ønskede eksterne kandidater. 

 

Alternative tilnærminger  

I designet av en eventuell ansettelsesprosess står en overfor flere alternativer på et sett av 
viktige områder:  

 Skal en åpne opp for eksterne kandidater?  
 Skal stillingen være gjenstand for en åpen utlysning?  
 Hvordan skal innstillingsutvalget settes sammen for å gi en best mulig prosess med 

hensyn til både effektivitet og tilfredsstillende, bred involvering? 

De to første spørsmålene må sees i sammenheng. I utgangspunktet følger det av UH-loven at 
stillingene skal være gjenstand for åpen utlysning. Normaltilfellet innebærer således at det 
åpnes for både interne og eksterne kandidater. Selv om dette i prinsippet kan tenkes å åpne 
opp for et bredest mulig tilfang av relevante kandidater, er det et spørsmål om ikke 
instituttlederstillingenes særlige karakteristika tilsier det motsatte. En kan argumentere for at 
en åpen utlysning medfører at solide interne kandidater velger å holde sin søknad tilbake. 
Samtidig er det langt fra sikkert at en åpen utlysning i seg selv, uten aktiv og oppsøkende 
virksomhet overfor relevante kandidater, kan forventes å gi et tilfang av relevante, eksterne 
kandidater. En slik vurdering hviler på et synspunkt om at den typiske eksterne kandidaten til 
denne spesielle stillingen vil være en solid fagperson med relevant erfaring som er kjent for 
det aktuelle fagmiljøet i utgangspunktet. 

UH-loven åpner opp for bruk av kallelse når særlige grunner tilsier det, og 
instituttlederstillingenes særlige krav og karakteristika kan tilsi at dette kravet oppfylles. En 
god ansettelsesprosess basert på bruk av kallelse vil gi fleksibilitet og effektivitet. I det en kan 
forvente vil være normaltilfellet, vil en typisk ende med å kalle en intern kandidat til 
stillingen. Samtidig åpnes det for at man kan kalle en ekstern kandidat når det fremstår 
hensiktsmessig, for eksempel som følge av at det ikke er relevante, interne kandidater – eller 
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at en eksplisitt kjenner til at solide og relevante eksterne kandidater vil være interessert i 
stillingen. Samlet sett kan kallelse fremstå som et godt alternativ for ansettelse av 
instituttledere gitt at prosessen for å identifisere relevante interne eller eksterne kandidater er 
solid. 

Innstillingsutvalget vil som nevnt overfor, utnevnes av styret og ledes av rektor i egenskap av 
å være instituttledernes overordnede, og det vil ha en bred sammensetning som tilfredsstiller 
krav til forankring og involvering. Den eksakte sammensetningen vil avhenge av om man 
velger å sette ned ett innstillingsutvalg for hver av instituttlederstillingene eller om man 
nedsetter et utvalg for alle de seks instituttlederstillingene. Avhengig av hvilken løsning som 
velges, kan innstillingsutvalget suppleres med eksempelvis rådgivende utvalg og/eller søke-
komitéer.  

Uavhengig av hvilken løsning som velges, må prosessen og innstillingsutvalget (og eventuelt 
andre utvalg) sikre en god balanse mellom ledelse og organisasjon, og en må ha bred 
representativitet fra fagstab, instituttadministrasjon og studenter samt fra 
arbeidstakerorganisasjonene. Det er nærliggende å peke på at representantene fra instituttene 
oppnevnes av instituttstyrene (eller av eventuelle fremtidige instituttråd).   

Som nevnt overfor, se pkt. iii) under premisser, legges det til grunn at instituttlederstillingene 
dekkes inn under instituttenes ordinære stillingsramme slik som i dag. Om en da velger å 
ansette en ekstern instituttleder på et institutt som benytter hele sin stillingsramme, kan det 
oppstå et overforbruk på stillingsrammen på kort sikt. Ut i fra en helhetlig betraktning virker 
dette lite problematisk. Det kan her bemerkes at instituttene jevnlig har et solid underforbruk 
på sin lønnsramme (i 2019 var det samlede underforbruket på instituttenes stillingsramme på 
mer enn 20 stillinger). I det tilfellet at den eksternt rekrutterte instituttlederen tilbys en 
retrettstilling på instituttet, vil det på lengre sikt belaste instituttets stillingsramme. Dette betyr 
at den aktuelle kandidatens faglige profil må tillegges vekt i ansettelsesprosessen.   

Avslutningsvis er det verd å vurdere hvorvidt en ordning med ansatte instituttledere gir 
endringer av betydning i kostnader og ressursbruk. I dagens ordning med valgte instituttledere 
påløper det kostnader ved at instituttlederne får et kronebeløp på toppen av sin ordinære lønn 
for å utøve vervet som instituttleder. I tillegg er det en viss ressursbruk knyttet til kandidatsøk 
og gjennomføring av valg. Selv om en ikke skal utelukke at kostnader og/eller ressursbruk 
stiger noe ved å ansette instituttledere, er det vanskelig å se for seg at dette dreier seg om 
betydelige størrelser. Om en gjennomfører prosessen basert på kallelse slik som beskrevet 
over, og en som forventet ender med å ansette interne kandidater i majoriteten av tilfellene, vil 
en kun forvente mindre økninger i kostnader og ressursbruk.  

I det tenkte tilfellet at en setter bort hele ansettelsesprosessen for seks instituttledere til et 
rekrutteringsselskap, vil det imidlertid stille seg annerledes. Selv om en absolutt ikke skal 
utelukke bruken av rekrutteringsselskaper i enkelt-tilfeller, fremstår det ikke som relevant å 
legge opp til storskala bruk av rekrutteringsselskaper knyttet til ansettelse av instituttledere. 
Samlet sett er det derfor grunn til å anta at en overgang til ansatte instituttledere vil gi 
begrensede og godt håndterbare økninger i ressursbruk og kostnader.  
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Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 61/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orientering om ambisjoner i Årsrapport for NHH 2019-2020 til etterretning, og 

legger til grunn at momentene som kom frem i diskusjonen, tas med i det videre arbeidet.  

 

Bakgrunn: 

Høyskolen rapporterer årlig om sin virksomhet til Kunnskapsdepartementet gjennom 

dokumentet Årsrapport for NHH. I årsrapporten skal høyskolen presentere nasjonale 

styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet, parametere fastsatt i 

utviklingsavtalen og parametere fastsatt av NHH. For parameterne skal det vises oppnådde 

resultater over tid, samt ambisjonsnivå for de parametere som NHH mener det er 

hensiktsmessig å sette ambisjonsnivå for.  

 

Vedlagt følger en oversikt over styringsparameterne i årsrapporten, samt forslag til 

ambisjoner for de parametere som det anses aktuelt å ha ambisjonsnivå for. Ambisjonene 

angir høyskolens målsettinger noe frem i tid, dvs. det man ønsker å strekke seg etter, og ikke 

prognoser. En rimelig fortolkning er en horisont på inntil 3-5 år, noe som innebærer at en ser 

bort fra kortsiktige svingninger i dataseriene.  

 

Nasjonale styringsparametere fastsatt av Kunnskapsdepartementet er i vedlagte oversikt 

merket KD, og parametere knyttet til utviklingsavtalen er merket UA.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport for NHH 2019-2020: Ambisjoner 

 

 



61/19 Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner - 19/02567-2 Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner : Årsrapport for NHH 2019-2020_Ambisjoner

  

 

ÅRSRAPPORT FOR NHH 

2019-2020 

 

 

Ambisjoner 

 

 
 
 

 
 
 

  



61/19 Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner - 19/02567-2 Årsrapport for NHH 2019-2020: Konkretisering av ambisjoner : Årsrapport for NHH 2019-2020_Ambisjoner

 
 

2 

UTDANNING 

 

KD Sektormål 1:  Høg kvalitet i utdanning og forsking 

KD Sektormål 2:  Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

KD Sektormål 3:  God tilgang til utdanning 

 

Utviklingsavtale mål 1: Faglig fornyelse og relevans 

Utviklingsavtale mål 2: Økt mangfald 

 

NHH hovudmål:   
NHH skal utdanne framifrå økonomar og leiarar med solide analytiske ferdigheiter, god 

teknologiforståing og eit sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. 

 

NHH delmål 1: Inntakskvalitet 

NHH skal tiltrekkje seg studentar med sterke faglege resultat og høg motivasjon for læring. NHH sine 

studieprogram skal vere eit klart fyrsteval innan økonomisk-administrative fag blant norske studentar, 

og tiltrekkje seg høgt kvalifiserte internasjonale studentar.  

 

NHH delmål 2: Studiekvalitet 

NHH skal ha ein kultur for kvalitet i utdanninga der administrasjon, fagstab og studentar heile tida 

jobbar saman for å forbetre studiekvaliteten. Undervisning, studieprogram og læringsmiljø skal vere 

på høgde med topp internasjonale handelshøgskular.  

 

NHH delmål 3: Kandidatkvalitet  

NHH skal uteksaminere kandidatar som er føretrekte i den nasjonale marknaden for økonomar og 

leiarar, attraktive i den internasjonale arbeidsmarknaden, og som kvalifiserer for topp master- og ph.d.-

program internasjonalt. 

 

NHH delmål 3: Forskarutdanninga (frå kap. om Forsking i NHHs strategi)  

Doktorgradsutdanninga ved NHH skal tiltrekke seg dei beste norske og sterke internasjonale studentar. 

NHH skal uteksaminere fleire kandidatar som når opp i konkurransen om vitskapelege stillingar ved 

anerkjende internasjonale institusjonar. 
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Bachelorutdanninga 
 
 

 
 
Tabell: Søkjarar og opptak 

 

 

 
Tabell: Studieinnsats, tilfredsheit og yrkesrelevans 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Fagleg tidsbruk (timer) per 

veke hjå heiltidsstudentar 

(KD, Studiebarometeret) 

44,8 39,3 35,3 41,0  37-42 

Skår på korleis studentane 

oppfattar studiekvaliteten  

(KD, Studiebarometeret)2  

4,4 4,5 4,3 4,5  ≥ 4,5 

Skår på korleis studentane 

oppfattar yrkesrelevans 

(UA, Studiebarometeret)3 

- - - 4,1  ≥ 4,5 

Kursevaluering NHH; 

totalvurdering4 

4,0 4,0 4,1 3,9  ≥ 4,0 

 
 
  

                                                   
1 Etter supplering 
2 Tala gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje  

  einig og 5=Heilt einig. 
3 Tala viser score på indeksen «Tilknytning til yrkeslivet», der 1= I liten grad og 5= I stor grad  
4 Gjennomsnitt av studentane si evaluering av alle kurs på bachelorstudiet. Spørsmålet for kvart enkelt kurs er: «Totalt sett,  

   hvor fornøyd er du med kurset?», hvor 1=Veldig misfornøyd og 5=Veldig fornøyd. 

  
Resultat 

Ambisjon 
 

2015 2016 2017 2018 2019  

Fyrsteprioritetssøkjarar 2 117 1 816 1 773 1 801  -  

Poenggrense 

fyrstegangsvitnemål 

53,4 52,9 52,61 52,71  55,0  

Poenggrense ordinær kvote 56,3 56,5 56,01 56,51  58,5  

Møtt til studiestart 443 489 459 451  500  

Geografisk distribusjon (møtt) 

(UA):       
 

- Austlandet, 

  av dette Oslo - - - -  - 
 

- Vestlandet,  

  av dette Bergen 

  av dette Stavanger 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  
- 

- 
 

- Midt-Noreg, 

  av dette Trondheim  - - - -  - 
 

- Sør-Noreg - - - -  -  

- Nord-Noreg - - - -  -  

Bydelar Oslo (møtt) (UA):        

- Del frå Oslo vest - - - -  -  

- Del frå Oslo aust - - - -  -  

Kvinner (% av møtt) (UA) 40,2 36,0 35,1 34,4  50  
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Tabell: Teknologirelaterte kurs 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Del vitnemål med 

teknologirelaterte kurs (%) 

(UA)5 

- - - -  50 

 
 
 
Tabell: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Studiepoeng per student6 47,5 49,0 49,2 49,17  ≥ 50,0 

Gjennomføring på normert tid 

(%) (KD)8 

53,3 58,2 63,8 58,2  ≥ 60,0 

 
 

 
Tabell: Fråfall på tidspunkt for normert ferdig (start + 3 år) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Kull start H12 H13 H14 H15 H16  

Fråfall BØA normert tid (%) 10 13 13 14  ≤ 10 

 

 
Tabell: Internasjonalisering 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Internasjonale internships 

(UA) 

- 2 6 8  - 

Utveksling:        

- Innkomande studentar til 

NHH 

127 130 164 161  - 

- Utreisande studentar frå 

NHH 

197 164 193 246  - 

- Del innkomande relativt til 

utreisande studentar (%) 

64 79 85 65  - 

-  Del vitnemål med 

utveksling (%)9 

- - - -  ≥ 50,0 

Utreisande utvekslings-

studentar i Erasmus+ (studie- 

og praksismobilitet) 

- 46 56 76  - 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   
5 Utanom dei obligatoriske kursa 
6 Gjennomsnitt gjennom året. 
7 Talet for 2018 gjeld berre studentar i den nye studieplanen for bachelorstudiet 
8 Registreringsmetoden er lagt litt om ifrå 2016 for å fange opp alle som faktisk har nådd kvalifikasjon. Det kan føre til at t ala for  

   2016-2018 ikkje er direkte samanliknbare med dei tidlegare tala.  
9 Del av vitnemål med utveksling relativt til totalt tal på vitnemål skrivne ut på bachelor det aktuelle året 
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Masterutdanninga 
 

 

 
Tabell: Søkjarar MØA10 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Eksterne søkjarar med norsk 

bachelorgrad11 

871 786 589 634  - 

Eksterne søkjarar med 

internasjonal bachelorgrad 

1 273 1 506 1 312 1 414  - 

Søkjarar – intern overgang - - - -  - 

Søkjarar totalt - - - -  - 

 
 
 
Tabell: Opptak MØA 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Opptakskrav eksterne 

søkjarar (haust)12 

3,9 4,1 4,0 4,0  ≥ 4,1 

Gjennomsnittskarakter ved 

opptak eksterne søkjarar 

(haust)13 

4,2 4,3 4,3 4,3  ≥ 4,4 

Møtt til studiestart, inkludert 

intern overgang 

657 642 632 682  - 

Studentar med internasjonal 

grad (møtt) (UA) 

70 74 90 117  ≥ 120 

Studentar med internasjonal 

grad (% av møtt) (UA) 

11 12 14 17  ≥ 17,5 

Kvinner (% av møtt) (UA) 43 41 40 43  50 

Kvinner, studentar med 

internasjonal grad (% av 

møtt) (UA) 

33 46 44 53  50 

 

 
Tabell: Opptak MRR14 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 201715 2018 2019 

Søkjarar totalt 372 299 447 368  - 

Opptakskrav eksterne 

søkjarar til toårig MRR  

4,0 4,1 4,1 4,0  ≥ 4,1 

Gjennomsnittskarakter ved 

opptak eksterne søkjarar til 

toårig MRR  

4,3 4,4 4,3 4,2  ≥ 4,4 

Møtt til studiestart 115 165 170 134  - 

Kvinner (% av møtt) (UA) 48 38 49 36  50 

 
 

 

                                                   
10 Master i økonomi og administrasjon. 
11 Søkjarar med MØA som førsteprioritet. 
12 A=5, B=4 osv. Krav etter suppleringsopptak for søkjarar med norsk bachelorgrad. 
13 Studentar med utanlandsk bachelorgrad og studentar med både bokstav- og talkarakterar er ikkje med i gjennomsnittsberekningane.  
14 Master i rekneskap og revisjon 
15 MRR i Oslo starta i 2017 og er med i tala for 2017 og 2018 for søkjarar, møtt til studiestart og kvinner 
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Tabell: Studieinnsats, tilfredsheit og yrkesrelevans - MØA 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Fagleg tidsbruk (timar) per 

veke blant heiltidsstudentar 

(KD, Studiebarometeret) 

41,7 

 

43,1  43,7 

 

42,4 

 

 40-45 

Skår på korleis studentane 

oppfattar studiekvaliteten 

(KD, Studiebarometeret)16  

4,4 

 

4,4  4,5 

 

4,3 

 

 ≥ 4,5 

Skår på korleis studentane 

oppfattar yrkesrelevans 

(UA, Studiebarometeret)17 

- - - 3,7  ≥ 4,6 

Kursevaluering NHH; 

totalvurdering18 

4 4 4,1 3,9  ≥ 4,0 

 
 
 
Tabell: Studieinnsats, tilfredsheit og yrkesrelevans - MRR 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Fagleg tidsbruk (timar) per 

veke blant heiltidsstudentar 

(KD, Studiebarometeret) 

40,7 44,4 53,2 43,6  40-45 

Skår på korleis studentane 

oppfattar studiekvaliteten 

(KD, Studiebarometeret)19  

4,2 4,2 4,5 4,4  ≥ 4,5 

Skår på korleis studentane 

oppfattar yrkesrelevans 

(UA, Studiebarometeret)20 

- - - 4,1  ≥ 4,6 

Kursevaluering NHH; 

totalvurdering21  

- 3,8 3,8 3,9  ≥ 4,0 

 
 

 
Tabell: Teknologirelaterte kurs (MØA OG MRR)  

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Del vitnemål med 

teknologirelaterte kurs (%) 

(UA)22 

- - - -  50 

 

 
 

  

                                                   
16 Tala gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje einig og  

    5=Heilt einig. 
17 Tala viser score på indeksen «Tilknytning til yrkeslivet», der 1= I liten grad og 5= I stor grad 
18 Gjennomsnitt av studentevaluering av alle emne på MØA, der 1=Svært misnøgd, og 5=Svært nøgd  
19 Tala gir uttrykk for grad av tilslutning til påstanden «Eg er, alt i alt, nøgd med studieprogrammet eg går på», der 1=Ikkje e inig og  

    5=Heilt einig. 
20 Tala viser score på indeksen «Tilknytning til yrkeslivet», der 1= I liten grad og 5= I stor grad 
21 Gjennomsnitt av studentevaluering av alle emne på MRR, der 1=Svært misnøgd, og 5=Svært nøgd 
22 Alle kurs 
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Tabell: Studiepoeng og gjennomføring på normert tid master (MØA og MRR) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gjennomføring på normert tid 

(%) (KD)23 

74,0 77,2 78,5 79,4  ≥ 80 

Studiepoeng per student 

MØA24  

49,6 49,5 47,7 50,7  - 

Studiepoeng per student 

MRR24 

45,8 50,1 47,5 45,7  - 

 
 

 
Tabell: Fråfall på tidspunkt for normert ferdig (oppstart + 2 år) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Kull start H13+V14 H14+V15 H15+V16 H16+V17  H17+V18  

Fråfall MØA etter to år (%) 4 5 5 5  ≤ 5 

Fråfall MRR etter to år (%) 10 7 1 5  ≤ 5 

 
 
 
Tabell: Internasjonalisering - MØA 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Internasjonale internships,  

CEMS, Gründerskole og 

Innovation School (UA) 

- 64 100 104  - 

Dobbelgradsstudentar inn og 

ut 

20 28 26 32  50 

Utveksling:        

-  Innkomande studentar til  

   NHH 

- 238 252 295  - 

-  Utreisande studentar frå  

   NHH 

- 314 281 278  - 

-  Del innkomande relativt til  

   utreisande studentar (%) 

- 76 90 106  - 

-  Del vitnemål med  

   utveksling NHH (%)25 

- - - -  40 

Utreisande utvekslings-

studentar i Erasmus+ (studie- 

og praksismobilitet) 

- 137 155 140  - 

 
 

 
  

                                                   
23 Registreringsmetoden er lagt litt om frå 2016 for å fange opp alle som faktisk har oppnådd kvalifikasjonen. Det kan medføre a t  

    tala for 2016-2018 ikkje er direkte samanliknbare med tidlegare tal.  
24 Gjennomsnitt heile året.  
25 Del av vitnemål med utveksling relativt til totalt tal på vitnemål skrivne ut på MØA det aktuelle året 
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Tabell: Arbeidsmarknaden (MØA) (UA)26 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Studiet har gitt meg relevante 

teoretiske basiskunnskapar  

4,5 4,5 4,3 4,3  ≥ 4,5 

Studiet gjer meg konkurranse-

dyktig også i ein internasjonal 

arbeidsmarknad  

4,1 4,1 3,8 3,9  ≥ 4,2 

Generelt var eg nøgd med 

kvaliteten på studiet  

4,3 4,2 4,2 4,2  ≥ 4,5 

Del i arbeid innan 6 mnd.(%)27 90,0 86,7 88,1 92,1  - 

Startlønn NHH-kandidatar  

(tall i 1 000 kr.)28 

453 451 463 485  - 

Del studentar som tek jobb i 

utlandet (%)29  

8 8 5 11  ≥ 15 

 
 

 
Tabell: NIFU/Kandidatundersøkinga30 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Masterkandidatar sysselsett i 

relevant arbeid eit halvt år  

etter fullført utdanning (%) 

(KD)(UA) 

89,0 - 88,9 -  - 

 
 

  

                                                   
26 Tal frå NHH si arbeidsmarknadsundersøking. Grunna låg svarprosent er MRR-kandidatar ikkje inkludert i tabellen.  
27 Relevant og ikkje relevant arbeid. 
28 Gjennomsnittleg brutto grunnlønn per år. 
29 Frå og med 2015 baserer talet for «Del studentar som tek jobb i utlandet» seg på både dei som er i relevant og dei som er i ikkje  

    relevant arbeid. Tidligare rapporterte NHH berre på dei i relevant arbeid.  
30 Undersøkinga vert gjennomført annakvart år. 
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Ph.d.-utdanninga 
 

 

 
Tabell: Søkjarar og opptak ph.d. 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tal på søknader 349 217 597 576  - 

Opptak/Nye 

doktorgradsavtaler 

20 11 30 21  - 

Del internasjonale ph.d.- 

studentar (% av nye 

doktorgradsavtaler)  

30 46 63 62  40-60 

Kvinnedel (% av nye 

doktorgradsavtaler) (UA) 

50 38 44 10  40-60 

 
 
 
Tabell: Ph.d. studiekvalitet 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tal på disputasar årleg 16 26  12 19  - 

Delen ph.d.-kandidatar som 

gjennomfører innan seks år 

(%, KD)31 

46 62  77  76  80 

Del av innleveringar verdig til 

disputas fullført på normert tid 

(%) 

44 58 67  56  60 

Fråfall (avbrote 

doktorgradsavtaler) 

6 0 2 0  - 

Stipendiatstillingar32 78 68 77  74  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                   
31 DBH-data: Ingen permisjonar blir trekt frå.  
32 Pr. 1. oktober i gjeldande år. 
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Etter- og vidareutdanninga 
 

 

 

Tabell: Søkjarar og opptak, Opne program masternivå, med studiepoeng 

 Resultat 
Ambisjon 

2015 2016 2017 2018 2019 

Søkjarar - - 648 645  1 000 

Opptak 370 396 390 339  500 

Kvinnedel (% av møtt) (UA) - - - -  50 

 
 
Tabell: Opptak, program utan studiepoeng 

 Resultat 
Ambisjon 

2015 2016 2017 2018 2019 

Opptak - - - 226  500 

Kvinnedel (% av møtt) (UA) - - - -  50 

 

 
Tabell: Gjennomføring Executive MBA (open gradsgivande) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Gjennomføring normert tid (%) 96 100 96 97  100 

 
 

Tabell: Innfridde forventningar til Executive MBA33 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Executive MBA (EMBA) 4,7 4,5 4,5 4,7  4,7 

 
 
Tabell: Faglig kvalitet på Executive MBA34 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Executive MBA (EMBA) 4,7 4,6 4,7 4,7  4,7 

 

Tabell: Uteksaminerte kandidatar 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Executive MBA (EMBA) 123 106 134 109  150 

Bedriftsinterne program  78 194 107 172  200 

Øvrige program - - - -  750 

Totalt  - - - -  1 100 

  

                                                   
33 Skala 1-5 kor 5 er høgaste skår. Gjennomsnittstal.  
34 Skala 1-5 kor 5 er høgaste skår. Gjennomsnittstal. 
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Andre bidrags- og oppdragsinntekter  
 

 
Tabell: Andre bidrags- og oppdragsinntekter 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Andre bidrags- og 

oppdragsinntekter per fagleg 

årsverk (KD) (1 000 kr)35 

96,5 133,6 104,3 120,1  - 

 

  

                                                   
35 Omfattar andre bidrags- og oppdragsinntekter utanom EU, Forskingsrådet og Regionale forskingsfond. 
 

   Faglege årsverk er eit subsett av UFF. Årsverk for spesialistkandidatar, bibliotekarar, vitskaplege assistentar, samt «Andre   

   stillingar, undervisning, forsking og formidling» er utelatt. Faglege årsverk er inkl. stipendiatar.  
 

   I tråd med føringar frå Riksrevisjonen blei prosjektporteføljen ved NHHE f.o.m. 2015 omklassifisert slik at alle bedriftsinterne  

   kurs fortsatt vert klassifisert som oppdragsverksemd. Resterande aktivitet ved NHHE blir klassifisert som sal og ført mot  

   avrekningskonto mot Kunnskapsdepartementet. Overskotet av denne aktiviteten skal ved kvart tertial bli avsett på konto for  

   avrekning mot KD.  
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Internasjonalisering – Utdanning     
 

 
Tabell: Internasjonale studentar og mangfald (bachelor og master) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Del internasjonale studentar 

på campus (statsborgarskap) 

(%)36 

15 15 16 17  20 

Studentar som er innvandrarar 

eller norskfødde med 

innvandrarbakgrunn frå land i 

gruppe 137 (UA) 

- - - -  - 

Studentar som er innvandrarar 

eller norskfødde med 

innvandrarbakgrunn frå land i 

gruppe 238 (UA) 

- - - -  - 

 

 
 

Tabell: Erasmus+ (bachelor og master) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Del utreisande utvekslings-

studentar på Erasmus+ av 

totaltalet på studentar (%), 

(KD) 

6,4 5,4 5,8 6,5  8,0 

 

 
 

Tabell: Utveksling (bachelor og master) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Innkomande studentar i % av 

utreisande 

63 77 86 85  90 

Totalt tal på innkomande og 

utreisande studentar  

858 849 899 992  - 

Delen kandidatar med 

utveksling i studieløpet 

(DIKU) i % 

56,6 61,4 57,0 -  60,0 

Delen vitnemål med 

utveksling i % 

48 48 36 41  50,0 

 

 

 

 

 

  

                                                   
36 Delen internasjonale studentar (grad og utveksling) av det totale talet på fulltidsstudentar ved NHH (utreiste utvekslingsstudentar  

   ekskludert). 
37 EU/EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
38 Asia inkl. Tyrkia, Afrika, Amerika unntatt USA og Canada, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa unntatt EU/EØS.  
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Tabell: Samarbeid med internasjonale institusjonar  

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tal på internasjonale 

utdanningsinstitusjonar som 

NHH har eit samarbeid med 

(UA)  

- - - -  - 

Tal på land som NHH har eit 

utdanningssamarbeid med  

(UA)  

- - - -  - 

Tal på dobbelgradsavtaler 

(UA) 

- - - -  - 
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FORSKNING  
 

KD Sektormål 1: Høy kvalitet i utdanning og forskning 

KD Sektormål 2: Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Utviklingsavtale mål 3: Forskning på topp nivå 

 

NHH hovedmål:   

NHH skal være en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med forskning på internasjonalt toppnivå. 

 

NHH delmål 1: Kvalitet  

NHH skal kjennetegnes ved forskning på internasjonalt toppnivå, og skal øke antall publikasjoner i 

internasjonale topptidsskrifter og vinne mer ekstern finansiering på anerkjente nasjonale og 

internasjonale søknadsarenaer.   

 

NHH delmål 2: Relevans 

NHH skal ha relevant, nyskapende og uavhengig forskning på de sentrale temaene for en 

handelshøyskole på topp internasjonalt nivå. NHH skal bringe frem forskningsresultater som skaper 

verdi og bidrar til bedre beslutninger i bedrifter og samfunnsinstitusjoner.  

 

NHH delmål 3: Forskerutdanningen   

Doktorgradsutdanningen ved NHH skal tiltrekke seg de beste norske og sterke internasjonale 

studenter. NHH skal uteksaminere flere kandidater som når opp i konkurransen om vitenskapelige 

stillinger ved anerkjente internasjonale institusjoner. 

 

 
Tabell: Publikasjonspoeng39 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 201840 2019 

Publikasjonspoeng 246 280 309 250  - 

Antall publikasjonspoeng per 

faglig årsverk, ekskl. 

stipendiater (NHH)41 

1,40 1,58 1,77 1,43  1,8 

Antall publikasjonspoeng per 

faglig årsverk (KD)41  

0,97 1,15 1,23 1,01  1,24 

 
  

                                                   
39 Tall iht. ny beregningsmetode. 
40 Tallene for 2018 er foreløpige.  
41 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre  

    stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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Tabell: Publisering nivå 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 201842 2019 

Publikasjonspoeng nivå 2 

(UA)43 

125 162 176 147  - 

Publikasjonspoeng nivå 2 per 

faglig årsverk ekskl. 

stipendiater  

0,71 0,92 1,01 0,82  1,00 

ABS-publikasjoner nivå 3, 4 

og 4*44  

57 66 79 82  100 

ABS-publikasjoner nivå 4 og 

4* (UA) 

- - - -  40 

Tildelinger på NHH 

bonusliste45 

13 13 22 19  - 

 
 

 
Tabell: Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd (NFR) 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Bidragsinntekter fra NFR (UA) 18 882 19 357 25 881 33 729  - 

Bidragsinntekter fra NFR per 

faglig årsverk, ekskl. 

stipendiater (NHH) (UA)46 

107,2 109,4 148,5 193,0  - 

Bidragsinntekter fra NFR per 

faglig årsverk (KD) (UA)46  

74,4 79,1 103,2 136,2  - 

 
 

 
Tabell: Bidragsinntekter fra EU/Horisont 2020 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Bidragsinntekter fra EU  

(RBO-tellende) (UA)47 

1 907 3 359 1 434 4 595  - 

Inntekter fra EU-kontrakter 

per faglig årsverk, ekskl. 

stipendiater (NHH) (UA)48 

10,8 19,0 8,2 26,3  - 

Horisont 2020-kontrakter per 

FoU-årsverk (KD) (UA) 

- 0 0 0,008  - 

 

 
  

                                                   
42 Tallene for 2018 er foreløpige. 
43 Ny modell for beregning av publikasjonspoeng gjelder f.o.m. 2015.   
44 Antall artikler på Association of Business Schools (ABS) sin publikasjonsliste på nivå 3, 4 og 4*. Rapporterte tall fra tidligere år  

    er noe justert. Dette skyldes justeringer i underliggende databaser. 
45 Antall personlige tildelinger på NHH sin bonusliste.  
46 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre  

    stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
47 Ny ordning fra 2017 innebærer at det rapporteres periodisert basert på forbruk og ikke på innbetalinger fra prosjektene og er derfor  

    ikke direkte sammenlignbar med tall fra tidligere år. 
48 Faglige årsverk er en delmengde av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre  

    stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater. 
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Tabell: Bidragsinntekter fra Norges forskningsråd for NHH-miljøet samlet 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

NHH 18 882 19 357 25 881 33 729  - 

SNF  34 640 28 500 29 813 28 81749  - 

Totalt 53 522 47 857 55 694 62 546  - 
 

 
 
 
Tabell: SNF – Bidrags- og oppdragsvirksomhet 

 (Tall i 1 000 kr) 
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 201850 2019 

Nasjonale bidragsinntekter:       

- Norges forskningsråd 34 640 28 500 29 813 28 817  - 

Nasjonale oppdragsinntekter:       

- Departementer og 

underliggende enheter 

3 536 7 600 5 503 9 935  - 

- Næringslivet 14 058 10 900 7 200 10 944  - 

Internasjonale inntekter 806 100 699 1 957  - 

 
 
 
 

 

 
 
  

                                                   
49 Tallet for 2018 er foreløpig. 
50 Tallene for 2018 er foreløpige. 
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SAMSPEL MED NÆRINGS- OG SAMFUNNSLIV  

 

KD Sektormål 1: Høg kvalitet i utdanning og forsking  

KD Sektormål 2: Forsking og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Utviklingsavtale mål 3: Forsking på topp nivå 

 

NHH hovudmål:   

NHH skal sette premiss og påverke retning for samfunnsdebatten på tema som er relevante for ein 

handelshøgskule på internasjonalt toppnivå. NHH skal aktivt formidle forskingsbasert kunnskap til 

samfunns‐ og næringsliv og styrke dialog og interaksjon med næringsliv og forvaltning. 

 

NHH delmål 1: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

NHH skal vere ein pådrivar for nytenking og berekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og vere 

ein føretrekt samarbeidspartnar innan forsking og utdanning. Samarbeid med eksterne verksemder, 

samt med eit vitalt alumninettverk, skal spele ei nøkkelrolle i utviklinga av NHH. 

 

NHH delmål 2: Forskingskommunikasjon 

Formidling av forsking skal styrke samfunnsdebatten og NHH si synlegheit nasjonalt og 

internasjonalt. NHH-forskarar skal kommunisere solid, forskingsbasert innsikt til samfunns‐ og 

næringsliv og vere journalister sitt fyrsteval for økonomisk‐administrativ kunnskap. 

Kommunikasjonen skal vere uavhengig, open og etterretteleg.  

 

NHH delmål 3: Posisjon 

NHH skal styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon. NHH vil auke vektlegginga av internasjonale 

akkrediteringar og plassering på sentrale rangeringar i regi av Financial Times og andre aktørar. 

 

NHH delmål 4: Møteplass 

NHH skal vere ein open og tilgjengeleg institusjon i dialog med omverda. NHH skal tilby dei beste og 

mest relevante faglege møteplassane innanfor høgskulen sine kjerneområde og vere eit samlingspunkt 

for kunnskapsdeling. 

 
 

 
Tabell: Samarbeid med næringsliv, forvaltning og alumni 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Talet på ekspertutval - - - 10  10 

Talet på alumnimedlemmar - 7 691 7 882 8 746  12 000 

Talet på alumniarrangement - 8 12 16  25 

Talet på påmeldte deltakarar 

alumniarrangement 

- 450 960 1 350  2 000 
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Tabell: Synlegheit i media 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Talet på forskingsrelaterte 

saker i media 

3 319 2 949 2 910 2 499  3 500 

Talet på saker i media 5 582 5 366  5 356 4 917  5 600 

Talet på kronikkar i media51 105 92 99 80  150 

Talet på følgjarar sosiale 

medium 

- - 72 000 75 711   85 000 

Talet på unike brukarar 

NHH.NO 

- 500 500 569 000 600 169  650 000 

Talet på unike brukarar NHH 

Bulletin 

- - 63 903 73 000  80 000 

 
 

 
Tabell: Posisjon FT-rangeringar52 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Open Programme 51 

(68%) 

44 

(58%) 

48 

(64%) 

41 

(51%) 

 - 

Custom Programme 78 

(92%) 

73 

(86%) 

79 

(93%) 

86 

(96%) 

 - 

Masters in Management 64 

(80%) 

73 

(86%) 

65 

(68%) 

72 

(72%) 

 - 

Executive MBA - - 88 

(88%) 

98 

(98%) 

 - 

European Business Schools 40 

(47%) 

38 

(42%) 

35 

(37%) 

39 

(41%) 

 - 

 
 

Kommentar: Mål å komme opp på det beste nivået i Norden, uten at vi ønsker å sette et absolutt nivå på FT.  

                                                   
51 Parameter er endra frå 2017, då debattinnlegg, kommentarar o.l. vart talt. For 2018 er det berre kronikkar som er tatt med i  

    oversikten.   
52 Prosentvis plassering i parentes fordi talet på institusjonar som deltek i FT-rangeringa, stadig aukar. Jo lågare prosent, dess betre  

    plassering. 
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ORGANISASJON OG RESSURSER  

 

KD Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Utviklingsavtale mål 2: Økt mangfold 

 

NHH hovedmål:   

NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal 

prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med samfunns- 

og næringsliv. 

 

NHH delmål 1: Menneskelige ressurser 

NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med solid og relevant 

kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme mangfold og likestilling med særlig vekt 

på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger.  

 

NHH delmål 2: Organisasjonen 

NHHs organisasjon skal preges av høy kompetanse, profesjonalitet, fleksibilitet og effektive 

arbeidsprosesser, samt evne til målrettet samarbeid og samhandling på tvers av enheter og funksjoner. 

 

NHH delmål 3: Økonomi 

NHH skal øke det økonomiske handlingsrommet for å sikre økonomisk styrke og stabilitet, og for å 

skape grunnlag for strategiske satsinger. Handlingsrommet skal økes gjennom økte inntekter fra 

eksternfinansiert virksomhet, partnerskap med næringsliv- og samfunnsinstitusjoner samt andre kilder. 

 

NHH delmål 4: Infrastruktur 

NHHs infrastruktur skal holde en høy standard som bygger opp under institusjonens ambisjoner. 

Nødvendig rehabilitering av NHHs eldste bygningsmasse skal legge til rette for et fremragende 

arbeids- og læringsmiljø. 

 

Tabell: Faste og midlertidige årsverk53 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Undervisning, forskning og 

formidling (UFF)54 

259 254 256,7 250,2  - 

Administrative årsverk55 115 118 127,5 127,4  - 

Støttestillinger for 

undervisning, forskning og 

formidling56 

17 13 12,2 12,0  - 

Drift og vedlikehold57 6 6 5,0 6,0  - 

Andre stillinger (lærlinger) 1 2 1,6 1,7  - 

Totalt  398 393 403,0 397,3  - 

 
  

                                                   
53 Per 1.oktober. 
54 Alle vitenskapelige stillinger, inkludert stipendiater, postdoktorer, studentassistenter, bistillinger og universitetsbibliotekar. 
55 Kontorstillinger, lederstillinger, saksbehandler-/rådgiverstillinger i sentral adm. og på instituttene. 
56 Bibliotekstillinger, ingeniørstillinger. 
57 Driftsleder, driftstekniker, fagarbeider. 
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Tabell: Andel midlertidig ansatte 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Andel midlertidig ansatte i 

støttestillinger til undervisning, 

forskning og formidling (%) 

6 0 0,2 0  - 

Andel midlertidig ansatte i 

saksbehandler- og 

utrederstillinger (%) 

11 11 

 

12,8 12,7  - 

Andel midlertidig ansatte i 

undervisnings- og 

forskerstillinger (%)58 (KD) 

11 12 12,4           12,2  - 

 

 
Tabell: Vitenskapelig ansatte - årsverk 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Førsteamanuensis  

(inkl. førsteamanuensis II)59 

47 49 47,2 51,3  - 

Professor (ekskl. professor 

II)59  

83 81 76,9 77,5  - 

Andel nytilsettinger i 

vitenskapelige stillinger som 

har en ph.d. fra institusjoner 

utenfor Norge (%)60 

53 67 

 

50 80  ≥ 50 

Professorkvalifisering 1 3 1 3  - 

 
 
 
Tabell: Andel internasjonal fagstab – årsverk (UA)61 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Fast ansatte (%)62 19 21 26,4 27,3  ≥ 30 

Stipendiater (%)  63 61 62,8 55,4  ≥ 50 

Postdoktorer (%)  70 72 66,7 77,8  ≥ 50 

Professor II-stillinger (%) 62 62 60,0 65,5  ≥ 50 

 
 
 
Tabell: Antall studiepoeng per faglige årsverk (KD) 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Antall studiepoeng per faglige 

årsverk (KD)63 

608,7 638,1 639,6 648,4  - 

 

 

                                                   
58 Eksklusiv stipendiater, postdoktor og professor II (men inklusiv alle andre bistillinger, dvs. førsteamanuensis II og  

    universitetslektor II). 
59 5 personer (rektor og prorektorer) rapporteres som ledere i 2017 og 2018, og er tatt ut av stillingskategoriene «Førsteamanuensis  

    (inkl. førsteamanuensis II)» og «Professor (ekskl. professor II)»   
60 Studentassistenter og bistillinger er ikke med. 
61 Ansatte med utenlandsk statsborgerskap. 
62 Professor, førsteamanuensis og universitetslektor. 
63 Faglige årsverk er et subsett av UFF. Årsverk for spesialistkandidater, bibliotekarer, vitenskapelige assistenter, samt «Andre  

    stillinger, undervisning, forskning og formidling» er utelatt. Faglige årsverk er inkl. stipendiater.  
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Lærlinger  
 

Tabell: Lærlinger 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Antall lærlinger per  

1. oktober64 

3 3 4 5  6 

 

 

Likestilling, mangfold, diskriminering og tilgjengelighet 
 
 

KD Sektormål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Utviklingsavtale mål 2: Økt mangfold 

 

NHH hovedmål:    

NHH skal ha en effektiv, smidig og endringsdyktig organisasjon som tilrettelegger for at NHH skal 

prestere på internasjonalt toppnivå innenfor utdanning og forskning samt i samspillet med samfunns- 

og næringsliv. 

 
Tabell: Andel kvinnelig ansatte i fagstaben og kvinneandel av totalt antall årsverk 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Stipendiat (%) 43 41 40 35  ≥ 40 

Postdoktor (%) 41 34 30 19  ≥ 40 

Førsteamanuensis (%) 39 34 33 32  ≥ 40 

Professor (%) 16 18 18 20  ≥ 40 

Professor II (%) 13 14 18 26  ≥ 40 

Kvinneandel i undervisnings-, 

forsker- og formidlings-

stillinger (UFF) (%) 

32 30 30 28  ≥ 40 

Andel kvinner i dosent- og 

professorstillinger (%) (KD) 

16 18 17 20  ≥ 40 

Kvinneandel i  

innstegsstillinger (%) (UA) 

- - - -  ≥ 40 

Kvinneandel av totalt antall 

årsverk (UFF og t/a) (%) 

44 43 43 42  - 

 
 
 
Tabell: Andel kvinner av nyansatte i fagstaben 

  
Resultat 

Ambisjon 
2015 2016 2017 2018 2019 

Stipendiat (%) 50 40 42 5  ≥ 50 

Postdoktor (%) 44 29 13 25  ≥ 50 

Førsteamanuensis (%) 40 25 38 43  ≥ 50 

Professor (%) 

(inkluderer ikke opprykk) 

- 100 100 -  ≥ 50 

 

 

 

 

                                                   
64 Lærlingene regnes som deltidsansatte i 30-80 % stilling. I tabellen vises antall lærlinger – ikke årsverk.  
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HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSLIKESTILLING I VITENSKAPELIGE 
STILLINGER – FØRSTEGANGS BEHANDLING 
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Forslag til vedtak: 
Styret tar den foreløpige redegjørelsen til etterretning og legger til grunn at innspill og 

merknader som ble gitt i møtet ivaretas i det videre arbeidet med saken. Styret imøteser 

endelig behandling av handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger på sitt 

møte den 5. mars 2020. 

 

Bakgrunn og kort oppsummering av saken: 

Styret får med dette forelagt en foreløpig redegjørelse (løypemelding) som grunnlag for 

videre arbeid frem mot ny Handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger. 

 

Gjeldende handlingsplan ble vedtatt av styret 09.12.2015, med iverksettelse 01.01.2016. 

NHHs strategi og eksistensærklæring danner sammen med dokumenter som «Statusrapport 

for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger 2018 – 2019», «Håndbok for lokalt 

likestillingsarbeid» og BALANSE-prosjektet WomEN (som inngår som et pilotprosjekt i 

revisjon av handlingsplanen) sentrale interne rammer for arbeidet.   

 

NHHs strategi for 2018-2021 understreker viktigheten av å bedre kjønnsbalanse i 

vitenskapelige stillinger. Delmål 1 under Organisasjon og ressurser omhandler menneskelige 

ressurser og understreker viktigheten av å fremme kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger: 

«NHH skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere med 

solid og relevant kompetanse i alle deler av organisasjonen. NHH skal fremme 

mangfold og likestilling med særlig vekt på bedret kjønnsbalanse i vitenskapelige 

stillinger.»  

 

I den påfølgende utdypningen i strategidokumentet står det videre:  

«NHH skal rekruttere vitenskapelig ansatte på høyt internasjonalt nivå gjennom 

bevisst og målrettet internasjonal rekruttering. Høyskolen skal føre en aktiv 

rekrutteringspolitikk som bidrar til at flere kvinner ansettes i vitenskapelige 

stillinger.» 
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Kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger er også viktig når det gjelder målsetningen på 

utdanningsområdet om at NHH til enhver tid skal tilby et læringsmiljø som appellerer til et 

mangfold av studenter, herunder med hensyn til kjønn.   

 

I tillegg til dokumentene nevnt ovenfor må arbeidet med handlingsplanen også ses på 

bakgrunn av lover og regler, samt eksterne dokumenter og krav. Sentralt her står 

tildelingsbrevet fra KD som angir regjeringens prioriteringer, forventninger og overordnede 

mål, budsjett, samt andre forutsetninger og krav, inkludert utviklingsavtalen mellom NHH og 

KD. Gjennom styringsdialogen ivaretar KD den strategiske dialogen og oppfølgingen av 

tildelingsbrevet. I etatsstyringsbrevet av 28.06.2019 vektlegges bl.a. kvinneandelen blant 

studenter, doktorgradsstipendiater og i fagstab, inkludert professorstillinger, som sentrale 

utfordringer. Videre må arbeidet også ses i sammenheng med krav og rammer definert blant 

annet av Norges Forskningsråd (NFR) og gjennom EUs rammeprogram. 

 

Aline Bütikofer ga i styremøtet i oktober en presentasjon av det NFR-finansierte BALANSE-

prosjektet hun leder. Styret uttrykte i denne forbindelse store forventninger til temaet. 

Presentasjonen og styrets signaler i denne sammenheng legges til grunn for det videre 

arbeidet.  

 

Det finnes ingen raske løsninger for å utligne kjønnsforskjellene i dette arbeidet. 

Spissformulert kan man si at utviklingen nasjonalt og internasjonalt har gått fra å skulle 

«reparere» kvinnene for at de skulle komme bedre ut i konkurransen mot menn, til heller å 

skulle reparere systemet. Struktur og kultur står stadig mer sentralt i denne sammenheng, 

fremfor fokus på individuelle tiltak. At dagens kjønnsbalanse representerer en strategisk 

utfordring innebærer også at likestillingsarbeidet må inkorporeres i høyskolens 

kjerneaktiviteter, dvs. i forskning, undervisning og formidling.  

 

Orientering om status og hva som er gjort 

Det er satt ned en kjernegruppe for å arbeide med revisjon av handlingsplanen. Kjernegruppen 

består av prorektor for fagressurser og HR, Gunnar E. Christensen, prorektor for utdanning, 

Linda Nøstbakken, professor og leder av Balanse-prosjektet WomEN, Aline Bütikofer og 

likestillingsrådgiver Ingebjørg Tyssedal. 

 

Basert på utfordringer og erfaringer ved NHH og ellers i sektoren, samt signaler fra styret 

legger kjernegruppen til grunn at NHH beholder fokuset i gjeldende plan, dette innebærer 

bl.a. at begrepet «mangfold» ikke utvides til andre mangfoldsdimensjoner enn kjønn.  

 

Kjernegruppen vektlegger at NHH både har et ansvar og en rolle som arbeidsgiver og som 

samfunnsaktør gjennom høyskolens samfunnsoppdrag nasjonalt og internasjonalt innenfor 

forskning, undervisning og formidling på det økonomiskadministrative fagområdet.  

 

Kjernegruppen har påbegynt et arbeid med utgangspunkt i dagens handlingsplan, og et første 

trinn i arbeidet har vært å innhentet og systematisere data og informasjon om bruk, kostnader 

og potensielle effekter av eksisterende tiltak ved NHH. Med relativt få kvinnelige ansatte i 

fagstab er ikke datagrunnlaget rikt nok til å konkludere om eksakte effekter av de ulike 

tiltakene. Dette arbeidet blir derfor supplert med innsikt og resultater fra publisert forskning 

på temaet (jf. vedlagte notat), samt en kartlegging av erfaringer fra ulike tiltak gjennomført 

ved andre sammenlignbare institusjoner. Kjernegruppen har så langt innhentet 

handlingsplaner fra andre handelshøyskoler, med spesielt fokus på de nordiske landene. 
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Årets to foredrag med påfølgende paneldiskusjoner som del av NHHs løpende seminarserie 

knyttet til likestilling er også viktige bidrag inn i arbeidet med handlingsplanen. Fredag 22. 

mars holdt leder av KIF-komiteen, Curt Rice, foredrag med tema «Gender balance and gender 

perspectives – a matter of quality?» og 22. november holdt Wendy Carlin, professor ved UCL 

og leder av CORE-prosjektet, foredrag om CORE-prosjektet i et arrangement med tittel 

«300.000 economists missing. Where are they?.... and what can NHH do?». 

 

Vedr. målavklaring: 

Målformulering er en del av arbeidet. I dagens handlingsplan er arbeidet definert som 

kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger. NHHs hovedmål er at likestilling integreres som 

et grunnleggende element i all ordinær virksomhet ved høyskolen. Likestilling er slik både et 

mål og en prosess som innebærer: 

 

• At NHH bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som er inkluderende og 

rettferdig for begge kjønn 

• At forskning, undervisning og formidling utformes slik at det er attraktivt både for menn og 

kvinner og at det gir medarbeidere av begge kjønn like store muligheter for å utfolde sitt 

talent 

• At det føres en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og hindrer 

indirekte diskriminering 

• At kjønnsfordelingen i vitenskapelige stillinger minst speiler kjønnsfordelingen i 

rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene.  

 

Kjernegruppen har lagt de overordnede målene i dagens handlingsplan til grunn for arbeidet.  

 

På bakgrunn av gjeldende handlingsplan og utviklingsavtalen mellom NHH og KD fremstår 

to spesifikke mål som sentrale på det nåværende tidspunkt: 

 

- Å øke kvinneandelen i fagstaben, med særlig fokus på toppstillinger og innstegsstillinger. 

- At studentene ved NHH skal møte kvinnelige rollemodeller i auditoriene. 

 

Vedlagte notat om utfordringer for kvinner i akademia som del av BALANSE-prosjektet gir 

et faglig innspill til diskusjon og refleksjon rundt utfordringer og tiltak. Notatet peker blant 

annet på utfordringer knyttet til stereotype kjønnsoppfatninger og ubevisste fordommer. Det 

pekes på behovet for å fokusere på struktur- og kulturendringer. Konkret pekes det blant annet 

på tiltak knyttet til nettverksbygging, institusjonskultur/arbeidsmiljø og mentorering.  

 

 

Vedr. prosess: 

I kjernegruppen er det enighet om at involvering og forankring er essensielt for resultat og 

implementering. Prosessen integreres så godt som mulig med BALANSE-prosjektet. 

 

For å sikre en god prosess med bred involvering, legges det opp til en rekke 

«paneldiskusjoner» som gjennomføres innenfor en relativt kort tidsperiode på nyåret 2020. 

Hvert panel vil etter planen ha 10 – 12 deltakere, og vil samles én gang for å utveksle ideer og 

tanker og gi innspill til arbeidet.  

 

Panelene vil i forkant av samlingene få tilsendt et grunnlagsdokument bestående av tall, 

analyser og konkrete spørsmål til diskusjon. Målet er å få innspill og ideer til 
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handlingsplanen, gjennom å få til en bred diskusjon av eksisterende tiltak ved NHH, nye tiltak 

det kan være aktuelt å innføre, hva den enkelte opplever at fungerer eller ikke fungerer i dag, 

og generelt – grep NHH kan ta for likestilling og en bedre kjønnsbalanse. 

 

For å få et godt bilde av arbeidet og erfaringer fra andre institusjoner, vil kjernegruppen som 

del av arbeidet med grunnlagsdokumentet supplere de innhentede handlingsplanene med 

informasjon basert på en ringerunde til de utvalgte handelshøyskolene.  

 

Det som fremkommer i paneldiskusjonene vil bli tatt vare på gjennom referater, 

oppsummeringer og bildebruk, og vil bli tatt med i arbeidet med ny handlingsplan.  

 

 

Tidsplan for arbeidet: 

BALANSE-prosjektet WomEN vil som nevnt inngå som pilotprosjekt i arbeidet med revisjon 

av handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger, og vil til en viss grad legge 

føringer for tidsplanen fremover.  

 

Skisse til tidsplan er som følger: 

Januar 2020: Grunnlagsdokument og paneldiskusjoner 

Mars    2020:   Årlig Statusrapport for kjønnslikestilling i vitenskapelig stab - Styresak 

Mars    2020: Handlingsplan for kjønnslikestilling i vitenskapelige stillinger– Styresak 

 

Vi ønsker med dette å invitere styret til å gi innspill og kommentere arbeidet: 

Kjernegruppen ønsker innspill og signaler, både under behandlingen av denne saken og 

underveis i arbeidet frem mot fremleggelse av styresaken i mars.  

 

Kjernegruppen ber spesielt om innspill til hvilke spesifikke mål NHH skal sette seg i denne 

sammenheng. 

 

 

 

 

 

Noen sentrale bakgrunnsdokumenter: 
- Utviklingsavtalen med departementet 

- NHHs strategi 

- Håndbok for lokalt likestillingsarbeid 

- Statusrapporten 

- Horizon Europe – fokus på og krav vedr. kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.  

 

Vedlegg i saken: 
1. Notat av 29.11.2019 fra professor Aline Bütikofer om utfordringer for kvinner i akademia.  

2. Gjeldende handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger 
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Noen betraktninger basert påforskning om utfordringer for kvinner i akademia

Økonomiske fagfelt er fremdeles fagfelt som hovedsakelig er dominert av menn i professor- og
førsteamanuensisstillinger i Norge og verden forøvrig. Men hvorfor erkvinneandelen så lav blant faste
ansatte når så mange kvinner tar doktorgrad i økonomifag?

Det kan være ulike årsaker som gjør det vanskeligere for kvinner å oppnå samme grad av suksess som
menn. Det kan føre til at talentfulle kvinner skremmes bort fra å satse på en akademisk karriere. En
videre effekt av denne underrepresentasjonen av kvinner er at det dermed finnes færre relevante
rollemodeller og at kvinner kan stå overfor større hindringer enn menn når det gjelder
nettverksbygging. Disse begrensningene gjør at det blir vanskeligere for kvinner å klatre på
karrierestigen sammenlignet med menn, og dette kan være ekstra tøft i akademia hvor det er stor
konkurranse om stillinger. Mangelen på gode rollemodeller, samt den generelle mangelen på kvinner
kan også gjøre det betraktelig vanskeligere å komme helt til toppen faglig sett for det fåtallet som
allerede er godt etablerte.

Å bli mor kan være en av grunnene til at vi ser få kvinner i faste stillinger i økonomifag. I USA blir
ofte evalueringen for fast stilling utsatt i ettår når man får barn, både for kvinner og menn. Antecol et
al. (2018) finner at denne familievennlige politikken har ulemper for kvinnelige økonomer. Kvinner
bruker det meste av denekstra tiden til barnepass; menn bruker den for det meste til fokusert forskning
uten undervisning. En utilsiktet effekt av denne kjønnsnøytrale, familievennlige politikken har dermed
vært å redusere mulighetene for at en kvinne får fast stilling med 22 prosentpoeng.

I et annet forskningsarbeid av Hengel (2018) finner de at artikler skrevet av kvinner sendt til
Econometrica, en toppjournal i samfunnsøkonomi, tar seks måneder lenger gjennom
revisjonsprosessen enn artikler sendt fra menn. Hun finner også at sammendraget av artikler skrevet
av kvinner er vesentlig forbedret (i henhold til et objektivt mål på lesbarhet) mellom første innsending
og endelig versjon, mens man ikke ser en tilsvarende effektfor mannlige forfattere. Dette tyder på at
det stilles større krav til vitenskapelige publikasjoner for kvinner enn menn, noe som kan forklare at
kvinner har lavere publikasjonstall.

Man kan tenke seg at en slik kjønnsubalanse oppstår som følge av at menn faktisk har bedre ideer enn
kvinner, og at akademia er et «markedet for ideer» som fungerer effektivt –det vil si at det er et marked
som sørger for at de beste ideene gjennomføres. Dette viser seg imidlertid å ikke medføre riktighet.
Sarsons (2017) finner nemlig at dette er et marked som systematisk favoriserer menn, at det eksisterer
en markedssvikt. Svikten kommer av at kvinner i mange tilfeller ikke krediteres når de samarbeider
med mannlige forskere, eller at kvinnenes bidrag krediteres i mindre grad enn mennenes bidrag.
Artikkelen ser på rekrutteringer til ulike prestisjeuniversiteter de siste 40 årene, og har samlet data om
antallet publikasjoner unge økonomer har på sin CV når de rekrutteres. Funnene i artikkelen tilsier at
selv om kvinnene publiserer vel så mye som mennene, så har de halvparten så stor sannsynlighet for å

NOTAT OM UTFORDINGER FOR KVINNER I AKADEMIA –VEDLEGG
TIL SAK OM HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSLIKESTILLING I
VITENSKAPELIGE STILLINGER

Til: Styret
Fra: Professor Aline Butikofer
Dato: 02.12.2019
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få en fast stilling. Forskjellen forsvinner heller ikke når man kontrollerer for forskjeller i 
ansettelsespolitikk mellom de ulike universitetene, at kvinnene jobber i ulike spesialiseringer innenfor 
fagfeltet, kvaliteten på publikasjonene og andre faktorer som kan ha endret seg over tid. Det mest 
sentrale funnet hos Sarsons (2017) er at kvinnelige økonomer som jobber alene eller med andre unge 
kvinnelige økonomer, har samme suksess som menn. Dette tilsier at kjønnsforskjellene kan tilskrives 
forskjellsbehandling av menn og kvinner i de tilfellene hvor de samarbeider. I økonomifaget blir 
medforfattere oftest rangert alfabetisk, noe som gjør det vanskelig å skille mellom hvem som har gjort 
hva. Artikler med eneforfattere gir derimot et klart signal om forfatterens evner. Sarsons (2017) finner 
at den karrieremessige gevinsten av å publisere en artikkel forfattet alene, er lik for kvinner og menn, 
mens menn derimot får mer ære enn kvinner dersom det er et samarbeidsprosjekt på tvers av kjønn. 
Dette er en svært viktig observasjon da mesteparten av økonomiske forskningsprosjekter er samarbeid. 
Hamermesh (2013) fant at i 2011 var 80 prosent av artiklene som ble publisert i tre av de ledende 
økonomiske fagtidsskriftene (American Economic Review, Journal of Political Economy, og Quarterly 
Journal of Economics) forfattet av minst to personer, mens 40 prosent hadde tre eller flere 
medforfattere. Sarsons (2017) finner derimot ikke denne forskjellen dersom man ser på publiseringer 
innenfor sosiologi. I sosiologi er forfatterne listet opp etter deres bidrag, og ikke i alfabetisk rekkefølge. 
Denne detaljen utgjør en dramatisk forskjell, da den reduserer muligheten for å forhåndsdømme basert 
på stereotype kjønnsoppfatninger. På bakgrunn av dette er det vitalt å bygge opp nettverk av potensielle 
kvinnelige medforfattere for å bedre kvinners karrieremuligheter innenfor økonomifaget.    
 
Refleksjoner rundt mulige tiltak 
 
Hva kan styrke andelen kvinner og hjelpe kvinner i akademia? Et løsningsforslag, som ofte blir nevnt, 
er å foreskrive kjønnskvoter i komitéer. Empirisk evidens viser at slike tiltak ikke nødvendigvis er 
gode. Kvinner i «editorial boards» eller kvinnelig «referees» i publikasjonsprosessen har ingen positiv 
virkning på sannsynligheten for at kvinner får publisert i viktige fagtidsskrifter (Card et al., 2019; 
Bransch and Kvasnicka, 2017). I evalueringskomitéer for faste ansettelser og professoropprykk har 
kvinnekvoter heller ingen positiv effekt på antall av eller kvalitet for kvinner som får positiv evaluering. 
Bagues et al. (2017) finner at menn i evalueringskomitéer i Spania og i Italia evaluerer kvinner dårligere 
når en kvinne er med i komitéen. Det betyr at kjønnskvoter i komitéer ikke kan være løsningen for å 
fremme kvinner i akademia. 
 
Det som har vist seg å være positivt for karriereutvikling for kvinner i økonomifaget er kvalitativt gode 
mentortiltak som for eksempel programmet CSWEP tilbyr. Blau et al. (2010) finner i en randomisert 
studie at kvinner som deltok i programmet hadde 0,4 «top-level grants» mer, tre publikasjoner mer og 
en 25 prosent høyere sannsynlighet for å ha en veldig god publikasjon fem år etter at de fullførte 
programmet enn de som ikke deltok. I tillegg til at programmet inneholder to dager med intensive 
møter, vektlegges også en jevnlig utveksling mellom deltagere (Skypemøte med grupper hver måned 
for å gi feedback til forskningsarbeid) hvor også mentor er til stede for å gi feedback. 
 
Hva kan et institutt gjøre for å fremme sine kvinnelige doktorgradsstudenter? Boustan og Langan 
(2019) viser at de institusjoner som utdanner vellykkede kvinnelige doktorgradsstudenter også har en 
større andel kvinner i fagstaben, har gode muligheter for studenter for å treffe veileder, har en 
konstruktiv seminarkultur og professorer som er bevisst på underrepresentasjon av kvinner og de 
konsekvenser dette kan ha.  
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HANDLINGSPLAN FOR BEDRE KJØNNSBALANSE I VITENSKAPELIGE 

STILLINGER  

 
Vedtatt av Styret 09.12.2015 

 

 

 

1. Bakgrunn 

 

Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger ved NHH er gjennomgående lav, og andelen er lavere 

jo høyere opp i stillingshierarkiet man kommer. En hovedutfordring er å sette NHH, og de 

fagområdene høyskolen representerer, i stand til å tiltrekke seg dyktige kvinner.  

 

Dagens kjønnsbalanse representerer en strategisk utfordring. Likestillingsfokuset må integreres i 

arbeidet med høyskolens strategi. Dette betyr at likestillingsarbeidet må inkorporeres i 

høyskolens kjerneaktiviteter, dvs. i forskning, i undervisning og i formidling.  

 

 

2. Hovedmål  

 

NHH har som hovedmål at likestilling integreres som et grunnleggende element i all ordinær 

virksomhet ved høyskolen.  

 

Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer: 

 

 at NHH bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som er inkluderende 

og rettferdig for begge kjønn 

 at forskning, undervisning og formidling utformes slik at det er attraktivt både for menn 

og kvinner og at det gir medarbeidere av begge kjønn like store muligheter til å utfolde 

sitt talent   

 at det føres en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og hindrer 

indirekte diskriminering 

 at kjønnsfordelingen i vitenskapelige stillinger minst speiler kjønnsfordelingen i 

rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene 

 

  

3. Måltall for rekruttering av kvinner  

 

Måltallet for rekruttering av kvinner til stipendiat-, postdoktor- og bistillinger, samt faste 

stillinger som førsteamanuensis og professor innenfor hvert institutt er  

 

50 % eller mer. 

 

Måltallet er ambisiøst og realistisk. 
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4. Forankring av og ansvar for arbeidet for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige 

stillinger 

 

 Mål og tiltak for likestilling integreres i alt arbeid både med overordnede og lokale strategier, 

planer, reglementer, retningslinjer, budsjetter og rapporter. Spesielt fremheves integrering av 

likestilling i forskningsstrategi, strategi for internasjonalisering, kommunikasjonsstrategi og 

strategi for NHH Executive. 

 

 Instituttlederne er ansvarlige for at arbeidet integreres og forankres i fagmiljøet og for at 

målene nås innen sine fagområder. Arbeid og ansvar følger for øvrig høyskolens 

organisering, og er et lederansvar på alle nivåer.  

 

 Instituttene setter i verk de tiltak de ser som formålstjenlige for å nå målene. 

 

 Oppfølging og evaluering integreres i rutiner og prosesser for oppfølging av høyskolens 

overordnede strategi, planer og rapporter, spesielt fremheves rapportering fra 

programutvalgene. 

 

 Likestillingsrådgiveren på NHH er ansvarlig for koordinering av sentrale likestillingstiltak.  

 

 

5. Tiltak 

 

5.1 Overordnede tiltak for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger 

 

 Styret avsetter årlig midler til bruk for sentrale tiltak og som stimulering for lokalt initierte 

tiltak, f.eks. nettverkstiltak. Det er avsatt stillingsressurs til arbeid med likestilling. Avsatte 

midler forvaltes av rektoratet og HR-avdelingen.  

 

 Kvinner er viktige rollemodeller innen forskning, undervisning og formidling. Dette 

innebærer blant annet at studentene skal møte kvinnelige og mannlige forelesere på alle 

programmer og alle nivåer og at eksperter av begge kjønn skal benyttes i media som kilder på 

strategisk viktige områder.  

 

 Sammensetning av styrer, råd og utvalg skal sikre menn og kvinner lik innflytelse i sentrale 

beslutningsprosesser. 

 

 Instituttledere, operative forskningsledere og høyskolens forskningsadministrative personale 

tilbys lederopplæring, herunder forskningsledelse, der likestilling er integrert.  

 

 Det arrangeres årlig et likestillingsseminar for tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. 

 

 Kvinner i vitenskapelige stillinger gis støtte til kompetanseheving innen forskningsledelse. 

 

 Det gjennomføres årlige utviklingssamtaler mellom rektoratet og instituttledelsen der et 

obligatorisk tema er handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. 
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 Instituttlederforum (ILF) skal årlig gjennomføre minst ett møte der likestilling er eneste tema. 

 

 Styret behandler årlig statusrapport for handlingsplanen vedlagt likestillingsstatistikk. 

 

 

5.2 Tiltak for rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 

 

 Ved tilsetting i vitenskapelige stillinger (også II-er stillinger og stipendiatstillinger) skal det 

gis en særskilt redegjørelse, dersom søkermassen ikke har kvalifiserte søkere av begge kjønn. 

 

 Tilsetting uten kunngjøring kan benyttes som tiltak for rekruttering av kvinner.  

 

 Høyskolens lønnspolitikk skal brukes aktivt for å oppnå målene for rekruttering av kvinner.  

 

 Ved tilsetting av kvinner i professor II-stillinger, dekkes 50 % av lønnen de to første årene av 

sentrale likestillingsmidler. Tiltaket gjelder for de institutter der kvinneandelen i 

vitenskapelige stillinger er under 40 %.  

 

 Ved tilsetting av kvinner i bistillinger under professornivå, dekkes 50 % av lønnen første året 

av sentrale likestillingsmidler. Tiltaket gjelder for de institutter der kvinneandelen i 

vitenskapelige stillinger er under 40 %.      

 

 Ved tilsetting av kvinner i postdoktorstillinger, dekkes 20% av lønnen av sentrale 

likestillingsmidler de to første årene. Tiltaket gjelder for de institutter der kvinneandelen i 

vitenskapelige stillinger er under 40%. 

 

 Kvinnelige studenter skal trekkes aktivt inn i undervisning og forskning som 

undervisningsstøtte (“teaching assistants”) og som forskningsassistenter.  

 

 Faglige ledere tilbys kompetanseheving innen rekruttering der kunnskap om tiltak for å 

forbedre kjønnsbalansen inngår. 

 

 Det arrangeres årlig kvinneseminar i anledning karrieredagen for rekruttering til 

doktorgradsstudiet. 

 

 

5.3 Tiltak for videre kvalifisering av kvinner i vitenskapelige stillinger   

 

 Instituttlederne skal legge til rette for kvalifisering og opprykk av kvinner, herunder å 

tilrettelegge for publiseringsfremmende tiltak eks. writer’s workshop, seminar om 

forskningsstrategi, faglige mentorer, støtte til forskningsgrupper etc.  

 

 Kvinner i førsteamanuensisstillinger får halv opptjeningstid for de to første årene med 

forskningstermin. Instituttene får en refusjon på kr. 80 000 per semester for hver 

forskningstermin som blir tatt ut etter denne ordningen.  
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 Kvinnelige postdoktorer og kvinnelige førsteamanuenser i internt finansierte stillinger tildeles 

et årlig annuum på kr. 25 000 for videre kvalifisering. Ubrukte midler overføres automatisk til 

neste år, dog oppad begrenset slik at totalt annum (overførte midler + nye midler) ikke kan 

overskride kr. 40 000. 

 

 Tiltak for å legge til rette for økt likestilling mht kvalifisering er også integrert i 

Fondsreglementet, for eksempel er det for tiden slik at det årlige tilskuddet på kr. 30 000 til 

konferansereiser ol. i særlige tilfeller kan økes til 40 000 pr. år. Videre vises til 

Fondsreglementet vedr. ordninger for utenlandsopphold, ekstra hjemreiser m.m. 

 

 

6. Virkeperiode 

 

 Handlingsplanen gjelder fra 01.01.2016. 
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BUDSJETT 2020 

  

Saksbehandler Kari Blom 

Arkivreferanse 18/02939-4 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 63/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar budsjettfordeling for 2020 i samsvar med tabellen presentert i del fire i saksfremlegget. 

Videre fordeling til institutter, avdelinger og tiltak gjøres administrativt og i samsvar med detaljer 

presentert i vedlegg 1: Detaljer budsjett 2020 til saksfremlegget. 
 

Styret tar tabellen omtalt i del tre til orientering. 

 
Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2020 ikke er vedtatt før regnskapet for 2019 er 

behandlet.  

 

 

Bakgrunn: 
Styret fikk foreløpig budsjett til behandling 31. oktober 2019. Basert på styrets innspill og det videre 

arbeidet med budsjettprioriteringer, fremlegges et forslag til endelig budsjett. 

 
1. Innledning 

 

Dette saksfremlegget omtaler i hovedsak budsjettet for den bevilgningsfinansierte aktiviteten ved 
NHH (BFV). I vedlegg 1: Detaljer budsjett 2020 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.  

 

2. Strategiske prioriteringer 

 

Det ble i foreløpig budsjett foreslått å sette av 25 mill. kr. til oppfølging av strategiske prioriteringer, 

og det samlede overforbruket innenfor BFV ble anslått til 68,7 mill. kr. Dette overforbruket er i tråd 
med planen om å benytte deler av de opparbeidede reservene til å få gjennomført 

rehabiliteringsprosjektet av deler av bygningsmassen. I arbeidet frem mot endelig budsjettforslag er 

det foretatt noen omprioriteringer, og det foreslås å øke avsatte midler til strategiske prioriteringer til 

30,8 mill. kr. Dette innebærer en økning på 1,8 mill. kr. i overforbruket innenfor BFV.  
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Som nevnt i foreløpig budsjett, er prioriteringene relatert til NHH sin strategi, og omfanget av 

strategiske prioriteringer knyttet direkte til satsingsområdene er følgende (tall fra årets budsjett i 

parentes): 
 

• Faglig fornyelse og relevans: 2,6 mill. kr. (2,9) 

• Fremragende læringsmiljø og pedagogikk: 1,5 mill. kr. (0,5) 

• Forskning på toppnivå: 11,5 mill. kr. (9,7) 

• Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid 2,8 mill. kr. (2,6) 

• Systematisk digitalisering 4,4 mill. kr. (1,3) 

 

I tillegg er det avsatt 0,9 mill. kr. til studentrekrutteringsarbeid og 1,8 mill. kr. til kompetanseheving 
for administrativt ansatte. 

 

For å få et fullstendig bilde av ressursene som støtter opp om de ulike satsingsområdene, må en se de 
over nevnte bevilgningene i sammenheng med budsjettet forøvrig. Eksempelvis må satsingen på 

«Fremragende læringsmiljø og pedagogikk» også sees i lys av blant annet avsatte midler til en 

forskerstilling i pedagogikk (lønnsbudsjettet) og brukerutstyr i de ny-rehabiliterte auditoriene.   

 
Rehabiliteringen av NHHs eiendomsmasse medfører store ekstraordinære kostnader, og det er avsatt 

21,3 mill. kr. til husleie og drift i Merinobygget samt 46,4 mill. kr. til brukerutstyr i rehabiliterte 

lokaler.  
 

 

3. NHHs samlede aktivitet 

 

Tabellen under gir en samlet oversikt over aktivitet som er planlagt gjennomført ved NHH i 2020 og 

forklarer hvordan denne aktiviteten finansieres av ulike finansieringskilder.  

 

 
 
Den første kolonnen i tabellen viser at det budsjetteres med et underskudd innenfor BFV på 70,5 mill. 

kr. Underskuddet vil dekkes ved å benytte ubrukte midler fra KD og genererte overskuddsmidler fra 

NHHE. Ved utgangen av 2019 forventes det at andelen av disse midlene som er til styrets direkte 

disposisjon utgjør 79,4 mill. kr. Dersom fremlagte forslag til budsjett blir vedtatt, vil de ved utgangen 
av 2020 være 8,8 mill. kr. I tillegg kommer fri virksomhetskapital (VK) og forventet andel av 

overskudd fra NHHE, som ved utgangen av 2020 forventes å være 32,1 mill. kr. Endelig må en også 
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se hen til at frie avsetninger ved enhetene forventes å beløpe seg til 36,6 mill. kr. ved utgangen av 

2020. En oppdatert beregning viser at utviklingen i NHHs avsetninger fortsatt vil være konsistent med 

et finansielt bærekraftig opplegg på lengre sikt. Som nevnt i forbindelse med foreløpig behandling av 
budsjettet, vil rommet for strategiske satsninger i årene fremover være kritisk avhengig av effektiv 

drift og av utviklingen i bidraget fra NHHE.   

 

 
 

Tabellen over NHHs samlede budsjett viser videre at høyskolen, i tillegg til ordinær aktivitet finansiert 
over statsbudsjettet, forventer å generere eksterne inntekter på ca. 136 mill. kr. i 2020. 
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4. Sammendrag – budsjett BFV 2020 
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Dekningssiden 

 

Som tabellen ovenfor viser, består dekningssiden av tildelte midler over statsbudsjettet og budsjettert 
dekningsbidrag. Dekningsbidraget fra eksternfinansierte forskningsprosjekter er basert på erfaringstall 

fra inneværende og foregående år. Forskningsadministrativ avdeling og økonomiavdelingen 

samarbeider om å få på plass rutiner for beregning og rapportering av dekningsbidrag som vil 
tilfredsstille styrets behov. 

 

Kostnadssiden 
 

Fastlønn 

Forslag til fastlønnsbudsjett for 2020 finansierer 375,9 årsverk fordelt på følgende måte: 

• Fagstab: 174,2 årsverk 

• Spissing av forskning: 1,2 årsverk 

• Administrativ bemanning ved instituttene: 20,6 årsverk 

• Stipendiater: 70 årsverk  

• Administrativ bemanning sentralt: 109,9 årsverk 

 
Inklusive lønnsjusteringer, netto lønnsrefusjoner og yrkesskadeforsikring foreslås det avsatt  

338,6 mill. kr. til fastlønn. 

 
Drift, ikke bygningsrelatert 

Eksklusive bygningsrelatert drift, investeringer og prosjektrettede tiltak foreslås det avsatt 79,8 mill. 

kr. til drift. 
 

Drift, bygningsrelatert 

Det foreslås avsatt 71,3 mill. kr. til bygningsrelatert drift. I tillegg foreslås avsatt 46,4 mill.kr. til nytt 

brukerutstyr i rehabilitert bygningsmasse 
 

Investeringer 

Det foreslås avsatt 8 mill. kr. til investeringer. 
 

Strategiske satsninger / Prosjektrettede tiltak 

Det foreslås avsatt 30,8 mill. kr. til strategiske satsninger og prosjektrettede tiltak. 
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TRYGGHET PÅ CAMPUS - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 

  

Saksbehandler Johanne Vaagland 

Arkivreferanse 19/01549-5 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 64/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar rapporten til etterretning. 

 

Bakgrunn: 

NHH er forpliktet til å sørge for et trygt, åpent og inkluderende studie- og læringsmiljø for 

alle studenter. Når aktiviteter foregår i lokalene på campus, har høyskolens styre ansvaret for 

å påse at studentenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt forsvarlig ut fra en samlet 

vurdering (UH-lov § 4-3, 2. ledd). Ansvaret omfatter all virksomhet; ordinær daglig 

virksomhet, arrangement i vid betydning, aktiviteter, fester etc. Forebygging av skader og 

ulykker er i denne sammenheng viktig.  

 

Med bakgrunn i dette oppnevnte Rektor den 21. august 2019 en arbeidsgruppe for å vurdere 

trygghet på campus. Arbeidsgruppen har levert sin rapport som nå legges frem for styret. 

 

 

 

Vedlegg: Trygghet på campus – rapport fra arbeidsgruppe 
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Trygghet på campus 
RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE 
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1. INNLEDNING 
                

NHH er forpliktet til å sørge for et trygt, åpent og inkluderende studie- og læringsmiljø for alle 

studenter. Når aktiviteter foregår i lokalene på campus, har høyskolens styre ansvaret for å påse at 

studentenes fysiske og psykiske arbeidsmiljø er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering (UH-lov § 

4-3, 2. ledd). Ansvaret omfatter all virksomhet; ordinær daglig virksomhet, arrangement i vid 

betydning, aktiviteter, fester etc. Forebygging av skader og ulykker er i denne sammenheng viktig.  

Med bakgrunn i dette oppnevnte Rektor 21. august 2019 en arbeidsgruppe for å vurdere trygghet på 

campus, med frist om å avlevere sin rapport senest 29. november 2019. 

 

Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 
Formålet med arbeidsgruppen er å sikre at studenter og andre som oppholder seg på NHH, er i et 

miljø som er fullt ut forsvarlig med hensyn til helse, sikkerhet og velferd.  

Arbeidsgruppen er bedt om å: 

 vurdere rekkevidden av NHHs ansvar for studentenes sikkerhet på campus 

 vurdere hvorvidt sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt 

 utarbeide forslag til sikkerhetsfremmende tiltak 

 utarbeide forslag til revidert leieavtale mellom NHH og NHHS 

 utarbeide forslag til retningslinjer for tilgang til- og bruk av lokalene på campus 

NHH og NHHS har en felles interesse i å drive virksomheten på en fullt ut forsvarlig måte. Det er 

derfor oppnevnt en felles arbeidsgruppe som har bestått av: 

 Jorun Gunnerud, seniorrådgiver Studieadministrativ avdeling og medlem LMU  

(leder av arbeidsgruppen) 

 Kasper Lie Asdal, leder NHHS 

 Ivar Lyngedal, internansvarlig, NHHS 

 Sigbjørn Råsberg, studentombud 

 Klas Rønning, eiendomssjef 

 Kjell J. Borlaug, juridisk rådgiver, Studieadministrativ avdeling 

Johanne Vaagland, seniorkonsulent, Rektors stab har fungert som arbeidsgruppens sekretær.  

 

Arbeidsprosess 
I løpet av høsten har arbeidsgruppen hatt syv møter. Møtene har blitt benyttet til å få oversikt over og 

gjennomgå relevante dokument, til å få oversikt over hvilke områder det finnes risikofaktorer i dag og 

på hvilket nivå risikoen kan sies å ligge. Deretter har gruppen vurdert hvorvidt NHHs rutiner og 

retningslinjer er tilstrekkelige sett i lys av risikofaktorer.  

Videre er det brukt tid på å gjennomgå og vurdere hvilke sikkerhetsfremmende tiltak ut over de som 

fins i dag, som bør iverksettes. Tiltakene som foreslås gjengis i denne rapporten. I tillegg legges det 

frem forslag til retningslinjer for studenters tilgang til- og bruk av lokaler på campus, og forslag til 

revidert fremleieavtale mellom NHH og NHHS. 
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For å få oversikt over dagens sikkerhetsrutiner og risikonivå, er en rekke dokument benyttet som 

grunnlag for gruppens arbeid: Disse dokumentene er: 

 Rapporter og analyser 

 Avtaler 

 Rutiner og instrukser 

 NHHS egne sikkerhetsrutiner 

 Lover og regelverk 

 Tegninger av areal og lokaler 

Arbeidsgruppen kom tidlig frem til at det ville vært nyttig å invitere aktører som politi og brannvesen 

inn for å komme med råd og forslag til tiltak. Arbeidsgruppen anså dette som viktig sett i lys av 

tilbakemeldingene fra en fullskala beredskapsøvelse, som ble gjennomført i april 2018.  

Brannvesenet avdeling Sandviken takket ja til å delta på en befaring i Kjelleren sammen med 

arbeidsgruppen, og denne fant sted den 22. oktober 2019. I tillegg deltok Atle Askeland, driftsleder 

ved Eiendomsavdelingen. I etterkant av befaringen hadde arbeidsgruppen og Atle Askeland et møte 

med ansvarshavende fra brannvesenet Morten Wigum og Hugo Hansen. På møtet oppsummerte vi 

kommentarer fra befaringen og diskuterte fremtidig samarbeid mellom brannvesenet og NHH. 

Innspill og kommentarer fra befaringen omtales under i punkt 2. 

Politiet ble også invitert inn til arbeidsgruppen sammen med brannvesenet, men hadde dessverre ikke 

kapasitet til å delta. 

I tillegg har arbeidsgruppen fått informasjon om NHHS sine rutiner for vakthold og sikkerhet i 

forbindelse med både små og store arrangement.  

Arbeidsgruppen har gjennom hele sitt arbeid benyttet Teams aktivt. Referater fra møtene, relevante 

dokument og tegninger har blitt gjort tilgjengeliggjort for alle i Teams. Videre har det blitt arbeidet 

med arbeidsgruppens rapport, forslag til retningslinjer for studenters tilgang til og bruk av lokaler på 

campus og forslag til fremleieavtale direkte i Teams. Disse dokumentene har dermed ligget 

tilgjengelig for arbeidsgruppen gjennom hele prosessen. Alle i gruppen har blitt oppfordret til å delta 

aktivt i skriveprosessen, og dette er gjort i større og mindre grad. I forkant av møtene har 

dokumentene også blitt sendt ut på epost. 

 

2. SITUASJONSBESKRIVELSE 
 

NHHs ansvar for sikkerheten  
Alle studenter og tilsatte ved NHH har ansvar for å kjenne til og opptre i samsvar med lover, 

forskrifter, regler og instrukser for opphold i og ansvarlig bruk av lokalene på campus, slik at verken 

mennesker, miljø, materiell eller omdømme settes i fare eller skades. 

Noen har et særskilt ansvar for å påse, forebygge og sikre at arbeidsmiljø, studie- og læringsmiljø, 

bygningsmessige forhold mv. er trygt for alle studenter, ansatte og besøkende. Arbeidsmiljøutvalg, 

verneombud, læringsmiljøutvalg, studentombud, beredskapsledelse og rektorat har alle et særskilt 

ansvar for å sikre etterlevelsen av NHHs plikter når det gjelder sikkerhet, enten gjennom handling 

eller varsling. Styret ved NHH har det overordnede ansvaret.  

Når det gjelder studentforeningen har de et selvstendig ansvar i forbindelse med sine arrangement. De 

har en egen beredskapsplan og eget vaktpersonell (VK) som har ansvar for sikkerheten til de som 

befinner seg i lokalene, for eksempel i kjellerlokalene, men også i andre lokaler, enten det er lokaler 



64/19 Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe - 19/01549-5 Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe : Vedlegg: Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe (29.11.19)

4 
 

som er inkludert i leieavtalen mellom NHH og NHHS eller lokaler de har fått tilgang til ved bestilling 

hos NHH. 

Ansvaret NHHS har fritar likevel ikke NHH for sitt ansvar. For lokaler NHH stiller til rådighet for 

NHHS, plikter NHH å ta stilling til rammene for den aktiviteten NHHS kan bedrive og å sikre at disse 

er forsvarlige.  

Som det framgår innledningsvis, har NHHs styre det overordnede ansvaret for at både det fysiske og 

psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, 

sikkerhet og velferd.1 Dette inkluderer foruten en overholdelse av en rekke krav til utforming av det 

fysiske arbeidsmiljøet, også ansvar for å forebygge og forhindre mobbing, trakassering, 

diskriminering mv.2 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene til det fysiske arbeidsmiljøet overholdes, og ulike aktuelle 

reaksjonsformer kan gjøres gjeldende ved brudd på kravene. De som har et særskilt ansvar for 

fellesskapet, har også et ansvar for å varsle Arbeidstilsynet ved mistanke.3 

 

Tilbakemelding fra beredskapsøvelsen 2018 
Beredskapsøvelsen ved NHH ble gjennomført den 17. april 2018. Scenariet i denne fullskalaøvelsen 

var en brann med kraftig røykutvikling i Kjelleren (studentlokalene) på NHH. Formålet med øvelsen 

var å bidra til å øke evnen til å håndtere en hendelse som omfattet studenter og ansatte. 

Som nevnt ovenfor, har studentforeningen et selvstendig ansvar for arrangementer i Kjelleren. Dette 

ansvaret er imidlertid delegert ansvar, dvs. et medansvar som de deler med NHH, selv om de har egen 

beredskapsplan og eget vaktpersonell. 

 

Dersom det oppstår hendelser utenfor tiden de offisielle arrangementene varer, er ikke lenger de 

ansvarlige for deltakernes sikkerhet tilstede i sin funksjon. I evalueringen med nødetatene ble det 

presisert at de sterkt anbefaler NHH å se på retningslinjene for bruken av Kjelleren. Representanten 

fra brannvesenet medga at dette er et veldig komplisert lokale å søke i og at det er et av de lokalene i 

sitt område de frykter mest. Politiet var like tydelige i sine innspill og gav klare føringer om at bruk av 

Kjelleren krever et formelt vakthold til enhver tid på lik linje med andre skjenkesteder. De var også 

tydelig på at dersom de som nødetater skal kunne sette i gang redning og utføre sitt arbeid effektivt, er 

det en forutsetning at de blir møtt av personell som er kjent på stedet og som har oversikt over 

personell, lokaler og selve situasjonen.4 

 

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for NHH (revisjon 2018) 
En overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble gjennomført i 2014 ved hjelp av 

konsulentfirmaet Safetec. Denne ble revidert i 2016 og i desember 2018. Den gir oversikt over risiko 

og sårbarhet ved NHH og identifiserer hendelser som kan utløse en beredskapssituasjon. Åtte ulike 

scenarier er vurdert etter hvor store konsekvenser de kan ha og hvor sannsynlig det er at de inntreffer. 

I analysen er det identifisert fire satsningsområder. Dette er de fire «i verste fall»-hendelsene som er 

vurdert til høy risiko: 

 Stor ulykke i utland som påvirker ansatte og studenter 

                                                           
1 Universitets- og høyskoleloven  
2 Likestillings- og diskrimineringsloven 
3 Arbeidsmiljøloven 
4 Jf. Rapport fullskalaøvelse april 2018 
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Arbeidsgruppen har ikke ansett dette punktet som relevant for sitt arbeid, da det omhandler 

hendelser i utlandet og ikke på campus.  

 Alvorlig fysisk/psykisk skade eller død (student, ansatt eller gjest) 

 Trakassering av student eller ansatt 

 Seksualisert vold eller seksuelt overfall 

En hendelse som er vurdert å være meget alvorlig, men lite sannsynlig, er storbrann/eksplosjon på 

campus. Årsaken til at hendelsen er vurdert som lite sannsynlig å inntreffe, i motsetning til ved ROS-

analysen i 2014, er at NHH nå har et bedre systematisk sikkerhetsarbeid og gode rutiner for 

kontinuerlig brannverntiltak. Studentlokalene i Kjelleren trekkes likevel frem som et lokale med 

særlig brannfare og fare for storbrann, og det presiseres at dette må være et kontinuerlig 

satsningsområde i brannsikkerhetsarbeidet.  

Videre vurderes risikoen for trakassering av student eller ansatt å være meget sannsynlig og samtidig 

meget alvorlig. Her har NHH arbeidet systematisk for å forhindre at det skjer og begrense 

konsekvenser de siste årene. Det er blant annet utarbeidet retningslinjer for atferd (NHH-kulturen), 

informasjon om og rutiner for varsling (Si fra), varslingskort er utdelt til studenter i velkomstuken, 

informasjonsmøter er holdt og NHH har tatt i bruk Sikre siden, der det gis forebyggende opplæring og 

råd om hva en bør gjøre i ulike krisesituasjoner.  

 

Tilbakemelding fra Bergen brannvesen etter befaring med arbeidsgruppen  
I forbindelse med arbeidsgruppens arbeid ble det gjennomført en befaring i Kjelleren med Bergen 

brannvesen, avdeling Sandviken. Befaringen førte til flere konkrete tilbakemeldinger og forslag til 

tiltak.  

Brannvesenet mente at merkingen av nødutganger ikke er god nok. Noen av de utgangene som i dag 

er merket som nødutganger, bør i realiteten ikke benyttes som dette, for eksempel Svæveru sitt 

rom. Andre steder er det merket nødutganger på vei inn i bygget, men ikke ut, for eksempel ved 

garasjen. Det ble fra NHH sin side understreket at merkingen vi har i dag er gjort på bakgrunn 

av branntekniske konsulenters anbefaling.   

Generelt ble Kjelleren beskrevet som et område det er vanskelig å orientere seg i, når en ikke er kjent 

med lokalet. For å kompensere for dette, mente brannvesenet at rommene i Kjelleren bør 

merkes bedre. Alle innganger bør nummereres, og nummeret bør sitte lavt på døren. Alle rommene 

med navn bør også ha navnet synlig utenpå døren i tillegg til nummeret. Det vil gjøre det lettere for 

brannvesenet å orientere seg dersom det er røykfylt.  

Nummerering og navnsetting bør samsvare med en plantegning av Kjelleren, og en slik plantegning 

må være på maks én side. Denne må være tilgjengelig for brannvesenet ved ankomst i minst to 

eksemplarer. En slik tegning bør være enklere enn de tegningene som finnes i dag, og kun inneholde 

de elementene som er nødvendig ved en brann.  

 
Det ble påpekt at det bør holdes så ryddig som mulig i Kjelleren, blant annet for å 

unngå hindringer ved en eventuell rømningssituasjon. Det ble derfor oppfordret til å fjerne 

overflødige møbler eller lignende som ikke er i bruk.   

 

Mange av rommene i Kjelleren er låst når de ikke benyttes til arrangement, noe som i praksis betyr at 

det ikke er noen der. Det er likevel mulig å låse disse dørene fra innsiden. Det ble derfor foreslått å 

fjerne muligheten for å låse disse rommene fra innsiden. Da kan en være trygge på at det ikke finnes 

mennesker i rommet, dersom døren er låst. Dette ville forenklet et eventuelt søk- og redningsarbeid. 

Brannvesenet påpekte likevel at det viktigste er å vite hva regelen er i en slik situasjon, og la derfor 

ikke stor vekt på at fjerning av låsene på innsiden vil være et viktig sikkerhetsfremmende tiltak.  
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Kontroll på antall mennesker tilstede ble også diskutert. Brannvesenet mente at det er viktigere å 

orientere seg i rommet og enkelt finne ut hvor folk er, enn å vite akkurat hvor mange som er i rommet. 

Det er uansett situasjon, vanskelig for alle parter å holde styr på hvor mange mennesker som til 

enhver tid er tilstede.  

 

Brannvesenet ga uttrykk for at de satte pris på få å komme, og poengterte at de gjerne kommer tilbake 

flere ganger med flere av vaktkorpsene. Det bidrar til tryggheten at de ansatte i brannvesenet er kjent i 

Kjelleren og vet bedre hva de kommer til, hvis en nødssituasjon skulle oppstå her. NHHS orienterte 

om sine rutiner for vakthold og sikkerhet i forbindelse med både små og store arrangement, og de 

tilstedeværende fra brannvesenet ga uttrykk for at de synes rutinene hørtes gode ut. Vi ble enige om å 

holde kontakt med brannvesenet for å legge til rette for at de kan være tilstede ved et av de store 

arrangementene som gjennomføres i Kjelleren.  

 

3. SIKKERHET 
Basert på nåværende sikkerhetsrutiner, tilgjengelig dokumentasjon og befaringer gis i det følgende en 

vurdering av dagens sikkerhetssituasjonen på campus. Videre fremmes det forslag til 

sikkerhetsfremmende tiltak. 

 

Fysisk utforming 
Etter befaringen med brannvesenet vurderer arbeidsgruppen det som nødvendig at det blir foretatt en 

ny brannteknisk gjennomgang av Kjelleren og at dette haster å få gjort. Dette ønsket er formidlet til 

Statsbygg, og tilbakemeldingen er at NHH kan iverksette en slik gjennomgang. Kostnaden for en slik 

befaring er ikke kjent, men antas å være rimelig i forhold til eventuelle utbedringsforslag som måtte 

bli resultatet av befaringen.  

I forbindelse med denne gjennomgangen vil det også være naturlig å etterspørre en vurdering av 

hvorvidt det bør gjøres noe med låsene i ulik typer rom: Utvendige og innvendige låser, lagerrom vs. 

oppholdsrom. Arbeidsgruppen har diskutert fordeler og ulemper med å fjerne innvendige låser. Det vil 

kunne forenkle søk og redning, men det kan også oppstå situasjoner hvor det ville være en fordel å 

kunne låse seg inne, for eksempel ved fysiske trusler. Dette må sees i sammenheng med at NHHs eier, 

KD, gjennom Riksrevisjonen etterspør om vi har en beredskapsplan som omhandler skoleskyting, og 

om vi gjennomfører øvelser som omhandler skoleskyting. 

Under denne diskusjonen ble det nevnt at det burde være elektronisk adgangskontroll i Kjelleren, 

liksom det er i øvrige lokaler på campus. Dersom vi hadde hatt et slik system på de rommene hvor det 

oppholder seg folk, eventuelt der hvor det oppholder seg mange folk, ville det være en fordel både ved 

søk og redning og ved fysiske trusler. Arbeidsgruppen synes dette bør forfølges og at det innhentes 

kostnadsestimat for elektronisk adgangskontroll. Å be om et estimat er uforpliktende med hensyn til 

kostnader, og Eiendomsavdelingen har derfor allerede bedt om uforpliktende samtaler om dette. 

Videre foreslår arbeidsgruppen at rommene i Kjelleren merkes med navn og nummer for å gjøre det 

enklere å orientere seg ved en eventuell nødssituasjon. Nummerering og navnsetting bør samsvare 

med en plantegning av Kjelleren på maks én side. Tegningen bør være enkel og kun inneholde de 

elementene som er nødvendig å kjenne til ved en eventuell brann. Videre må tegningen være 

tilgjengelig i minst to eksemplarer for brannvesenet ved ankomst.  

Studentrepresentantene i arbeidsgruppen foreslo at NHHS grafisk kostnadsfritt kunne ta på seg å 

skissere en løsning. De har på forespørsel fra arbeidsgruppen startet utarbeidingen av en forenklet 

plantegning over Kjelleren, der nummer, navn på rom og andre nødvendige detaljer fremkommer. 

Forslag til plantegning oversendes Eiendomsavdelingen for kommentarer så snart det foreligger.  
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En rekke rom er tilgjengelig 24/7 og dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Det har forøvrig blitt 

formildet at utebelysningen enkelte steder er for dårlig.  Eiendomsavdelingen har på forespørsel fra 

arbeidsgruppen skaffet en oversikt over antall lesesalsplasser og grupperomskapasitet, samt foretatt en 

gjennomgang av utebelysningen ved NHH.  

Eiendomsavdelingen vurderer utebelysningen som tilfredsstillende, med unntak av ett tilfelle der det 

er foreslått en oppgradering (budsjett 2020). Arbeidsgruppen støtter Eiendomsavdelingens vurdering, 

og foreslår derfor ikke ytterligere utvidelser eller oppgraderinger av utelys.  

I tillegg har arbeidsgruppen diskutert andre mindre omfattende tiltak som kom frem under befaringen 

med brannvesenet, eksempelvis fjerning av rot og løsøre, tiltak for å unngå sperring av nødutganger 

på utsiden og ledende «lysstriper» langs gulv i Kjeller. Slike tiltak vil også bli nevnt i forbindelse med 

en brannteknisk gjennomgang.  

 

Trakassering 
I lys av gjennomført ROS-analyse er det relevant å se på tiltak for å forhindre mobbing, trakassering 

og diskriminering. Det er viktig at studenter og ansatte har kjennskap til NHHs varslingskanaler, og 

enkelt kan finne ut til hvem og på hvilken måte de kan varsle dersom en situasjon oppstår.  

Arbeidsgruppen vurderer det som svært viktig at varsel tas alvorlig, behandles konfidensielt og følges 

opp. Det er også viktig at kritikkverdige forhold får konsekvenser, det vil si at det blir iverksatt tiltak 

for å rette opp det som har skjedd. Dette vil være et viktig forebyggende tiltak. Samtidig er NHH sine 

sanksjonsmuligheter begrenset. Behov for styrking av institusjonenes sanksjonsmuligheter har blitt 

spilt inn i forbindelse med revisjoner av lover, og det kan bli relevant å spille inn også i fremtidige 

høringer, for eksempel ved endringer i universitets- og høyskoleloven.  

For NHHS stiller dette seg litt annerledes, da de er en selvstendig organisasjon og ikke omfattes av 

UH-loven på samme måte som NHH. NHHS har skriftliggjorte retningslinjer og rutiner som kan 

innebære utestengelse av studentforeningen, dersom det er brudd på disse.  

De siste årene er det gjort mye for å forebygge trakassering, mobbing og diskriminering. 

Arbeidsgruppen vurderer at de tiltakene som er gjort, er gode. Ytterligere tiltak som foreslås, dreier 

seg derfor om reduksjon av åpningstider, begrensninger i arealtilgjengelighet og forsterket vakthold. 

 

Åpningstider og vakthold 
I dag har alle studenter adgang til lesesalene på nattestid. I tillegg forekommer det ofte arrangementer 

på kveld- og nattestid i regi av NHHS.  

Arbeidsgruppens forslag til reviderte åpningstider for lesesaler, grupperom og lokaler til 

studentarrangement er omtalt under punkt 4. Retningslinjer for studenters tilgang til og bruk av 

lokaler på campus. 

NHH har ikke egne ansatte på jobb nattestid som har ansvar, dersom en hendelse skulle oppstå. Det 

eksisterer heller ingen ordning der NHH-ansatte er tilgjengelig via vakttelefon ved behov. Praksis har 

vært at dersom hendelser oppstår, så tas det direkte kontakt med ansatte ved NHH som i det 

tidsrommet i utgangspunktet ikke er tilgjengelige.  

Av disse grunner mener arbeidsgruppen det er behov for en ordning med eksternt vakthold på campus 

etter klokken 22.00. Denne ordningen vil være en vektertjeneste som er uavhengig av vaktkorpset 

(VK) som studentene benytter. I tillegg bør det opprettes en ordning med vakttelefon, slik at det er 



64/19 Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe - 19/01549-5 Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe : Vedlegg: Trygghet på campus - rapport fra arbeidsgruppe (29.11.19)

8 
 

tydelig hvem en kan kontakte av ansvarlige ansatte dersom behovet melder seg. Sistnevnte ble også 

meldt inn som et behov i forbindelse med evalueringen av beredskapsøvelsen. 

Gruppen er gjort kjent med at Eiendomsavdelingen har spilt inn til budsjett 2020 et forslag om utvidet 

ordning med vakttelefon og eksternt vakthold på campus. Arbeidsgruppen støtter disse forslagene. 

 

Forslag til sikkerhetsfremmende tiltak 
I det følgende oppsummeres arbeidsgruppens forslag til sikkerhetsfremmende tiltak.  

I tillegg til de sikkerhetsfremmende tiltakene som foreslås så legges det også frem forslag til 

retningslinjer for studenters tilgang til og bruk av campus, samt revidert fremleieavtale mellom NHH 

og NHHS. Dokumentene fremheves ikke som sikkerhetsfremmende tiltak i tabellen under, men de 

inneholder flere av tiltakene som er omtalt i tabellen under.  

Tiltak Kommentar Kostnadsestimat 

Ny brannteknisk gjennomgang av 

Kjelleren.   

Det er ønskelig å inkludere 

merking av nødutganger, låsing av 

ulike typer rom, lysstriper langs 

gulv, mv. og generell ryddighet. 

Det er også ønskelig at det tas en 

ny vurdering av kapasiteten per 

rom. 

Todelt kostnadsestimat: 

 

 Utarbeidelse av 

anbudsgrunnlag 

 Anbudssum 

 

Det er p.t. ikke gjort avtale om 

utarbeidelse av kostnadsgrunnlag. 

Innhente kostnadsestimat på 

elektronisk adgangskontroll i 

Kjeller. 

 

Eiendomsavdelingen har bedt om 

uforpliktende samtaler om dette. 

Kostnadsestimat foreligger p.t. 

ikke. 

Merking av rom i Kjeller 

 

Merkes med navn og nummer Ukjent, jf. utbedringsforslag ovf. 

Utarbeide ny og forenklet 

plantegning av Kjeller 

Bestilt utarbeidelse av NHHS 

grafisk, som samarbeider videre 

om dette med 

Eiendomsavdelingen 

NHHS tar kostnaden. 

Redusert døgnåpen tilgang til 

campus. Nybygget holdes åpent, 

resten stenges av etter klokken 

22.00. 

Ses i sammenheng med eksternt 

vakthold. Ved innleie av eksternt 

vakthold på natt, vil det være 

kostnadsbesparende å stenge av 

deler av campus. Samtidig er 

nybygget oversiktlig, og det er 

enkelt å se hvor det befinner seg 

folk. 

Jf. ndf. 

Oppgradering av utelys 

 

Spilt inn til budsjett 2020 av 

Eiendomsavdelingen. 

250 000 

Eksternt vakthold på campus etter 

klokken 22.00. 

 

Spilt inn til budsjett 2020 av 

Eiendomsavdelingen. 

450 000 

Utvidet ordning med vakttelefon 

på natt. 

 

Spilt inn til budsjett 2020 av 

Eiendomsavdelingen. 

200 000 

Invitere Bergen brannvesen inn på 

befaring ved større arrangement i 

Kjeller. 

 

Det krever planlegging og 

samarbeid mellom NNHS og 

NHH. 

 

Åpen tilgjengeliggjøring av 

NHHS sine regler og rutiner for 

vakthold og sikkerhet.  

 

Disse må være oppdaterte, 

skriftlige og utarbeidet i samråd 

med NHH. 

NHHS tar evt. kostnad. 
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4. FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR STUDENTERS 

TILGANG TIL OG BRUK AV LOKALER PÅ CAMPUS 
 

NHH skal være en åpen og tilgjengelig institusjon. Campus skal til være tilpasset studenters behov for 

plass og muligheter for læring og samhandling på en måte som fremmer trygghet og sikkerhet5. 

Å finne rett balanse mellom åpenhet og sikkerhet kan imidlertid være vanskelig. Sikkerhetstiltak bør 

være utformet på måte som ikke begrenser studentenes tilgang til og bruk av lokaler på urimelig vis, 

og ikke tar tilstrekkelig høyde for mangfoldet i studentmassen og behovsvariasjoner.  

I forslaget til retningslinjer omtales først studenters generelle tilgang til campus, deretter deres tilgang 

til fellesarealer som studentarbeidsplasser og vrimlerom, før rom som må bestilles omtales, dvs. aula, 

kantiner, auditorium og andre undervisningsrom. Til slutt omtales lokaler som NHHS leier av NHH, 

både kontorlokaler og lokaler i Kjelleren. 

Døgnkontinuerlig tilgang til lesesaler/grupperom 

Studentene har i dag døgnkontinuerlig tilgang til 1250 studentarbeidsplasser (lesesalsplasser og 

grupperom), fordelt på Servicebygget, Nybygget og Merino6. Tidligere er det gjort tellinger av hvor 

mange som benytter disse etter ordinær stengetid kl. 22:00, og det gjøres igjen nå i eksamensperioden 

for å få et inntrykk av hvor stort behovet er. 

 

Basert på tidligere og nåværende tellinger, skulle det ikke være behov for å ha tilgang til alle disse 

studentarbeidsplassene hele døgnet. Studentene ønsker fleksibilitet i valg av lokaler, men hensynet til 

sikkerhet, signaleffekt (prestasjonspress, karakterfokus), vaktordning (økonomi) taler for en 

begrensning, dvs. å stenge en del av studentarbeidsplassene på kvelds-/ nattestid. 

 

Arbeidsgruppen foreslår derfor å beholde døgnkontinuerlig tilgang til lesesaler og grupperom i 

nybygget, og stenge tilgangen til lesesaler og grupperom på øvrige deler av campus etter klokken 22. 

Iverksetting av nye retningslinjer for tilgang til byggene må gjøres kjent for studentene i god tid, og 

ikke midt i en eksamensperiode.  

 

Arbeidsgruppen har også vurdert en alternativ løsning; å stenge tilgangen til Nybygget kl. 22:00 mot å 

ha åpent i Servicebygget 24/7. Så lenge det ikke er tilgjengelige studentarbeidsplasser i Servicebygget 

utover de som fins i biblioteket, er ikke dette en god løsning. Det kunne imidlertid vært en fordel å 

samle studentaktivitetene, både de faglige og utenomfaglige, i ett bygg på nattestid. 

 

Aula, kantiner, auditorium og andre undervisningsrom 

Aulaen blir ofte booket til arrangement i regi av NHHS, for eksempel til konserter, i kombinasjon 

med aktiviteter i Kjelleren, enten parallelt eller i etterkant. Student og/eller personalkantinen benyttes 

også til slike arrangement.  

 

Lokaler som NHHS leier av NHH 

Avtalen om fremleie mellom NHH og NHHS vil regulere en rekke forhold knyttet til disse lokalene. 

Den omfatter lokaler til den ordinære organisasjons- og møtevirksomheten som NHHS driver, og 

lokaler til arrangementer, inkl. arrangementer i vid betydning som konserter, fester, nachspiel ol. 

Kontorlokalene har studentene tilgang til døgnet rundt gjennom bruk av adgangskort. Dersom de ikke 

benyttes i henhold til avtalt virksomhet og i samsvar med lover og regler, kan de utgjøre en 

sikkerhetsrisiko. 

                                                           
5 Fritt etter NHHs Strategi. Fokus her er studenter, men det samme gjelder for ansatte og gjester. 
6 Detaljert oversikt ses i vedlegg 3. 
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Arbeidsgruppen foreslår at vanlige ordensregler gjelder for kontorlokalene til NHHS, og at det ikke er 

anledning til å skjenke alkohol, til å arrangere fester eller til å overnatte i lokalene7. 

 

Som nevnt har studentforeningen et selvstendig ansvar for arrangementer i Kjelleren. Dette ansvaret 

er imidlertid et medansvar som de deler ned NHH, selv om de har egen beredskapsplan og eget 

vaktpersonell. Studentene har detaljerte regler og retningslinjer for å ivareta sikkerheten i Kjelleren. 

Disse er imidlertid ikke tilgjengelige uten innlogging i nhhs.no. Siden både NHHS og NHH har en 

felles interesse i å drive virksomheten på en forsvarlig måte, må de respektive reglene være gjensidig 

tilgjengelige og samsvare godt. De må være skriftliggjort og oppdaterte, samt være kjent for 

nåværende og kommende studenter, i særdeleshet for studenter som velges inn i ulike roller i 

studentforeningen. 

 

NHH som overordnet ansvarlig for sikkerhet og trygghet på campus, må vite at hensiktsmessige 

rutiner er på plass og disse må kunne dokumenteres til enhver tid.  

 

De retningslinjene som foreslås for tilgang til og bruk av kjellerlokalene, har stort sett tatt hensyn til 

den praksis som har vært, men er skjerpet med hensyn til antall ansvarspersoner og hvor lenge de skal 

være tilgjengelige. Retningslinjene er på et overordnet nivå i forhold til de svært detaljerte som 

arbeidsgruppen har hatt tilgang til fra studentforeningen.  

 

5. FORSLAG TIL REVIDERT LEIEAVTALE MELLOM NHH 

OG NHHS 

I tråd med mandatet legger arbeidsgruppen frem et forslag til fremleieavtale mellom NHH og NHHS.  

Det presiseres at dette er et forslag, og det er tatt med som vedlegg 2. 

Med virkning fra den 1. januar 2019 overtok Statsbygg v/region vest ansvaret for forvaltningen av 

eiendomsretten til NHH campus Bergen (Helleveien 30). 

Som følge av forvaltningsoverføringen inngikk NHH i juni 2018 en kontrakt med Statsbygg om leie 

av bygningene hvor også NHHS har sine lokaler. 

Dette forslaget til revidert leieavtale mellom NHH og NHHS er en direkte følge av 

forvaltningsoverføringen og det leieforholdet som er etablert mellom Statsbygg og NHH. Statsbygg 

gav sitt skriftlige forhåndssamtykke til etablering av dette fremleieforholdet i en e-post av 16. oktober 

2019. 

I forslaget til avtale om fremleie gis ikke NHHS større rett enn den underliggende avtalen mellom 

Statsbygg og NHH gir NHH. NHHs avtale med Statsbygg er brukt som mønster for strukturen, slik at 

framleieavtalen inneholder de samme punktene. 

Det foreslås ikke å kreve NHHS for regulær leie, men det er vurdert ulike modeller for en fordeling av 

reelle kostnader. 

Når fremleieavtalen inngås vil den erstatte tidligere inngått leieavtale mellom NHH og NHHS datert 

7. juni 2013. 

                                                           
7 Alkohollovens definisjon av skjenking legges til grunn, jmf Alkohollovens § 1-4 andre ledd. 
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Vedlegg 1 – Forslag til retningslinjer for studenters tilgang til og bruk av lokaler på 

campus 

 

Forslag: Retningslinjer for studenters tilgang til og bruk av lokaler på campus  
 
Åpningstider på campus  
Åpningstider på campus er mandag – fredag, kl. 08:00 – 15:00.  
Ved bruk av adgangskort har studentene tilgang til store deler av lokalene på campus ut 
over disse tidene, og til visse lokaler har de tilgang 24/7.  
  
Fellesarealer: Studentarbeidsplasser, speilsal og andre vrimleareal  
Lokalene skal benyttes til aktiviteter i tråd med deres formål som lesing, gruppearbeid, 
informasjonsvirksomhet ol.   
 
Vanlige ordensregler gjelder, og regler for bestilling, tidsavgrensning og antall personer som 
kan oppholde seg der, må følges. Det er ikke anledning til å nyte alkohol i disse lokalene og 
det er ikke lov å overnatte. 
  
Mer detaljerte regler for tilgang til  og bruk av grupperom fins her: https://www.nhh.no/for-

studenter/rombooking/  
 

 Åpningstidene på lesesaler og grupperom er:  
 Lesesal i Merino (55 plasser) mandag – fredag, kl. 07:00 - 22:00.   
 Lesesaler i Servicebygget (107 plasser) mandag – fredag, kl. 07:00 - 22:00.  

Det er ingen utvidede åpningstider på ovennevnte lesesaler i eksamensperioden.  
Arbeidsplassene på biblioteket (1. og 2. etasje, totalt 409 plasser) har utvidede 
åpningstider i eksamensperioden (nov. og des.): 
https://www.nhh.no/bibliotek/apningstider/  
For øvrig er åpningstiden på biblioteket mandag til torsdag kl. 08:15 – 20:00, fredag 
kl. 08:15 – 18:00 og lørdag kl. 10:00 – 15:00.  

 Lesesaler og grupperom i Nybygget (6 lesesaler med 432 plasser/41 grupperom med 
plass til 246 personer) er tilgjengelig 24/7.  

  
Aula, kantiner, auditorium og andre undervisningsrom  
Aula og kantiner er tilgjengelig for studentene etter nærmere regler for bestilling.  

 Studentforeninger kan søke om bruk av Aulaen før semesterstart. Søknadene 
behandles av organisasjonssekretæren når timeplanen for kommende semester er 
utarbeidet.   

 Personalkantinen og studentkantinen kan reserveres via timeplanlegger 
og organisasjonssekretær. 

 Regler for tilgang og bruk av Aulaen er de samme som for Kjelleren med unntak av 
stenging i tidsrommet kl. 05:00 – 07:00. Det er anledning til å opphold seg i Aulaen i 
dette tidsrommet når det er behov for å utføre ulike former for teknisk virksomhet, 
eks. rigging til større arrangement. 

 
Mer detaljerte regler for tilgang til og bruk av Aula og kantiner fins her: (Oppdateres når regler 
er vedtatt). 
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Auditorier og undervisningsrom er tilgjengelige for aktiviteter i regi av grupper tilknyttet 
NHHS i tidsrommet mandag – fredag kl. 08:15 – 20:45 og lørdag kl. 08:15 – 15:45. Aktiviteter 
som legges til disse lokalene må være undervisningsrelatert.   
 
Tilgang forutsetter ledighet, da planlagte aktiviteter ikke flyttes for å gi plass til 
studentarrangement.  
Lokalene skal ryddes og gjøres klar for undervisning når de forlates.   
En oversikt over rom og kapasitet samt flere detaljer fins her:   
https://www.nhh.no/for-studenter/rombooking/booking-av-undervisningsrom/  
  
Lokaler som NHHS leier av NHH  
Avtalen om fremleie mellom NHH og NHHS vil regulere en rekke forhold knyttet til disse 
lokalene. Den omfatter lokaler til den ordinære organisasjons- og møtevirksomheten som 
NHHS driver, og lokaler til arrangementer, inkl. arrangementer i vid betydning som 
konserter, fester, nachspiel ol.  
  
Kontorlokaler  
NHHS har tilgang til disse arealene døgnet rundt gjennom bruk av adgangskort. Lokalene 
skal benyttes til aktiviteter i tråd med deres formål, dvs. den ordinære organisasjons- og 
møtevirksomheten som NHHS driver. Dersom de ikke benyttes i henhold til avtalt 
virksomhet og i samsvar med lover og regler, kan de utgjøre en sikkerhetsrisiko.  
  
Vanlige ordensregler gjelder. Det er ikke anledning til å skjenke alkohol i disse arealene, til 
å arrangere fester eller til å overnatte.   
  
Kjelleren  
  

Generelt  
 Kjellerlokalene er tilgjengelige kl. 07:00 - 05:00, mandag - søndag.   

Etter kl. 03:00 er de tilgjengelige kun for grupper som har fått innvilget nachspiel i 
henhold til NHHS´ retningslinjer for bruk av Kjelleren etter kl. 03:00.   
Kjellerlokalene er stengt kl. 05:00 - 07:00 og da skal ingen oppholde seg der. 
Overnatting i kjellerlokalene er ikke tillatt.  

 Lagerrom i kjelleren er som hovedregel tilgjengelig kl. 07:00 - 21:00.   
o Grupper som av gode grunner trenger tilgang til sitt lager en gitt kveld utover 

denne tiden, kan melde dette til internansvarlig i Kjernestyret (KS) som legger til 
rette for mottak av slike meldinger.   

o Eiendomsavdelingen eller Vaktkorpset (VK) sørger i så fall for at lageret er 
tilgjengelig.8 

 I ferier er kjelleren som hovedregel stengt. Tilgang i ferietid og ved offentlige 
høytidsdager må avtales særskilt med Eiendomsavdelingen.9  

                                                           
8 Eiendomsavd. er primærkontakten og skal benyttes innenfor deres vakttid: Hverdager 07.00 – 22.00, lørdag 
07.00 – 16.00  
9 Stengetid omfatter jul inklusiv dagene mellom jul og nyttår (romjulen), påske inklusiv dagene mellom 
palmesøndag og påskedag (den stille uke) og sommer, normalt fra undervisning/eksamen er slutt i juni, hele 
juli og til begynnelsen av august. 
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Før, under og etter arrangement (konsert, fest, nachspiel, annen aktivitet)  
 Ved arrangement for > 50 personer skal det være gjort avtale om tilstrekkelig 

vakthold så lenge arrangementet varer, jf. tidene ovf. I tillegg skal én person være 
hovedansvarlig (arrangementsansvarlig) og ha minst en medansvarlig. Ansvarlige  

 personer skal være edrue under hele arrangementet, ha tilgang på mobiltelefon og 
skal opptre som kontaktpersoner dersom noe skjer.   

 Ved arrangement for < 50 personer skal det være én hovedansvarlig person 
(arrangementsansvarlig) og minst en medansvarlig. Ansvarlige personer skal være 
edrue under hele arrangementet, ha tilgang på mobiltelefon og skal opptre som 
kontaktpersoner dersom noe skjer.   

 Når dato for arrangement er klar, må det meldes inn til Klubb og Kulturutvalget med 
internansvarlig i KS på kopi. Det er viktig at kontaktinformasjon til ansvarlige 
personer oppgis. 

 Arrangement godkjennes av internansvarlig i KS. Ansvarlige personer må få 
kjennskap til rutiner for brannvern, varslings-/kontaktlister og eventuelle andre 
relevante dokumenter.  
 

 Tillatt personantall i kjellerlokalene skal respekteres, jf. brann- og alarminstruks og 
retningslinjer for bruk av kjelleren etter kl. 03.00.  
 

 Alle uønskede hendelser skal varsles til leder og internansvarlig i KS på e-post 
(leder@nhhs.no og intern@nhhs.no) og til NHHs vakttelefon (55 95 98 88), jf. NHHS´ 
og NHHs beredskapsplan.  

 Det er ikke tillatt med stearinlys eller åpen flamme.   
 Kjellerlokalene stenges kl. 03:00 og kl. 05:00, jf. generelt. Ansvarlige personer skal 

sørge for at alle som befinner seg i kjelleren har forlatt bygget innen disse 
tidene. Overnatting er ikke tillatt, og brudd på dette vil medføre disiplinærsak, jf. 
NHHS´ retningslinjer for bruk av Kjelleren etter kl. 03:00.  
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Vedlegg 2 – Forslag til revidert avtale om fremleie mellom NHH og NHHS 

 

 

 

 

A V T A L E   O M   F R E M L E I E 
 

mellom 

 

Norges Handelshøyskole, NHH 
(hovedleietaker/utleier) 

 
og 

 

Norges Handelshøyskoles Studentforening, NHHS 
(fremleietaker) 
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Bakgrunn 

Med virkning fra den 1. januar 2019 overtok Statsbygg v/region vest ansvaret for forvaltningen av 

eiendomsretten til NHH campus Bergen (Helleveien 30). 

Som følge av forvaltningsoverføringen inngikk NHH i juni 2018 en kontrakt med Statsbygg om leie 

av bygningene hvor også NHHS har sine lokaler (vedlegg A).  

Denne avtalen om fremleie er en direkte følge av forvaltningsoverføringen og det leieforholdet som er 

etablert mellom Statsbygg og NHH. Statsbygg gav sitt skriftlige forhåndssamtykke til etablering av 

dette fremleieforholdet i en e-post av 16. oktober 2019 (vedlegg B).  

Avtalen gir ikke NHHS større rett enn den underliggende avtalen mellom Statsbygg og NHH gir 

NHH. Ko jf. vedlegg A. 

Avtalen erstatter tidligere inngått leieavtale mellom NHH og NHHS datert 7. juni 2013. 

 

 

1 Avtalens parter 

Hovedleietaker/utleier:  

   Norges Handelshøyskole, NHH (org.nr. 974 789 523) 

   Helleveien 30 

   5045 Bergen 

    

   Heretter omtalt som NHH. 

 

Fremleietaker: 

   Norges Handelshøyskoles Studentforening, NHHS (org.nr. 971 021 373) 

   Helleveien 30 

   5045 Bergen 

 

Heretter omtalt som NHHS. 

 

 

2 Bruker 

Bruker er NHHS v/kjernestyrets leder, som også er fremleietaker. 

 

3 Eiendom  

Helleveien 30 (gnr 168 bnr 139) i Bergen kommune.  

 

4 Leieobjekt 

Leieobjektet er areal/rom i bygningene som NHH leier av Statsbygg i Helleveien 30 (gnr 

168 bnr 139). Hvilke rom og hvilket areal som omfattes av denne avtalen om fremleie 

fremkommer av vedlegg C.  
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Ved avtaleinngåelsen utgjør leieobjektet rom/areal i: 

 kjelleren av hovedbygget  ca. n.nnn m2  

 kontorareal i nybygget  ca.    nnn m2 

 

Blir partene enige om endringer i avtalen, skal det fremgå av vedlegg E (endringsavtaler/-

logg) og av ajourført materiell lagt til vedlegg C. 

 

5 Leietid 

Denne fremleieavtalen gjelder i ti år regnet fra datoen for avtaleinngåelsen. Så lenge NHH 

leier bygningsmassen av Statsbygg, jf. punkt 5 i avtalen mellom Statsbygg og NHH 

(vedlegg A), skal det være mulighet for forlengelse av fremleieavtalen. 

 

Blir partene enige om endringer av denne avtalen, så skal det fremgå av vedlegg E som 

inneholder både endringslogg og –avtaler. 

 

Inntrer det endringer i tilknytning til NHH sitt leieforhold til Statsbygg, plikter NHH å 

varsle NHHS umiddelbart. 

 

6 Overtakelse 

Ved avtaleinngåelsen var leieobjektet, jf. punkt 4, allerede overtatt. 

 

Ved senere endringer av leieobjektet skal det foretas en overtakelsesbefaring. Fra 

befaringen skal det føres en protokoll som undertegnes av begge parter. Påpekte feil og 

mangler i henhold til det som er avtalt skal NHH utbedre uten ugrunnet opphold. NHH har 

ansvaret for at leieobjektet på tidspunktet for overtakelse er i samsvar med de krav som 

følger av gjeldende lover og forskrifter som legges til grunn for dette fremleieforholdet. 

Eventuelle avvik skal godkjennes skriftlig av NHHS. 

 

NHHS må gi skriftlig melding om mangler innen rimelig tid etter at NHHS oppdaget eller 

burde ha oppdaget dem. Mangler som ikke er varslet i tide eller som NHHS kjente eller 

burde kjenne til ved overtakelsen, kan NHHS ikke gjøre gjeldende senere. 

 

7 Leie og tilleggskostnader 

 

7.1 Leie 

Ved avtalens inngåelse settes årlig leiesum til kr 0,-.  

En vesentlig endring av rammebetingelsene for NHH kan tvinge frem en fastsettelse av en 

reell leiesum. Fastsettelsen skal da skje i et samarbeid mellom partene. 
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7.2 Indre vedlikehold 

Ved avtaleinngåelsen er det for fremleid areal i kjelleren estimert et årlig beløp til dekning 

av indre vedlikehold, jf. punkt 15.2.1 og kolonne 3 under Vedlikehold i fordelingsnøkkelen 

(vedlegg D).  

 

Ved avtaleinngåelsen utgjør dette kr. nn pr. kalenderår. Beløpet reguleres i henhold til 

punkt 8. 

 

7.3 Bruksavhengige driftskostnader 

For fremleid areal i kjelleren skal det estimeres et årlig beløp til dekning av 

bruksavhengige driftskostnader, jf. punkt 14.2 og kolonne 3 under Drift i 

fordelingsnøkkelen (vedlegg D). 

 

Ved avtaleinngåelsen utgjør dette kr. nn pr. kalenderår. Nytt beløp skal fastsettes i 

forbindelse med avregningen for foregående år. 

 

7.4 Betaling 

Beløpene fastsatt i henhold til punkt 7.2 (indre vedlikehold) og 7.3 (bruksavhengige 

driftskostnader) er å anse som ytre rammer for respektive kostnader. NHH fører regnskap 

over respektive kostnader og står for en avregning ved kalender-/regnskapsårets slutt.  

 

Så fremt de faktiske kostnadene er holdt innenfor fastsatte rammer det aktuelle år, belastes 

NHHS ikke for disse kostnadene. Ved overskridelse av fastsatte rammer for indre 

vedlikehold, jf. punkt 15.2.1, og bruksavhengige driftskostnader belastes NHHS 

overskridelsen. Det skjer gjennom faktura eller andre anviste innbetalingssteder, i to like 

store terminer med forfall hver 1. mai og 1. september. 

 

Ved betaling etter forfall svares forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 

(forsinkelsesrenteloven) eller lov som trer istedenfor denne. 

 

8 Regulering av vederlag 

I avtaleperioden skal rammen for indre vedlikehold reguleres 1. januar hvert år med 100 % 

av endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (totalindeksen), eller annen 

tilsvarende offentlig indeks dersom denne bortfaller, første gang 1. januar 2022. 

 

Første gangs indeksregulering skjer med basis i novemberindeksen 2020, og frem til 

november måned 2021. Senere reguleringer baseres på sist oppdaterte vederlag og 

novemberindeks, og frem til november måned før iverksettelsen av reguleringen. Dog skal 

ikke rammen kunne reguleres under det nivå ble avtalt ved avtaleinngåelsen. 

Med virkning fra 2022 vil rammen for indre vedlikehold kunne reduseres hvis det overfor 

NHH fremmes krav om innsparing. Rammen reduseres da med samme prosentsats som 

NHH pålegges å kutte. 
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9 Merverdiavgift 

Dette er ikke aktuelt ved avtalens inngåelse, men partene er innforstått med at senere 

endringer i rammebetingelsene vil kunne medføre endringer.  

 

10 NHHS virksomhet 

Gjennom sin virksomhet skal NHHS ivareta studentenes interesser og fremme studentenes 

synspunkter overfor institusjonens styre, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-1.  

 

Eventuelle endringer i bruksområde eller virksomhet i leieobjektet er ikke tillatt uten NHH 

sitt skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 

11 Bruk av leieobjektet 

Innenfor rammene av NHHS sin virksomhet (jf. punkt 10) skal leieobjektet benyttes til 

forsamlingslokaler, kontor, møterom, klubbrom og lager. Hva som naturlig faller inn under 

NHHS sin virksomhet defineres av kjernestyret, men i tvilstilfeller skal bruken 

forhåndsgodkjennes av NHH, jf. punkt 10. Ren kommersiell aktivitet vil ikke kunne 

godkjennes. 

 

Leietaker plikter å behandle leieobjektet og eiendommen for øvrig med tilbørlig 

aktsomhet. 

 

Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller 

utseende, eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere, 

naboer eller publikum for øvrig.  

 

NHHS plikter å sette seg inn i og følge de bestemmelser som til enhver tid gjelder for 

leieobjektet, eksempelvis vedtekter, instrukser og ordensregler, systemer for internkontroll, 

forvaltningsplaner, bestemmelser knyttet til vern av eiendommen (fredning, bevaring, mv.) 

samt forskrifter, krav og pålegg som gis av offentlig myndighet. NHHS har selv ansvar for 

å fremskaffe offentlig(e) tillatelse(r) som måtte være nødvendig for å drive avtalt 

virksomhet i leieobjektet.  

 

NHH og NHHS skal tilstrebe energieffektive løsninger og bruk av leieobjektet, i tråd med 

overordnede offentlige føringer. 

 

NHHS plikter å benytte eiendommens avfallssystemer. Avfall av ekstraordinært omfang 

eller karakter (for eksempel olje, fett, farlige stoffer, mv.) må NHHS besørge fjernet for 

egen regning. I motsatt fall kan NHH fjerne avfallet for NHHS sin regning. 

 

Oppdager NHHS skade på leieobjektet, skal NHHS straks varsle NHH. Unnlatelse av å gi 

slikt varsel kan medføre ansvar for alle kostnader relatert til skaden. 
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12 Fremleie/overdragelse 

NHHS har ikke anledning til å fremleie eller å låne ut hele eller deler av leieobjektet til 

andre.  

 

NHHS har heller ikke anledning til, helt eller delvis, å overdra denne fremleieavtalen til 

andre. 

 

13 Statsbygg/NHH sin adgang til leieobjektet 

Statsbygg og/eller NHH har adgang til leieobjektet for løpende drift, ettersyn, reparasjon, 

vedlikehold, inspeksjon, taksering, mv. Statsbygg og/eller NHH disponerer egne nøkler. I 

de tilfeller hvor Statsbygg og/eller NHH ikke har adgang til leieobjektet, har Statsbygg 

og/eller NHH rett til å skaffe seg adgang hvis det anses nødvendig for å forebygge eller 

begrense skade på leieobjektet og eiendommen for øvrig. 

 

14 Drift 

 

14.1 NHHS besørger og bekoster – «Leietakers direkte driftskostnader» 

Leietaker skal selv besørge og bekoste driften av egne lokaler. Dette omfatter blant annet 

kostnader til vakthold, renhold og løpende drift (blant annet mindre reparasjoner) av 

innretninger og brukerutstyr som er installert for eller av NHHS, jf. vedlegg D, Drift 

kolonne 2. 

 

Energi til leieobjektet betales av ???? 

 

Bistår NHH sitt driftspersonale NHHS med tilleggsoppgaver utover oppgaver nevnt i 

punkt 14.2 og 15.2.1, belastes lønnskostnadene som en direkte driftskostnad. 

 

14.2 NHH besørger og NHHS bekoster – «Bruksavhengige driftskostnader» 

NHHS er ansvarlig for sin andel av driftskostnader for fellesarealer og faste tekniske 

anlegg, jf. vedlegg D, Drift, kolonne 3. Arbeidet besørges av NHH/Statsbygg. 

 

Bruksavhengige driftskostnader omfatter blant annet energikostnader i fellesarealer, 

kostnader til vann, avløp, avfallshåndtering og forbruksavhengige offentlige avgifter. I 

tillegg omfattes kostnader til løpende drift, eksempelvis tilsyn av bygningens faste tekniske 

anlegg, forbruksmateriell, ettersyn av maskiner, drift av utendørsanlegg, drift av utvendige 

faste bygningsdeler, hærverk relatert til virksomheten og ikke planlagte arbeider som må 

utføres for å rette opp uforutsette skader eller mangler. 

 

NHH besørger driftsoppgavene relatert til de deler av bygningen som omfattes av indre 

vedlikehold, jf. punkt 15.2.1. Kostnadene for dette belastes NHHS. 
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NHH forestår gjennomføringen av driftsoppgavene enten med eget driftspersonale eller 

gjennom serviceavtaler. Kostnadene belastes NHHS og vil bestå av en andel av kostnadene 

til driftspersonale, serviceavtaler, i tillegg til utstyrs- og materialkostnader.  

 

Kostnadene fordeles i forhold til leiet areal. 

 

I den grad utleie av eiendom i leietiden blir belagt med nye særlige skatter og/eller 

avgifter, skal NHHS betale sin forholdsmessige del. 

 

15 Vedlikehold og utskiftning  

 

15.1 NHH/Statsbygg sin vedlikeholds- og utskiftningsplikt 

NHH/Statsbygg besørger og bekoster utvendig bygningsmessig vedlikehold, vedlikehold 

av bygningens faste tekniske anlegg som normalt tilhører en eiendom (for eksempel heiser, 

luftbehandlingsanlegg og varmeanlegg), utendørsareal og fellesareal, jf. vedlegg D, 

Vedlikehold, kolonne 1. NHH/Statsbygg skal også skifte ut tekniske innretninger som heis, 

ventilasjonsanlegg, varmeanlegg o.l. når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på 

regningssvarende måte. Tekniske innretninger o.l. skal holdes i tilsvarende stand som ved 

overtakelse, men alminnelig slitasje må godtas av NHHS. 

 

Vedlikehold og utskiftning av innretninger anbrakt av NHHS skal besørges og bekostes av 

NHHS, se punkt 15.2.2. 

 

15.2 NHHS sin vedlikeholds- og utskiftningsplikt 

 

15.2.1 NHH/Statsbygg besørger og NHHS bekoster arbeidet – «indre vedlikehold» 

NHH/Statsbygg besørger på NHHS sin bekostning, jf. punkt 7.3, å forestå indre 

vedlikehold av leieobjektet. Indre vedlikehold omfatter blant annet vedlikehold av 

innvendige overflater og sanitærinstallasjoner, samt utskiftninger, se vedlegg D, 

Vedlikehold, kolonne 3. Vedlikeholdsplikten omfatter ikke ombygning, ominnredning 

eller endring av leieobjektet. 

 

Vedlikeholdsnivået skal stå i forhold til den samlede godtgjørelse NHHS betaler i løpet av 

leieperioden. Den standard leieobjektet var i ved overtagelsen opprettholdes gjennom 

prioritering av vedlikeholdstiltak ved årlige planer utarbeidet i samarbeid mellom NHH og 

NHHS i henhold til normale vedlikeholdsintervaller. Innbetalt beløp, jf. punkt 7.2, skal il 

tillegg dekke tilbakeføring til opprinnelig standard ved fraflytting forutsatt normal bruk av 

leieobjektet i leieperioden. NHH skal kunne dokumentere hvordan midlene disponeres i 

leieperioden. 

 

15.2.2 NHHS besørger og bekoster arbeidet 

NHHS besørger og bekoster vedlikehold og utskiftning av brukerutstyr og innretninger 

som er installert for eller av NHHS, herunder blant annet kabling for IKT, adgangskontroll, 
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anlegg for avbruddsfri strømforsyning (UPS-anlegg) og kantine/kjøkkenutstyr, se vedlegg 

D, Vedlikehold, kolonne 2. Dette gjelder også når brukerutstyr og innretninger er finansiert 

gjennom leie, vederlag, tilskudd eller direkte av NHHS. I tillegg besørger og bekoster 

NHHS vedlikehold av innretninger utendørs som er installert for eller av NHHS. 

 

Slikt arbeid utført av NHHS skal foretas på en forskrifts- og håndverksmessig god måte, 

og i samsvar med arkitektoniske og bevaringsmessige hensyn. Tiltak som berører 

arkitektoniske eller bevaringsmessige hensyn krever NHH/Statsbyggs forhåndssamtykke. 

Tilsvarende gjelder inngrep i bygningen og bygningens faste tekniske anlegg. 

 

Dersom NHH skal ha vedlikeholdsansvaret for brukerutstyr må dette avtales særskilt. 

 

16 Statsbygg/NHH sin rett til endring av leieobjektet 

Statsbygg og/eller NHH har rett til å foreta arbeider som er nødvendig til eiendommens 

forsvarlige vedlikehold eller utvikling, og til i samme utstrekning å foreta ethvert 

endringsarbeide både i og utenfor leieobjektet. Statsbygg og/eller NHH har ansvaret for å 

ivareta bevaringshensyn ved bygningsmessige endringer. NHHS plikter å medvirke til at 

ledninger, kanaler, rør og lignende til andre deler av eiendommen kan føres gjennom 

leieobjektet uten hinder. 

 

NHHS forplikter seg til å finne seg i slike arbeider uten noen form for kompensasjon, med 

mindre ulempene for NHHS er vesentlige. Statsbygg og/eller NHH skal påse at arbeidene 

blir til minst mulig ulempe for NHHS og i størst mulig grad sørge for å varsle NHHS i 

rimelig tid før arbeidene igangsettes. 

 

Kostnader i forbindelse med offentlige krav om endret teknisk standard som måtte 

pålegges Statsbygg og/eller NHH i utleieperioden, kan Statsbygg og/eller NHH kreve 

dekket hos NHHS i den utstrekning tiltaket kommer NHHS til gode. Dette gjelder selv om 

kravet kunne vært pålagt forut for fremleieforholdets begynnelse. 

 

17 NHHS sin rett til endring av leieobjektet 

NHHS kan ikke, uten NHH og/eller Statsbygg sitt skriftlige forhåndssamtykke foreta 

ominnredninger, forandringer eller inngrep i bygningsmassen eller leieobjektet, som for 

eksempel etablering av dataspredernett, fremtrekk av elektriske ledninger for 

belysning/apparater og fjerning av vegger. Det samme gjelder dersom NHHS ønsker å 

bruker mer strøm, vann, luft, avløp, mv. enn hva leieobjektet ved avtaletidspunktet var 

dimensjonert for. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 

 

NHH og/eller Statsbygg kan nekte samtykke blant annet ut fra arkitektoniske eller 

bevaringsmessige hensyn. Samtykket kan gjøres betinget av at NHHS fjerner 

installasjonene ved leietidens utløp, eventuelt at NHHS skal bekoste arbeidet med å få 

tilbakeført leieobjektet til opprinnelig stand. 
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Hvor annet ikke avtales, tilfaller endringsarbeidene beskrevet i dette punkt Statsbygg 

og/eller NHH etter endt leieperiode med mindre Statsbygg og/eller NHH forlanger at 

leieobjektet settes tilbake i sin opprinnelige stand. NHHS bekoster alle kostnader ved slike 

endringer, og står ansvarlig for alle nødvendige tillatelser, jf. punkt 11. 

 

Plassering og utforming av virksomhetsskilt, informasjonstavler og lignende må tilpasses 

den arkitektoniske ramme, og forhåndsgodkjennes av Statsbygg og/eller NHH, samt 

offentlig myndighet der det er søknadspliktig. 

 

18 Kundemøte 

NHH deltar i kundemøte med Statsbygg etter behov, dog minst en gang pr år. I møtene 

skal blant annet leiekontrakten, miljøtiltak, energieffektiviseringstiltak, organisasjon og 

virksomhetsinformasjon, HMS-forhold, samt drifts- og vedlikeholdsplaner og –budsjett 

være faste tema. 

 

NHH vil, så langt det anses relevant for NHHS, videreformidle innholdet i disse møtene i 

allerede etablerte møteplasser mellom rektoratet og NHHS. 

 

19 Brukerutvalg 

Ikke aktuelt ved avtaleinngåelsen.  

 

20 Forsikring 

Som statlig virksomhet er NHH selvassurandør og NHH bærer selv risikoen for sine 

interesser.  

 

NHH er kun ansvarlig for skader eller tap som omfattes av forsikringer/selvassuranse-

ordninger NHH og/eller Statsbygg har som hhv. hovedleietaker eller huseier. NHH har 

således ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved brann, tyveri, innbrudd, vannskade, 

strømbrudd og lignende innenfor NHHS sitt interesseområde.  

 

I NHHS sitt interesseområde inngår for eksempel egen bygningsmessig innredning, fast og 

løst inventar, løsøre, maskiner, varer og brukerutstyr (også når dette eventuelt er finansiert 

gjennom ombyggings-/byggeprosjekt). Det samme gjelder dersom innretninger installert 

for eller av NHHS er tilknyttet bygningen eller bygningens faste tekniske anlegg. 

 

NHHS må selv besørge og bekoste forsikringsdekning for sitt interesseområde. 

 

21 Force Majeure 

Ved forhold som partene ikke rår over, som for eksempel streik, lock-out, blokade, 

naturkatastrofer, brann, eksplosjon, maskinskade, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig 

myndighet, kan partene erklære seg fri fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

leiekontrakten. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller 

skadeserstatning. 
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22 NHH sitt avtalebrudd 

Mangel som NHHS kjente eller burde kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan ikke senere 

gjøres gjeldende. 

 

NHHS taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til 

NHH om at mangelen påberopes, innen rimelig tid etter at NHHS burde oppdaget den. 

 

NHHS kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold 

til husleieloven § 2-13, forutsatt at forsinkelsen eller mangelen er vesentlig. Indirekte tap 

dekkes ikke. 

 

Ikke vesentlige avbrudd i forsyninger av vann, strøm, luft og lignende, plikter NHHS å tåle 

uten erstatning eller kompensasjon av noe slag. 

 

23 NHHS sitt avtalebrudd 

NHHS blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangel som skyldes NHHS selv, 

personer i NHHS sin tjeneste eller personer NHHS har gitt adgang til leieobjektet eller 

eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av 

skadedyr, såfremt dette ikke skyldes NHH. 

 

NHHS kan ikke bringe til motregning krav mot NHH med mindre motkravet er erkjent 

eller rettskraftig avgjort. 

 

24 Leieforholdets opphør 

Ved leieforholdets opphør leveres leieobjektet tilbake i samme stand som ved overtakelse, 

med unntak av avtalte endringer, jf. avtalens punkt 17, og normal slitasje og elde, jf. 

avtalens punkt 15. Leieobjektet skal være ryddet og rengjort ved utflytting. Er ikke dette 

gjort, plikter NHHS å betale for NHH sine nødvendige utlegg. 

 

Hva gjelder endringer foretatt av NHHS i leieperioden vises det til punkt 17. Både faste og 

løse installasjoner og inventar, som er plassert i leieobjektet uten samtykke, kan NHH 

kreve fjernet for NHHS sin regning. Tilsvarende gjelder andre tiltak for å få leieobjektet 

tilbake i samme stand som ved overtakelsen. NHHS rettigheter til inventar og 

installasjoner som ikke er fjernet, tilfaller NHH uten godtgjørelse. 

 

I god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en befaring hvor begge parter deltar 

for å fastlegge eventuelt nødvendig arbeid som må utføres for at leieobjektet skal bli levert 

tilbake i kontraktsmessig stand. 

 

Ved fraflytting skal det foretas en felles befaring. Det skal føres protokoll som undertegnes 

av begge parter. Påpekte feil og mangler som har oppstått i leieperioden og ikke skyldes 

alminnelig slitasje, skal utbedres av NHHS for NHHS sin regning uten unødig opphold. 
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Siste dag av leieforholdet skal NHHS på egen bekostning fjerne sine eiendeler. Eiendeler 

som ikke fjernes, anses som etterlatt, og tilfaller NHH etter 14 dager. Avfall og eiendeler 

som NHH ikke ønsker å overta kan NHH kaste eller fjerne for NHHS sin regning. 

 

25 Forholdet til husleieloven 

Det legges til grunn at husleieloven av 26. mars 1999 gjelder for dette fremleieforholdet, 

unntatt følgende bestemmelser: §§2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd, 7-5, 7-6, 8-4, 8-

5, 8-6 annet ledd og 10-5. For øvrig har fremleieavtalen forrang i de tilfeller den har andre 

bestemmelser enn dem som følger av husleielovens fravikelige regler. 

 

26 Tvister 

Tvister i forbindelse med fremleieavtalen kan bringes inn for Kunnskapsdepartementet for 

avgjørelse. 

 

27 Signaturer 

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

 

Navnene skal gjentas med blokkbokstaver under signaturen. 

 

 

Sted/dato: _____________________  Sted/dato: _____________________ 

 

 

For NHH     For NHHS 

 

 

______________________________  ______________________________ 

 

 

Vedlegg 

A- Leiekontrakt mellom Statsbygg og Norges Handelshøyskole – juni 2018  

B- Statsbyggs skriftlige forhåndssamtykke til fremleie - 16. oktober 2019 

C- Tegning(er) – fremleid areal 

D- Fordeling av kostnader til drift- og vedlikehold 

E- Endringslogg og avtaleendringer 
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Vedlegg 3 – Oversikt over studentarbeidsplasser 
 

 

Servicebygget  

Lesesal 77 

Datasal 18 

Datasal 12 

  

Bibliotek 1 etg  

Vindusrekken 47 

Bloomberg 5 

Sofa 20 

Vegg 11 

Grupper (28 stk) 114 

  

Bibliotek 2. etg  

Vindusrekken 46 

Sofa 20 

Grupper (39 stk) 146 

  

Nybygg U-etasje  
Grupperom (34 

rom – 6 per rom) 204 

  

Nybygg 1. etasje  

Lesesal 1 90 

Lesesal 2 108 

Lesesal 3 48 

Lesesal 4 54 

Lesesal 5 60 

Lesesal 6 72 

Grupperom (7 rom 

– 6 per rom) 42 

  

Merino  

Lesesal 55 

  

TOTALT 1249 
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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SENSURFRISTER  

  

Saksbehandler Andrea Andal 

Arkivreferanse 19/02779-4 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 65/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret vedtar Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH) 

(vedlegg 1). 

 

Forskrift gjøres gjeldende for vurderinger gjennomført i vår- og høstsemesteret 2020.  

 

Bakgrunn: 

Hovedregelen om sensurfrister er angitt i Lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (4), som 

bestemmer at: 

 

«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.» 

 

Slik forskrift skal være midlertidig og angis med en opphørsdato som er begrunnet med 

varigheten av utfordringene med å skaffe kvalifiserte sensorer. 

 

Styret ved Norges Handelshøyskole har i Mellombels forskrift om sensurfristar av 12.12.18 

(vedlegg 2), vedtatt unntak fra treukersfristen for enkelteksamener i studieprogrammene ved 

NHH for vår- og høstsemesteret 2019. Fra og med vårsemesteret 2020 må Norges 

Handelshøyskole overholde tre ukers sensurfrist etter Lov om universiteter og høyskoler, eller 

fatte vedtak om unntak fra denne.  

 

Instituttene er bedt om å melde behovet for unntak fra treukersfristen. Instituttene er også bedt 

om å begrunne behovet for unntak, anslå varigheten av behovet, samt å angi hvor mange uker 

som anses nødvendig utover tre uker (vedlegg 3 – 6).  
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Innmeldte behov: 

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (vedlegg 3): 

- ENG10 - English for Business I – 5 uker sensurfrist  

- ENG11 - English for Business II – 5 uker sensurfrist 

- Autorisasjonsprøven i oversettelse – 5 uker sensurfrist 

 

Institutt for strategi og ledelse (vedlegg 4): 

- MET3 – Databehandling for økonomer – 5 uker sensurfrist  

 

Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (vedlegg 5): 

- RET1 – Rettslære for økonomer – 5 uker sensurfrist  

- RET11 – Juss for næringsdrivende – 5 uker sensurfrist  

- MRR416 – Foretaksrett – 5 uker sensurfrist  

- MRR418 – Skatte- og avgiftsrett – 5 uker sensurfrist  

- MRR443 – Verdsettelse i regnskapet – sensurfrist 01.08.20 

- MRR451 – Revisjon II – sensurfrist 01.08.20 

- MRR453 – Digital revisjon – sensurfrist 01.08.20 

 

Institutt for samfunnsøkonomi (vedlegg 6): 

- IKE1 – Introduksjonskurs i etikk – 4 uker sensurfrist  

- SAM1 –Introduksjon til samfunnsøkonomi – 4 uker sensurfrist  

- SAM2 – Mikroøkonomi – 4 uker sensurfrist  

- SAM3 – Makroøkonomi – 4 uker sensurfrist  

- SAM4 – Internasjonal handel og velferdsteori – 4 uker sensurfrist  

 

Institutt for finans og Institutt for foretaksøkonomi har ikke meldt inn behov for utsatt 

sensurfrist i noen kurs.  

 

Vurdering:  

Etter Lov om universiteter og høyskoler (uhl.) § 3-9 (4) kreves det «særlige grunner» for å 

fravike hovedregelen om tre ukers sensurfrist. Ordlyden tilsier at det skal mye til før man gir 

utvidet sensurfrist. I forarbeidene (ot.prop nr 85, 1993-94) fremgår det at terskelen for slike 

unntak er svært høy, og begrunnelsesplikten tung. Dette gjelder særlig hvis det er tale om en 

situasjon der studenten ikke kan komme videre i sitt studieløp eller ut i yrkeslivet før denne 

karakteren foreligger.  

 

Seksjon for eksamen har, i samråd med prorektor for utdanning, gjort en vurdering av hvilke 

innmeldte kurs som bør gis utvidet sensurfrist etter § 3-9 (4). Disse er presentert i forslaget til 

ny Mellombels forskrift om sensurfristar ved Norges Handelshøyskole (NHH). I tillegg gis det 

en oppsummering av vurderingene som ligger til grunn for forslagene nedenfor. 

  

Da gjeldende forskrift om sensurfrister ble vedtatt 12.12.18, ble det tydelig formidlet av Styret 

at instituttene – før de gis flere utvidete frister – må redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt 

for å unngå mangel på kvalifiserte sensorer, jf. styresak 83/18. 

 

RET1 og MET3 

For RET1 og MET3 er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med sensormangel som følge 

av at kurset gjennomføres av et stort antall studenter, og at sensurarbeidet derfor blir svært 

ressurskrevende. Vår vurdering er at det er forsøkt gjennomført tiltak for å rekruttere flere 

sensorer, men at disse så langt ikke har lyktes.  
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Autorisasjonsprøven i oversettelse 

For autorisasjonsprøven i oversettelse er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med 

sensormangel, som følge av at det er få kvalifiserte sensorer innenfor de ulike språkfagene, og 

at disse som oftest sensurerer ved siden av annet fulltidsarbeid. Vår vurdering er at det er 

svært vanskelig å finne tilstrekkelig antall kvalifiserte sensorer i disse kursene, og at behovet 

for utvidet sensurfrist dermed er tilstrekkelig begrunnet.  

 

RET11 

For RET11 er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med at dette er et valgfritt 

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

er eksterne, da instituttet har begrenset med kvalifiserte sensorer internt. 

 

Vår vurdering er at RET11 tilbys for første gang våren 2020 og at vi på dette tidspunkt ikke 

har kjennskap til om kurset vil tiltrekke seg et spesielt høyt antall studenter. Det er derfor ikke 

grunnlag for å utvide sensurfristen. 

 

MRR 

For MRR-kursene er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet med at det av 

konkurransemessige hensyn er ønskelig å unngå å benytte sensorer fra konkurrerende 

virksomheter. Videre benyttes eksterne sensorer fra privat næringsliv, som har vanskeligheter 

med å gjennomføre sensurarbeidet innen tre uker i tillegg til ordinært arbeid. 

 

Vår vurdering er at en utvidet sensurfrist for MRR-kurs medfører at studentene – etter at 

ordinær sensur og klagesensur er gjennomført – ikke mottar endelig resultat før midten av 

oktober. Medregnet tidsbruk ved å utstede vitnemål, medfører dette at studentene som har 

fullført mastergrad i regnskap og revisjon, forsinkes ut i arbeidslivet. Dette er et tungtveiende 

argument mot å vedta utvidet sensurfrist for disse MRR-kursene.  

 

Vi vurderer videre at man ved å redusere bruken av ekstern sensur fra 100% til 25% som er 

normen for øvrige NHH-kurs, kan frigjøre ressurser som kan benyttes til å overholde 

treukersfristen. Når det skal «særlige grunner» til for å gjøre unntak fra lovens utgangspunkt, 

tilsier dette implisitt at alle tilgjengelige tiltak bør være forsøkt.  

 

ENG10 og ENG11 

For ENG10 og ENG11 er behovet for utvidet sensurfrist begrunnet i at det er et stort antall 

studenter som gjennomfører kursene, samt at vurderingsformen medfører en tidkrevende 

sensur.  

 

Vår vurdering er at antallet studenter som gjennomfører ENG10 fra og med høstsemesteret 

2019 er halvert sammenlignet med høstsemesteret 2018. Ettersom ENG11 er en videreføring 

av ENG10, legges det til grunn at antallet studenter også i dette kurset vil være redusert. En 

slik reduksjon vil frigjøre ressurser til sensurarbeidet, og gjøre det mulig å overholde 

hovedregelen om tre ukers sensurfrist etter Lov om universiteter og høyskoler.  

 

IKE1, SAM1, SAM2, SAM3 og SAM4 

Behovet for utvidet sensurfrist i IKE1, SAM1, SAM2, SAM3 og SAM4 er begrunnet med at 

instituttet pr. i dag har for få ressurser internt til norskspråklig sensur og dermed har leid inn 

norsk intern sensur fra eksterne ressurser de seinere årene. Dette er kostbart for instituttet. 
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Instituttet argumenterer at de kan unngå en del innleid sensur dersom interne ressurser får en 

ekstra uke til sensur i de ovennevnte kursene, og dermed kan ta flere besvarelser enn i dag.  

 

Vår vurdering er at behovet for utvidet sensurfrist utelukkende er økonomisk begrunnet. 

Instituttet har ikke redegjort for eventuelle interne tiltak som er iverksatt, for å unngå å måtte 

leie inn eksterne ressurser til intern sensur. Økonomiske hensyn kan ikke regnes som «særlig 

grunn» for å fravike hovedregelen om tre ukers sensurfrist. 

 

 

 

Innstilling:  

Seksjon for eksamen vil, i samråd med prorektor for utdanning, innstille at det vedtas 

midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist for RET1, MET3 og autorisasjonsprøven i 

oversettelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Nøstbakken 

Prorektor for utdanning Andrea Andal 

 Seniorkonsulent 
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Mellombels forskrift om sensurfristar ved 

Norges Handelshøyskole (NHH) 

 
Fastsett av Styret 12. desember 2019 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 nærare oppgjevne eksamenar i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og for 

autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole.  

 

§ 2 Kunngjeringsdatoar for ordinære eksamenar i bachelorstudiet i økonomi 

og administrasjon  
Sensur vert kunngjort seinast fire veker etter eksamensdagen i MET3 Databehandling for 

økonomer og RET1 Rettslære for økonomer. 

 

§ 3 Kunngjeringsdatoar for autorisasjonsprøve i oversettelse  
Sensur vert kunngjort seinast fem veker etter eksamensdagen i autorisasjonsprøve i oversettelse.  

 

§ 4 Ikraftsetjing mm  
Forskrifta tek til å gjelde frå og med eksamenar avlagt i vårsemesteret 2020 og gjeld til og med 

eksamenar avlagt i haustsemesteret 2020. For eksamen i emne som ikkje er nemnd i forskrifta, 

gjeld fristen på tre veker etter Lov om universiteter og høyskoler.  

 

Unntak for ordinær sensurfrist gjeld det semesteret emnet vert undervist. 
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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. 
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Til 
Seksjon for eksamen 
 

 
Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 

 

  

Vår referanse: Vår dato: 

19/02779-2  14.11.2019 

   

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.  

 
Slik vurderingsformen for ENG-fagene er nå sammen med instituttets ressurser innen fagområdet kan 
vi ikke i overskuelig framtid se at det vil være mulig å ha kortere sensurfrist enn fem uker. 
 

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. 
 
Det ligger ikke innunder NHHs eller instituttets strategi å fast knytte til seg fagpersoner innen de 
rullerende språkene som omfattes av autorisasjonsprøven i oversettelse. Dette er blant annet språk 
som Arabisk, Portugisisk, Bosnisk/Kroatisk/Serbisk og Persisk. Utfordringene med å få kvalifiserte 
sensorer forventes å vedvare.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Beate Sandvei 

Instituttleder Maja Dame 

 Administrasjonssjef 
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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. 
 
Instituttledelse, i samråd med kursansvarlig, Trond Vegard Johannessen, jobber for å identifisere 
kvalifiserte støttespillere til både gjennomføring av kurset og sensur men har så langt ikke lyktes. 
 
Sensurkapasiteten er derfor fremdeles nedsatt for dette kurset og vi søker utvidet sensurfrist på fem 
(5) uker i perioden 01.01.2020 -  31.12.2020. 
 

Vennlig hilsen 

Paul Gooderham 
Instituttleder        Elaine Pettersen   
         Fung. Administrasjonssjef 
 
 
 
 
 
Kopi: Trond Vegard Johannessen, Institutt for strategi og ledelse 

Til 
Andrea Andal v/ Seksjon for eksamen 

Bergen, 26.11.2019
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Til 
Seksjon for eksamen 
 

 
Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap 

 

  

Vår referanse: Vår dato: 

19/02779-5  26.11.2019 

 
   

Midlertidig forskrift om sensurfrister - svar fra RRR 

 

Etter Lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (4) skal sensur foreligge innen tre uker hvis ikke særlige 

grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Institutt for Regnskap, Revisjon og Rettsvitenskap (IRRR) 

har en rekke kurs hvor det har vært særlige grunner, og styret ved NHH har gitt utvidet sensurfrister 

for flere av kursene. Styret har i sak 83/18 klargjort at før eventuelle nye utvidede sensurfrister 

innvilges, må instituttene redegjøre for tiltak som er iverksatt for å unngå utvidet frist. IRRR vil i dette 

brevet redegjøre for gjennomførte tiltak og grunnlaget for fortsatt utvidelse av sensurfrist i enkelte 

kurs. 

 

Bakgrunn 
IRRR leverer mange av kursene på MRR. Dette er obligatoriske kurs som inngår i utdanningskravet 

for tittelen statsautorisert revisor, og revisorloven krever at studentene må ha oppnådd minst C i 

karakter på disse kursene. På grunn av karakterens viktighet, har MRR praktisert dobbelsensur (intern 

og ekstern sensur) på 100% av besvarelsene i mange av kursene. Videre har MRR et stort innslag av 

forelesere og sensorer fra det private næringslivet. Dette skyldes delvis at IRRR ikke har nok egne 

ressurser til å betjene kursene, men like mye fordi den praktiske erfaringen fra næringslivet er nyttig 

for kursene siden kursene er profesjonsrettet. Dette innebærer også at mange av sensorene er ansatt i 

revisjonsselskap og advokatselskap, og for mange av dem er juni og desember ekstra hektiske måneder 

pga arbeidsfrister ved utgangen av disse månedene. Det er vanskelig for dem å forplikte seg til en 

treukersfrist i en periode de vet kan bli hektisk. MRR kursene vi søker om forlenget sensurfrist for er 

avanserte påbyggingskurs, hvor kun få i Norge kan utføre sensur. 

IRRR leverer også store kurs på bachelor som har tilsvarende utfordringer knyttet til bruk av eksterne 

forelesere og sensorer primært innen juridiske fag.  

Tiltak 
IRRR jobber kontinuerlig med å rekruttere flere til faglige stillinger. Vi har hatt noen ansettelser de 

siste årene, men ingen av disse kan bidra med sensur på de kursene som har utfordringer med 

sensurfristen. Dette skyldes blant annet at alle kursene som har utfordringer med sensurfristene, går på 
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norsk, mens flere av våre nyansatte ikke behersker norsk tilstrekkelig til å kunne sensurere. IRRR 

fortsetter å jobbe med ansettelser, men vi har ikke forskuttert dette i søknaden nedenfor. 

For kursene MRR411 Revisjon I og MRR412 Finansregnskap I har vi redusert dobbelsensur til 25% 

og forventer at det for disse kursene er mulig å overholde treukersfristen. For de andre kursene på 

MRR vil fortsette med 100 % dobbelsensur, i hvert fall inntil videre til vi har tilstrekkelig 

erfaringsgrunnlag fra de kursene hvor vi reduserer dobbelsensur. 

I MRR452 Finansregnskap II har vi gått over til å bruke sensorer som ikke er ansatt i private 

selskaper, og vi forventer å overholde treukersfristen. 

Behov for utsettelse 
Det er behov for utsatt sensurfrist i følgende kurs 

Program Kurskode Kursnavn 

Bachelor RET1 Rettslære for økonomer 

Bachelor RET11 Juss for næringsdrivende 

MRR MRR416 Foretaksrett 

MRR MRR418 Skatte- og avgiftsrett 

MRR MRR443 Verdsettelse i regnskapet 

MRR MRR451 Revisjon II 

MRR MRR453 Digital revisjon 

 

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for behovet 

 

RET1 Rettslære for økonomer og RET11 Juss for næringsdrivende  

Faget RET1 Rettslære for økonomer er obligatorisk bachelorkurs med ca 600 studenter høsten 2019, 

og faget RET11 Juss for næringsdrivende er et valgfritt bachelorkurs med et høyt antall studenter. 

Samtlige sensorer som er involvert i sensurjobben er eksterne, da vi har meget begrenset med 

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 RET11 Juss for 

næringsdrivende. 

 

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. Ingen av foreleserne i 

MRR416 og MRR418 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 og ‘villige’ eksterne sensorer i disse to kursene. For de eksterne sensorene blir sensur en 

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

MRR416 og MRR418 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, MRR451 Revisjon II og MRR453 Digital revisjon 

MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR451 Revisjon II og MRR453 Digital revisjon er kurs med 

høy andel av eksterne forelesere og sensorer. Kursene er videregående kurs med ca 150 besvarelser i 

hvert kurs. Kursene har sterkt innslag av profesjonsproblemstillinger, og ledende praktiserende 

revisorer og advokater er godt kvalifisert som forelesere og sensorer. Det er en betydelig utfordring å 
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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 1. august for MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR451 

Revisjon II og MRR453 Digital revisjon. 

Vennlig hilsen 

Finn Kinserdal 

Instituttstyrer IRRR 

 

Vedlegg:    

 

Kopi til 
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From: Finn Kinserdal 
Sent: Monday, December 2, 2019 9:17 AM 
To: Andrea Andal 
Cc: Linda Nøstbakken; Kjell Ove Røsok; Maren Dale-Raknes; Finn Kinserdal 
Subject: RE: Mellombels forskrift om sensurfristar.  
 
Hei 

Vi er tydeligvis ganske dårlig å legge frem argumenter- eller skriver det for omstendelig. 

Poenget vårt er rett og slett at vi ikke klarer å gjennomføre sensur med frister FØR juleferie eller FØR 

sommerferien; fordi de eksterne sensorene fra privat virksomhet; partnere mv. i revisjonsselskaper 

og advokatfirmaer rett og slett ikke har tid til å gjøre sensur i sine travleste perioder i året. Så dere 

kan godt nekte utvidet sensurfrist- men resultatet blir bare at vi enten ikke får kvalifiserte sensorer 

eller sensorer vi ikke ønsker pga konkurransehensyn (se nedenfor) ELLER at sensuren kommer for 

sent. 

Fagene som vi ber om ekstern sensur for er juss/skatterettsfag på høyeste nivå i landet eller 

revisjonsfag på høyeste nivå der vi trenger praktiserende partnere fra de største, mest kompetente 

revisjonsselskapene og advokatfirmaene som sensorer. Dette er personer som arbeider si 2500-3000 

timer i året- og det er kun goodwill (og IKKE betalingen) som gjør at de gidder å foreta sensur for oss- 

men da kun når de har tid; nemlig i juleferien og sommerferien deres…!! 

Hvorfor ikke bruke lærere fra BI, UiA, UiS osv som sensorer i revisjonsfagene (i juss må vi uansett 

hente advokater)?? Fordi dette er våre skarpeste konkurrenter; da det som kjent er skarp 

konkurranse på MRR studenter. Vi har som kjent best score på MRR studiet i Norge blant MRR 

studier, og vi er overbevist om at MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR451 Revisjon II og MRR453 

Digital revisjon er ledende på innhold og innovasjon i faginnhold. Vi ønsker derfor ikke å vise våre 

konkurrenter innholdet i disse fagene slik at de lettere kan kopiere oss. Mener dere noe annet ber vi 

om at dere instruerer oss i å bruke sensorer fra konkurrerende virksomhet for å klare tidsfrist-kravet. 

Vi aksepterer at dere pålegger oss å redusere ekstern sensur til 25%- men det er et politikk-spørsmål 

vi ber programleder og prorektor for utdanning beslutte; ikke IRRR. Etter revisorloven må alle ha 

karakter C eller bedre i alle fag for å kvalifisere til statsautorisert tittelen. Dermed er riktig 

karaktersetting viktigere her enn normalt. Derfor har vi stort sett hatt dobbel sensur på alt i alle år. 

Vi ber derfor fortsatt innstendig på å få utvidet frist for sensur i hhv: 

MRR443 Verdsettelse i regnskapet, MRR451 Revisjon II og MRR453 Digital revisjon 

MRR416 Foretaksrett og MRR418 Skatte- og avgiftsrett  

Vennlig hilsen/Regards 
Finn Kinserdal 
Associate Professor 
Head of Department Accounting, Auditing and Law (IRRR) 
Norwegian School of Economics/NHH 
Helleveien 30, 5045 Bergen 
Norway 
Mobile +47 90 79 87 79 
Mail: finn.kinserdal@nhh.no 

From: Andrea Andal  
Sent: fredag 29. november 2019 13.02 
To: Finn Kinserdal  
Cc: Linda Nøstbakken  
Subject: Mellombels forskrift om sensurfristar.  
Hei,  
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I forbindelse med at det skal vedtas en ny Mellombels forskrift om sensurfristar for vår-og
høstsemesteret 2020,har dere meldt inn behov for utvidet sensurfrist for enkelteksamener
tilhørende Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.
Etter Lov om universiteter og høyskoler (uhl.) § 3-9 (4) kreves det «særlige grunner» for å fravike
hovedregelen om tre ukers sensurfrist.
Da gjeldende forskrift om sensurfrister ble vedtatt 12.12.18, ble det tydelig formidlet av Styret
overfor instituttene at –før flere utvidete frister blir gitt –må det redegjøres for hvilke tiltak som er
iverksatt for å unngå mangel på kvalifiserte sensorer, jf. styresak 83/18.
Seksjon for eksamen har, i samråd med prorektor for utdanning, vurdert deres begrunnelser for
utvidet sensurfrist i følgende kurs:

- RET1
- RET11
- MRR416
- MRR418
- MRR443
- MRR451
- MRR453

For RET1 er vår vurdering at det foreligger et behov for utvidet sensurfrist, og at dette er begrunnet
med at RET1 er et obligatorisk kurs som gjennomføres av ca. 600 studenter.
For MRR-kursene er vår vurdering at man ved å redusere bruken av ekstern sensur fra 100% -25%,
kan frigjøre ressurser som gjør det mulig å overholde sensurfristen etter uhl. § 3-9 (4).
For RET11 er vår vurdering at behovet for utvidet sensurfrist ikke tilstrekkelig begrunnet.
Seksjon for eksamen vil innstille overfor Styret at det gis utvidet sensurfrist i RET1. Det vil ikke bli
innstilt på utvidet sensurfrist for øvrige kurs.
Vennlig hilsen,
Andrea Andal
Seniorkonsulent / Senior Executive Officer
Seksjon for eksamen/ Section for Exams
andrea.andal@nhh.no
NHH Norwegian School of Economics / Norges Handelshøyskole
+47 55959779
www.nhh.no
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Til 
Seksjon for eksamen 
 

 
Institutt for samfunnsøkonomi 

 

  

Vår referanse: Vår dato: 

19/02779-7  28.11.2019 

 
   

Midlertidig forskrift om sensurfrister - svar fra SAM 

Viser til forespørsel av 13.11.19 hvor seksjon for eksamen ber om følgende tilbakemelding:  

Dersom det er enkelteksamener (herunder hjemmeeksamener, innleveringsoppgaver mm) i høyskolens 

fulltidsprogrammer der det, som følge av mangel på kvalifiserte sensorer, er behov for å gjøre unntak 

fra regelen om tre ukers sensurfrist  

 

Studieadministrativ avdeling ber om at instituttene sannsynliggjør behovet for å unntas fra 

treukersfristen, anslår varigheten av behovet for utvidet sensurfrist, og angir hvor mange uker som 

anses nødvendig utover tre uker. Videre bes det om en redegjørelse av hvilke tiltak instituttene har 

iverksatt etter vedtakelsen av gjeldende forskrift for å minimere behovet for utvidet sensurfrist i det 

videre.  

  
Etter Lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (4) skal sensur foreligge innen tre uker hvis ikke særlige 

grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret har i sak 83/18 klargjort at før eventuelle nye 

utvidede sensurfrister innvilges, må instituttene redegjøre for tiltak som er iverksatt for å unngå utvidet 

frist. Institutt for Samfunnsøkonomi (SAM) vil be om forlenget sensur, altså unntak fra denne regelen 

for følgende kurs: 

 

SAM1 

IKE1  

SAM4 

Kursene ovenfor undervises i høstsemesteret med gjentakseksamen i vårsemesteret 

 

SAM2 

SAM3 

Kursene ovenfor undervises i høstsemesteret med gjentakseksamen i vårsemesteret 

 

Redegjørelse  

Vurderingsform for samtlige av kursene er skriftlig skoleeksamen, med unntak av IKE1 som har 

gruppebasert hjemmeeksamen. Eksamen i disse kursene er ofte lange besvarelser som er tidkrevende å 

sensurere.  

Kursene det søkes om utsatt sensurfrist for, er alle obligatoriske kurs på bachelornivå med 4-500 

studenter per kurs. Gjentakseksamen ligger ofte på rundt 100+ studenter.  
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Kravet i alle våre obligatoriske kurs er at disse undervises og har eksamen på norsk. 

 

Instituttet har i dag for få ressurser internt til norskspråklig sensur og har dermed de senere årene leid 

inn norsk intern sensur fra eksterne ressurser. Dette er en kostbar affære for instituttet.  

Instituttet ser at vi i dag kan unngå en del innleid sensur dersom våre interne ressurser får en ekstra uke 

til sensur i de ovennevnte fagene. Ved utsatt sensurfrist kan den enkelte sensor da ta flere besvarelser 

enn i dag.  

 

Institutt for samfunnsøkonomi ber derfor om en utvidelse til 4 – uker sensurfrist for kursene SAM1, 

IKE1, SAM4, SAM2 og SAM3.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Eirik G Kristiansen 

Instituttleder Mai-Linn Spigseth 

 Konsulent 

 

 

Vedlegg:    

 
Kopi til 
Institutt for samfunnsøkonomi, Eirik Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi, Eilif Fjon 
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OPPTAKSRAMMER FOR 2020 

  
Saksbehandler Heidi Sund 
Arkivreferanse 19/03154-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 66/19 

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 

• Styret vedtar en opptaksramme på 500 studenter som møter til studiestart i 

bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten 2020. 

• Styret vedtar en opptaksramme totalt for de ordinære masterstudiene i 2019 på 795 

studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til rektor å vedta opptaksrammer 

for de enkelte delene av masteropptaket. 

• Styret vedtar en opptaksramme på 50 studenter som møter til studiestart på 1-årig 

mastergrad i regnskap og revisjon i Oslo. 

 
 
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 søkingen til studieprogrammene og en overbookingsprosent basert på 

historiske erfaringer og nøye monitorering av pågående trender nasjonalt og internasjonalt. 

Figuren på side 2 angir noe av kompleksiteten i sammenhengen mellom opptaksrammer og 

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

Resultater for opptaket 2019 i hovedtrekk
Det var 485 studenter som møtte til studiestart på bachelorstudiet i økonomi og

administrasjon, mens masterstudiene hadde 775 studenter møtt i Bergen og 63 studenter møtt

til 1-årig MRR i Oslo (jfr. tabell).

Andel møtt av tilbud har hatt en nedadgående trend i bacheloropptaket de siste tre årene, men

gikk litt opp fra 2018 til 2019, og vi nådde målet om antall møtt til studiestart. Varierende

andel møtt av tilbud gjør opptaket mer uforutsigbart og krevende. Det har blitt gjennomført

suppleringsopptak for masteropptaket. Til tross for dette er vi noe under måltallet, i likhet

med siste tre år.

Det vises til opptaksrapporten for 2019 fremlagt i styremøte i november for utfyllende

informasjon om resultatene av opptaket.

Opptaksramme
2019/2020 (møtt) Møtt H-2019

Opptaksramme
2020/2021 (møtt)

Bachelordelen av
siv.øk.

470 485 500

Masterprogram
Bergen

795 775 795

MRR Oslo 50 63 50

Høyskolens bachelorprogram har 450 studieplasser. Erfaringsmessig vet vi at i overkant av 30

studenter faller fra i løpet av første semester. I løpet av bachelorgraden faller ytterligere 50

studenter fra, basert på de siste fem bachelorkull. Etter førstesemestersfrafallet fordeler
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frafallet seg jevnt over de neste semestrene. Det gjennomsnittlige totale frafallet per 

bachelorkull er 85 studenter. For å nå antallet studieplasser høyskolen har basisfinansiering 

for, bør opptaksrammen på bachelor for 2020 settes til 500 studenter (møtt til studiestart). 

 
Følger for opptakskrav 

En økning i opptaksrammen vil kunne redusere karaktergrensene for opptak, men siden det er 

svært tett blant søkerne rundt opptakskravet, vil en økning på 20-30 tilbud i hver gruppe ha 

liten effekt på opptakskravene. Vi kan vurdere hvor stor denne effekten vil være ved å ta 

utgangspunkt i årets opptak. NHH måtte i 2019 sende ut 1,9 tilbud for hver møtt 

bachelorstudent. En økning i opptaksrammen fra 470 til 500, ville i 2019-opptaket medført 23 

flere tilbud i førstegangsvitnemålskvoten og 20 flere tilbud i ordinærkvote.1 Dette ville gitt 

opptakskrav på 52,5 for førstegangsvitnemålskvoten og 56,1 for ordinærkvote, en reduksjon 

på 0,1 karakterpoeng sammenlignet med gruppen som fikk tilbud i 2019.  

 

Masternivået – stabilt opptak 

Opptaksrammen til 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. Masteropptaket består 

av flere ulike deler, herunder intern overgang fra bachelor til master, opptak av eksterne 

masterstudenter, opptak av studenter med internasjonal bachelorgrad (MSc) og opptak til 

MRR i Bergen. Det foreslås å gi rektor fullmakt til å vedta opptaksrammene for de enkelte 

delene av masterprogrammet.  Innenfor disse rammene er det ønskelig at opptaket av 

masterstudenter med internasjonal bakgrunn opprettholdes eller økes noe. 

 
 
Linda Nøstbakken 
Prorektor for utdanning 

Heidi Marikken Sund 
Seksjonsleder 
Seksjon for opptak 

 
 
 

                                                
1 Årsaken til at man måtte ha gitt tilbud til henholdsvis 23 og 20 i hver gruppe, er at en gruppe ikke kan deles i 
to. 
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NY FORSKRIFT OM AUTORISASJONSPRØVEN VED NORGES 
HANDELSHØYSKOLE FOR Å BLI STATSAUTORISERT 
TRANSLATØR 

  

Saksbehandler Rikke Salbu 

Arkivreferanse 19/03058-1 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret - Institutt for fagspråk og interkulturell 

kommunikasjon 

Sirkulasjon 25.-

27.11.19 

67/19 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019            

             

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret fastsetter vedlagt ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for 

å bli statsautorisert translatør. 

 

Bakgrunn: 

Gjeldende forskrift ble fastsatt i 1999 med senere endringer, senest i 2015.  

 

Det er nå behov for flere endringer, og Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, 

FSK, fremmer derfor et forslag om en ny forskrift. Omfanget av endringer gjorde at vi så det 

mest hensiktsmessig å gjøre det slik, fremfor å foreslå endringer i den gjeldende forskriften. 

Under utarbeidelsen av forslaget har FSK hatt bistand fra studieadministrativ avdeling v/ 

Torill Husebø og Kjell J. Borlaug. 

 

Forslaget ble behandlet av Styringsutvalget for autorisasjonsprøven (SAP) i møte mandag 18. 

november, og SAP anbefalte instituttstyret ved FSK å fremme forslaget overfor styret til 

Norges Handelshøyskole. Medlemmene av instituttstyret har behandlet forslaget på 

sirkulasjon i perioden 25.november til 27. november og gir det sin tilslutning. 

 

Endringer: 

Flertallet av endringene som er foretatt er redaksjonelle endringer og språklige justeringer.  

 

FSK vil med utgangspunkt i gjeldende forskrift fremheve følgende endringer: 

o § 2 Definisjoner: Paragrafen er ikke videreført, da en del av definisjonene ikke 

ble benyttet i forskriften. Definisjonene som benyttes er i stedet forklart i §3. 
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o §3: Endret navn på paragrafen til «autorisasjonsprøven i oversettelse». Dette 

fordi paragrafen har fått mer informasjon, blant annet fordi teksten i §8 ble 

flyttet hit. §8 har derfor utgått. 

o §4: Siste del av paragrafen er fjernet: «Frist for oppmelding til 

autorisasjonsprøven er 1. september». Har i stedet lagt inn en setning i §3 i 

den nye forskriften om at «kandidaten må søke om adgang til 

autorisasjonsprøven via elektronisk søknadsskjema innen fastsatt og publisert 

frist». Denne endringen er gjort da det er hensiktsmessig å kunne endre 

søknadsfristen, uten å måtte endre selve forskriften. 

o §4: Har presisert i den nye forskriften at begge målformer kan forekomme 

under eksamen fra norsk til fremmedspråk. Vi har også presisert at 

hjemmeeksamen har gyldighet til det neste semesteret skoleeksamen 

tilbys/gjennomføres. 
o §8: Utgår. Se kulepunkt to. 

o §8 i den nye forskriften: Ny forskrift trer i kraft 1. juni 2020. Dette tidspunktet 

fordi det er en fordel at autorisasjonsprøven 2019/2020 er avviklet før den nye 

forskriften trer i kraft. En unngår da problemer som kan oppstå ved at 

hjemmeeksamen og skoleeksamen er undergitt ulike regelverk. 

 

 

Vedlegg: 

1. Ny forskrift om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli 

statsautorisert translatør 

2. Gjeldende forskrift for autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole 
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Forskrift om autorisasjonsprøven ved 

Norges Handelshøyskole for å bli 

statsautorisert translatør 

(translatøreksamen)  

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 12. desember 2019 med hjemmel i lov 1. april 

2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-9, 3-10 og   

8-2. 

§ 1. Virkeområde 

Forskriften gjelder for dem som går opp til autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole 

for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen). 

For gjennomføringen av autorisasjonsprøven gjelder i tillegg bestemmelsene i forskrift om 

fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, særlig kapittel fire og fem, så langt de 

passer. 

§ 2. Vilkår for adgang til og gjennomføring av autorisasjonsprøven 

Adgang til autorisasjonsprøven gis ved at kandidaten har minimum 180 studiepoeng, som 

tilsvarer tre-års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge, og 

har søkt om adgang til autorisasjonsprøven innen fastsatt og publisert frist, jf. § 3. 

Gjennomføring av autorisasjonsprøven forutsetter at det er mulig å skaffe kvalifiserte 

sensorer. 

§ 3. Autorisasjonsprøve i oversettelse 

Autorisasjonsprøven regnes som fullført når både hjemmeeksamen og skoleeksamen i samme 

oversettelsesretning er bestått. Oversettelsesretning fra norsk til fremmedspråk omtales som 

prøve 1 og oversettelsesretning fra fremmedspråk til norsk omtales som prøve 2. 

Kandidaten må søke om adgang til autorisasjonsprøven via elektronisk søknadsskjema innen 

fastsatt og publisert frist. 

Kandidaten kan søke om adgang til både prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) og prøve 2 (fra 

fremmedspråk til norsk), eller til bare én av de to prøvene. 

Når kandidaten har fullført og bestått autorisasjonsprøven, utsteder Norges Handelshøyskole 

bevilling som statsautorisert translatør. 

§ 4. Hjemmeeksamen – Omfang, vurderingsformer og gyldighet 

Hjemmeeksamen består av to deler: oversettelse av en allmennspråklig tekst (del 1) og en 

refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen (del 2).  
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Under prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) kan begge målformene i norsk forekomme. 

Karakterene som benyttes for hjemmeeksamen er bestått/ikke bestått. Begge deler av 

hjemmeeksamen må være bestått før det gis adgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen. 

Prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) og prøve 2 (fra fremmedspråk til norsk) vurderes 

separat. 

Bestått hjemmeeksamen har gyldighet for skoleeksamen i direkte påfølgende vårsemester. 

Har kandidaten gyldig forfall ved påfølgende skoleeksamen, vil allerede bestått 

hjemmeeksamen ha gyldighet frem til og med det neste semesteret skoleeksamen tilbys.  

§ 5. Skoleeksamen – Omfang og vurderingsformer 

Skoleeksamen består av oversettelse av tre fagspråklige tekster: én økonomisk-administrativ, 

én juridisk, én teknisk.  

Under prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) kan begge målformene i norsk forekomme. 

Karakterene som benyttes for skoleeksamen er bestått/ikke bestått. Hver av de tre 

oversettelsene må være bestått. 

Prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) og prøve 2 (fra fremmedspråk til norsk) vurderes 

separat. 

§ 6. Eksamensforsøk – Trekk fra eksamen 

En kandidat kan ikke gå opp til samme prøve (prøve 1 eller prøve 2) i samme språk mer enn 

tre ganger. 

En kandidat som ønsker å trekke seg fra autorisasjonsprøven i oversettelse, må gjøre det 

skriftlig senest tre uker før elektronisk utlevering av hjemmeeksamensoppgaven. Trekk etter 

denne fristen gjelder som eksamensforsøk. 

§ 7. Fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser 

Styret for institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon kan fastsette utfyllende 

bestemmelser til denne forskriften. 

§ 8. Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2020. 

Fra samme dato oppheves forskrift 16. juni 1999 nr. 4892 for autorisasjonsprøve for å bli 

statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole – (FOR-1999-06-

16-4892). 
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INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN - STATUS 

  

Saksbehandler Monica Øen 

Arkivreferanse 19/02584-2 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 68/19 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Styret tar statusoversikten til orientering. 

 

 

Bakgrunn: 

Nytt personvernregelverk trådte i kraft i Norge 20. juli 2018, som et resultat av personvernforordningen 
fra EU (GDPR). For Norge sin del har for øvrig personvernregelverket vært relativt strengt lenge før 
GDPR ble innført.  

Både før og etter denne dato har det vært arbeidet med rutiner og retningslinjer for innføring og 
etterlevelse av personvernforordningen. Styret har fått seg presentert statusoversikter over dette 
arbeidet ved to anledninger – henholdsvis i styremøtene i april og i september 2018. Styret har ønsket 
å bli holdt orientert om det videre arbeidet mot komplett etterlevelse av GDPR. 

I løpet av det siste året har Kunnskapsdepartementet (KD) i ulike sammenhenger presisert 
betydningen av at institusjonene har «… et aktivt forhold til styring av informasjonssikkerhet og 
personvern». Siden UH-institusjonene er kunnskapsvirksomheter hvor forvaltning og foredling av 
informasjon er en del av kjernevirksomheten, anses informasjonssikkerhet å være en kritisk 
suksessfaktor for måloppnåelse. KD har derfor styrket styringen på dette området gjennom utvikling 
av et tydeligere rammeverk (jf. KDs tildelingsbrev 2019 for NHH, s. 5). Institusjonene er spesifikt bedt 
om å rapportere om informasjonssikkerhet og personvern i kommende årsrapport. 

Signalene i tildelingsbrevet følges opp i KDs tilbakemelding til NHH i forbindelse med etatsstyringen i 
2019. Her vises det til at KD i januar 2019 fastsatte en ny styringsmodell for informasjonssikkerhet. 
UNIT har ansvar for å følge opp denne. Videre heter det: «Departementet forutsetter at NHH 
prioriterer å etterleve gjeldende krav for informasjonssikkerhet og personvern. Institusjonene må ha 
tilstrekkelig oversikt over risiko til å kunne håndtere denne på en helhetlig og systematisk måte, og at 
vedtatte tiltak faktisk har effekt. Departementet forventer at styret har en særskilt oppmerksomhet om 
oppfølgingen av risikostyringen og informasjonssikkerheten». 

NHH har i noen år hatt på plass et ledelsessystem for informasjonssikkerhet, men har hatt utfordringer 
med å få dette implementert på en god måte i organisasjonen. Ledelsessystemet er i ferd med å bli 
oppdatert i tråd med krav og intensjoner i KDs styringsmodell. UNIT har kartlagt status for 
informasjonssikkerhet og personvern på NHH og øvrige institusjoner i sektoren, og har utarbeidet en 
detaljert tilstandsvurdering for hele sektoren som blant annet viser til sårbarheter i det lokale arbeidet 
på institusjonene. Det foreligger både en oppsummering fra høyskolens gjennomgang og 
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fellesrapporten for sektoren, «Tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet og personvern blant de 
statlig eide universiteter og høyskoler». Alle institusjonene oppfordres til å etablere et helhetlig 
styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern. 

NHH ansatte nylig en informasjonssikkerhetsrådgiver i en nyopprettet stilling. Vedkommende tiltrer 
1.12.19. Informasjonssikkerhetsrådgiveren vil samarbeide tett med NHHs personvernombud og 
sikkerhets- og beredskapsorganisasjonen for øvrig.  

 

 
Personvernombudets rolle og oppgaver 

Før ansettelsen av en informasjonssikkerhetsrådgiver har personvernombudet hatt en sentral rolle i 
NHHs arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Personvernombudets egentlige rolle og 
oppgaver er fastsatt i personvernforordningen art. 38 og 39, jf. personopplysningsloven § 1. 
Personvernombudet skal overordnet bidra til at NHH ivaretar personverninteressene til ansatte, 
studenter og gjesteforelesere, samt respondenter eller informanter i forskningsprosjekter. 
Personvernombudet er også kontaktpunkt for enkeltpersoner som har spørsmål om NHHs behandling 
av deres personopplysninger og om hvordan de kan få oppfylt sine rettigheter etter 
personvernregelverket. Personvernombudet skal påpeke eventuelle brudd på regelverket, gi råd og 
informere om hvilke forpliktelser NHH har. Det er for øvrig behandlingsansvarlig for de ulike 
områdene, herunder systemeiere og forskere, som er ansvarlig for at personopplysningene behandles 
innenfor regelverket. Personvernombudet ved NHH har ikke denne rollen som en fulltids stilling. 

 
Status for arbeidet med styring av informasjonssikkerhet og personvern, herunder innføring og 
etterlevelse av GDPR 

Informasjonssikkerhet dreier seg om å håndtere risiko relatert til virksomhetens informasjonsverdier, 
samt behandling av personopplysninger. Dette betyr at informasjonssikkerhet favner om mer enn bare 
sikring av personopplysninger, men det betyr også at personvern, inkludert etterlevelse av GDPR, er 
en særdeles viktig og integrert del av informasjonssikkerhetsarbeidet. 

Det jobbes kontinuerlig med lukking av avvik relatert til personvern når dette oppdages. Det gjenstår 
fortsatt arbeid relatert til å ha gode nok rutiner på alle områder i organisasjonen, samt sikre at disse 
etterleves. Gjennomførte ROS analyser viser helt klare avvik som må lukkes. Dette arbeidet er ikke 
ferdigstilt. 
  

1. Avvik 

a. Det er fremdeles kjente avvik relatert til personvern og det gjenstår noe arbeid 
relatert til rutiner. Avvikene gjelder spesielt sletterutiner og rutiner for 
gjennomføring av ivaretakelse av de registrertes rettigheter. En endelig total 
oversikt over avvik vil foreligge når internkontroll er gjennomført. 

b. Gjennomførte ROS analyser viser konkrete avvik, blant annet knyttet til 
sletterutiner og manglende bevarings- og kassasjonsplaner. Avvikene er ikke 
lukket. 

2. NSD – Norsk senter for forskningsdata 

a. Det er fremdeles utfordringer med manglende rapportering av behandlinger til 
NSD, spesielt på studentprosjekter. Det jobbes med å iverksette tiltak som skal 
sikre at alle relevante prosjekter meldes. 

b. Det jobbes målrettet med å finne gode løsninger for hvordan studentprosjekter 
kan håndteres. Spesielt fokus på informasjon og veiledning av studentene, blant 
annet om deres ansvar, veileders rolle og hvordan temaet kan inkorporeres i 
metodekurs. 

c. Ny oppdatert samarbeidsavtale blir inngått med NSD i disse dager. NSD vil på 
NHHs vegne håndtere alle forskningsprosjekter og master/phd oppgaver som 
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behandler personopplysninger. NHH sitt personvernombud samt prorektor for 
forskning godkjenner saksbehandlingen der dette er et krav. 

d. Sikre gode lagringsløsninger for forskningsdata etter avsluttet prosjekt. NHH
vurderer NSDs system.

3. Datatilsynet

a. Det er så langt i år rapportert én sak til Datatilsynet. Saken er avsluttet fra
Datatilsynets side. Saken dreide seg om en studentoppgave som ikke var meldt til
NSD og som endte opp med åpen spredning av personopplysninger (i all
hovedsak e-postadresser). Saken ansees ikke som spesielt alvorlig.

4. Rapportering av avvik

a. Det rapporteres inn få avvik på informasjonssikkerhet og personvern fra
organisasjonen. Personvernombudet mener det underrapporteres, men merker
samtidig et noe økt bevissthetsnivå.

b. Det må jobbes videre med kultur og bevissthet i forhold til avviksrapportering.

5. Studentforeningens behandling av personopplysninger

a. NHH har ikke god nok oversikt over aktiviteter som NHHS er ansvarlig for, og
behandlingen av personopplysninger som studentforeningen utfører.

b. I utgangspunktet er ikke dette NHH sitt ansvar, men det må tas beslutning på
hvilken rolle NHH skal ta ovenfor studentforeningen, da det vil være NHH sitt
omdømme som blir satt på prøve dersom det skjer store avvik.
Personvernombudet har hatt kontakt med studentforeningen og forsøkt å formidle
kunnskap om personvern og viktigheten av å ha kontroll på dette.

6. IT sikkerhet

a. NHH har kontinuerlig fokus på ulike typer sikkerhetstrusler, blant annet phishing
(digital snoking) og «løsepengevirus» (trojansk hest).

b. NHH må ha oppmerksomhet rettet mot cybersikkerhet.

7. Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

a. Det er blitt og vil fortsatt bli jobbet målrettet med forbedring og ytterligere
implementering av ledelsessystem for informasjonssikkerhet og tilhørende rutiner.

b. Det er blitt og vil fortsatt bli jobbet målrettet med bedre rutiner for lagring av
forskningsdata. «Dropbox» er fremdeles en risiko.

c. Ansettelse av informasjonssikkerhetsrådgiver vil gi økt kapasitet og mer fokus på
informasjonssikkerhetsarbeidet. Videreutvikling av ledelsessystemet blir en sentral
oppgave den første tiden. I tråd med krav fra KD/UNIT, innebærer dette utvikling
av et helhetlig styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern.

8. Planer for 2020

a. Det vil bli gjennomført ytterligere opplæringstiltak innenfor informasjonssikkerhet
og personvern.

b. Det tas sikte på ytterligere forbedring av rutiner og lukking av avvik.

c. Internkontroll vil bli gjennomført.

d. Beredskapsøvelser vil bli gjennomført; første planlagte øvelse i desember 2019.

e. Det planlegges nye ROS analyser i 2020 (utvelgelse av to-tre områder)

For øvrig har Digitaliseringsutvalget også sterkt fokus på informasjonssikkerhet og personvern i sitt arbeid. 
Dette både gjennom representasjon av nøkkelpersonell i utvalget og fokus på å stille krav ved gjennomføring 
av prosjekter.  
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Forslag til vedtak: 
Styret vedtek forslaget til nye retningsliner for handsaming av saker om moglege brot på 

anerkjende forskingsetiske normer. 

 

Styret gir Forskingsadministrativ avdeling fullmakt til å utarbeida ein engelskspråkleg versjon 

av retningslinene.  

 

Bakgrunn: 

Fyrste mai 2017 vart det sett i kraft ei ny forskningsetikklov. Denne erstatta den gamle frå 

2006, og slår under § 6 tredje ledd fast at NHH som forskingsinstitusjon «skal fastsette 

retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 

normer». Vidare er det i andre ledd gjort klart at ein òg pliktar å ha eit «redelighetsutvalg». 

 

NHH har i dag eit reglement frå 2007 som er felles for NHH, SNF og AFF. Dagens reglement 

gir føringar for korleis saker skal handsamast, men er ikkje oppdatert etter dagens regelverk 

og standardar.  

 

Som følgje av dette har Forskingsadministrativ avdeling denne hausten utarbeida nye 

retningsliner for handsaming av saker om moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer. 

Sjå vedlegg 1. 

 

Forslaget til nye retningsliner er basert på gjeldande krav, praksis ved NHH og kva som vert 

vurdert som ein god regel. Vidare er det i prosessen sett hen til korleis andre 

forskingsinstitusjonar har organisert seg. 

 

Til liks med det eksisterande regelverket er det lagt opp til at NHH og SNF organiserer 

arbeidet på dette området i fellesskap. Dette samsvarer godt med at NHH eig SNF og er 

partnarar i fleire forskingsprosjekt. I tillegg er institusjonane er samlokaliserte og mange 

NHH-tilsette har sidegjeremål ved SNF.  
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I utarbeidinga av nye retningsliner er det særskild lagt vekt på å sikra notoritet, kontradiksjon 

og proporsjonalitet i handsaminga av meldingar om moglege brot. Vidare er det lagt vekt på å 

knyta ansvaret for ulike oppgåver til konkrete roller. Særskild viktig er dette for 

opplæringsansvaret etter forskningsetikkloven § 5 og ansvaret for å greia ut meldingar om 

moglege brot. 

 

Ei anna nyvinning er at det i dei nye retningslinene vert opna for at part i saka kan klaga på eit 

vedtak om å leggja vekk saka og at Reielegheitsutvalet då pliktar å ta stilling til saka. 

Tilsvarande er det ei viktig endring at Reielegheitsutvalet kan ta oppatt saker på eige initiativ. 

Dette er med på å styrka kontrollen med handsaminga av saker lokalt på institutta/SNF. 

 

For å sikra forankring internt på NHH vart eit utkast til nye retningsliner lagt fram for utvida 

leiarforum 4. november. I etterkant vart òg instituttleiarane og Senter for etikk og økonomi 

inviterte til å koma med innspel pr. epost. I tillegg til dette har det vore dialog med 

administrerande direktør ved SNF, som tek sikte på å handsama retningslinene i deira styre i 

desember 2019. 

 

Med dei nye retningslinene er avgjerdsmakt til å peika ut medlemmar og vara-medlemmar til 

Reielegheitsutvalet lagt til rektor ved NHH og administrerande direktør ved SNF. Dette vert 

gjort snarast etter at nye retningsliner er på plass. 
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RETNINGSLINER FOR HANDSAMING AV SAKER OM MOGLEGE BROT 
PÅ ANERKJENDE FORSKINGSETISKE NORMER 

Fastsett av styret ved NHH XX.XX.XXXX og styret i SNF XX.XX.XXXX, i samsvar med lov om 
organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven) § 6 tredje ledd.  

 

§ 1. Føremål og verkeområde  

Forsking ved Noregs Handelshøgskole (NHH) og Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) skal 
skje i samsvar med anerkjende forskingsetiske normer i Noreg innanfor institusjonanes fagområde, 
samt eventuelle andre land forskinga vert gjennomført i. 
 
NHH/SNF skal handsama alle saker om moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer ved 
eigen institusjon. Ein føresetnad for handsaming er at tilhøvet mistanken gjeld:  
• kan knytast til vitskapeleg verksemd ved NHH/SNF, eller 
• involverer eller gjeld éin eller fleire tilsette, kandidatar eller andre forskarar knytt til NHH/SNF 

 
Handsaminga av saker om moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer skal skje 
proporsjonalt og i samsvar med god forvaltningsskikk. Med ei proporsjonal tilnærming meinast det at 
sakene skal søkjast løyst på eit så lågt nivå som mogleg og at saksutgreiinga skal tilpassast alvoret i 
meldinga. Vidare skal NHH og SNF sikra partanes rett til motseiing (kontradiksjon) i alle ledd av 
saka. 
 
Saker som gjeld eksamen, prøver eller tilsvarande i fulltidsstudia eller opplæringsdelen av ph.d.-
programmet fell utanfor verkeområdet for desse retningslinene og skal handsamast av seksjon for 
eksamen og eventuelt klagenemnda ved NHH i samsvar med universitets- og høyskoleloven (uhl.) 
og forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole. 

 

§ 2. Definisjonar  

Med anerkjende forskingsetiske normer meinast skrivne og uskrivne føringar som gjer seg gjeldande 
for vitskapleg arbeid innanfor det aktuelle fagfeltet. Normene skildrar god vitskapelig praksis og kjem 
mellom anna fram i retningslinene laga av De nasjonale Forskningsetiske komiteene.1 

Brot på anerkjende forskingsetiske normer kan mellom anna vera: 

• Manglande kreditering av medforfattarskap 
• Gåveforfattarskap 
• Manglande sitering 
• Gåvesitering 
• Kopiering med manglande kontroll av kjeldetilvisingar 
• Manglande informasjon om kvaliteten på datasett og resultat 
• Selektiv/tilpassa kjeldebruk 

                                                

1 https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ 
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• Forfalsking 
• Fabrikkering 
• Plagiering  

Eventuelle brot kan variera frå dei minst alvorlege til tillitsbrot som er eigna til å svekkja forskarar og 
institusjonens tillit. 

Med ei vitskapleg ureieleg handling meinast eit alvorleg brot på ein eller fleire anerkjende 
forskingsetiske normer. Det er vidare ein føresetnad at handlinga har skjedd med forsett eller grov 
aktløyse under planlegginga, gjennomføringa eller rapporteringa av forsking. Med alvorlege brot på 
anerkjende forskingsetiske normer meinast særskild:  

• Forfalsking 
• Fabrikkering 
• Plagiering  

 
Med Reielegheitsutvalet meinast her institusjonens fremste rådgjevande organ i spørsmål om det 
ligg føre brot på anerkjende forskingsetiske normer, jf. forskningsetikkloven § 6. Reielegheitsutvalets 
verksemd er nærare definert under desse retningslinenes § 10. 
 
Med Granskingsutvalet meinast her det nasjonale utvalet som er utpeika av departementet etter 
forskningsetikkloven § 7. Granskingsutvalet er klageorgan for saker der Reielegheitsutvalet har 
konkludert med at ein forskar har handla vitskapleg ureieleg.  
 

§ 3. Opplæring  

NHH og SNF skal syta for at tilsette og kandidatar har tilstrekkeleg kunnskap om dei anerkjende 
forskingsetiske normene som gjer seg gjeldane for den aktuelle forskingsdisiplinen. Prorektor for 
forsking ved NHH og administrerande direktør ved SNF har eit særskild ansvar for å sjå til at tilbodet 
om opplæring i forskingsetikk er adekvat og at det er eit system for oppfølging av kandidatar og 
eigne tilsette. Dette ansvaret gjeld særskild for nytilsette og eksterne personar som utfører eller 
deltek i forskinga. Som utgangspunkt skal opplæringsbehovet dekkjast gjennom eit regelmessig 
kurstilbod. 
 
I tillegg til ansvaret NHH og SNF har for å tilby adekvat opplæring, har kandidatar og tilsette som 
utøver forsking eit sjølvstendig ansvar for å tileigna seg kunnskap, og delta i opplæring, når dette er 
naudsynt.  
 

§ 4. Oppfølging av melding  

Mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske normer skal som hovudregel meldast skriftleg med 
grunngjeving til instituttleiar/administrerande direktør SNF. NHH/SNF er ansvarleg for å stilla til 
rådvelde eit effektivt meldesystem. Unntaksvis kan melding skje munnleg. Meldinga må då, utan 
ugrunna opphald, førast ned av mottakaren. 
 
Alle meldingar som gjeld mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske normer skal arkiverast, og 
instituttleiar/administrerande direktør SNF skal basert på meldinga ta stilling til korleis saka skal 
greiast ut. Basert på utgreiinga avgjer instituttleiar/administrerande direktør SNF, eventuelt i samråd 
med sekretariatet i Reielegheitsutvalet, om det er ei sak som må handsamast av Reielegheitsutvalet, 
jf. §§ 8-10 eller om saka kan løysast lokalt, jf. § 7. 
 
Det aktuelle instituttet/SNF har ansvar for å følgja opp ein kvar mistanke om brot på anerkjende 
forskingsetiske normer på ein grundig og forsvarleg måte. Der det er opning for dette, skal sakene 
som utgangspunkt løysast på lågast mogleg nivå. 
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NHH/SNF pliktar å ha overordna rutinar for operativ handtering av saker som gjeld brot på 
anerkjende forskingsetiske normer, irekna beredskap. 
 

§ 5. Saksutgreiing ved institutta og SNF  

Som hovudregel er instituttet/SNF sjølv ansvarleg for å opplysa saka så godt som mogleg, jf. 
prinsippa i forvaltningsloven kapittel IV og V. Utgreiinga kan, viss ynskjeleg, skje i samråd med 
sekretariatet for Reielegheitsutvalet, men det er instituttleiar/administrerande direktør SNF som er 
ansvarleg. 
 
Saksførebuinga skjer anten ved at instituttet/SNF peikar ut eit fast utval som skal greia ut saker knytt 
til mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske normer, eller ved at det vert peika ut eit ad hoc-
utval som skal vurdera den einskilde saka. Samansetjinga av eit ad hoc-utval skal vera 
skjønnsmessig basert på art og omfang. Det skal gjerast ei vurdering av medlemmanes habilitet etter 
forvaltningsloven § 6. I saker som gjeld tverrfagleg arbeid kan instituttet/SNF peika ut medlemmar frå 
andre institutt/SNF.  
 
Instituttet/SNF skal i si utgreiing kartleggja faktum, partanes påstandar og dei forskingsetiske 
problemstillingane i saka. Kartlegginga skal skje på ein måte som sikrar kravet til at prosessen kan 
etterprøvast (notoritet), kontradiksjon og arkivering. 
 

§ 6. Avgjerdsmakt til å leggja vekk ei sak  

Viss saksutgreiinga syner at det klart ikkje er grunnlag for å gå vidare med mistankane, kan 
instituttleiar/administrerande direktør SNF leggja vekk saka. Ein føresetnad for at ei sak skal kunne 
leggjast vekk er at ho er tilstrekkeleg opplyst før avgjersla vert teken. 
 
Avgjersla frå instituttleiar/administrerande direktør SNF skal vera skriftleg og grunngjeven, med ein 
gjennomgang av kva undersøkingar som er gjort i saka. Avgjersla skal gå til partane i saka og 
sekretariatet i Reielegheitsutvalet saman med underlagsmateriale. 
 
Avgjersla om å leggja vekk ei sak kan klagast på av partar i saka. Reielegheitsutvalet pliktar å ta 
stilling til saka i møte dersom ein part har klaga.  
 
Sjølv om det ikkje er klaga på avgjersla om å avvisa ei sak kan Reielegheitsutvalet på eige initiativ ta 
saka opp til eiga handsaming viss minimum éin av medlemmane meiner det ligg føre tungtvegande 
grunnar som tilseier at det ikkje er grunnlag for å leggja vekk saka. Slik oppfrisking må skje seinast 
innan seks månadar etter at rapporten er motteken. 
 

§ 7. Prosedyre for andre saker om brot på anerkjende forskingsetiske normer som ikkje utgjer 
ei vitskapleg ureieleg handling  

Meldingar om mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske normer som ikkje utgjer ei vitskapleg 
ureieleg handling skal handsamast i samsvar med føringane gitt i §§ 4 og 5.  
 
Viss instituttleiaren/administrerande direktør SNF finn det forsvarleg, kan saka løysast minneleg 
mellom partane. Forslag til slik løysing skal eventuelt utarbeidast eller godkjennast av instituttet/SNF. 
Viss partane ikkje kjem til semje om ei minneleg løysing, eller instituttleiaren/administrerande direktør 
SNF ikkje finn løysinga forsvarleg, skal saka handsamast av Reielegheitsutvalet. 
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Når instituttet/SNF har avslutta ei sak, anten ved å leggja ho vekk eller ved at partane har kome fram 
til ei minneleg løysing, skal det sendast ein grunngjeven rapport til sekretariatet i Reielegheitsutvalet 
seinast fire veker etter at saka er avslutta. Reielegheitsutvalet kan på eige initiativ ta saka opp til eiga 
handsaming viss minimum éin av medlemmane meiner det ligg føre tungtvegande grunnar som 
tilseier at den minnelege løysinga ikkje er forsvarleg. Slik oppfrisking må skje seinast innan seks 
månadar etter at rapporten er motteken. 

 

§ 8. Prosedyre for saker om vitskapleg ureieleg handling  

Saker som gjeld mistanke om vitskapelig ureieleg handling skal alltid handsamast av 
Reielegheitsutvalet, basert på utgreiinga som er gjort av instituttet/SNF, og i samsvar med føringane 
gitt for slik handsaming i §§ 4 og 5. Sak som er lagt vekk etter § 6 fyrste og andre ledd skal likevel 
ikkje handsamast, med mindre det ligg føre klage etter § 6 tredje ledd eller ho er teken oppatt etter § 
6 fjerde ledd. 
 
Når ei sak er ferdig handsama i Reielegheitsutvalet, skal utvalet leggja fram ei grunngjeven fråsegn 
som tek stilling til: 
 

• om forskaren/kandidaten har handla vitskapleg ureieleg eller ikkje,  
• om det gjer seg gjeldande systemfeil ved institusjonen, og  
• om det vitskaplege arbeidet bør rettast eller trekkjast attende  

 
Viss utvalet kjem til at forskaren/kandidaten ikkje har handla vitskapleg ureieleg, skal avgjersla 
adressera om vedkomande likevel har handla klanderverdig eller på ein måte som kan seiast å vera 
diskutabel. Døme på dette kan typisk vera saker som utgjer brot på anerkjende forskingsetiske 
normer etter § 7, men som ikkje utgjer ei vitskapleg ureieleg handling, og saker der kravet til 
subjektiv skuld ikkje er oppfylt. 
 
I det tilfellet at Reielegheitsutvalet har kome til at det er handla på ein måte som kan kategoriserast 
som vitskapleg ureieleg, skal utvalet orientera vedkomandes næraste leiar og gje råd om tiltak som 
bør følgja av utvalets vurdering. Slike tiltak kan til dømes vera å:  

• setja i verk personalkonsekvensar som avskil, oppseiing, suspensjon eller ordensstraff etter 
uhl. § 11-3, jf. statsansatteloven kap. 3 

• retta opplysingane om forfattarar 
• rapportera saka til tilsynsmyndigheiter 
• melda eventuelle strafflagde handlingar til politiet 

 
Fråsegna skal meldast til partane, det aktuelle institutt/SNF og andre som har ei rettmessig interesse 
i å få informasjon om resultatet for vidare handsaming og vurdering av konsekvensar.  

 

§ 9. Samansetjinga av Reielegheitsutvalet  

Reielegheitsutvalet skal vera sett saman av medlemmar som samla har kompetanse innan forsking, 
forskingsetikk og juss. Utvalet skal bestå av: 

• Prorektor for forsking ved NHH (leiar)   
• Vitskapleg tilsett utpeika av SNF 
• Vitskapleg tilsett utpeika av NHH 
• Jurist ved NHH 
• Ekstern representant utpeika av NHH 
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Juristen og den eksterne medlemmen skal ha ein personleg(e) vara(ar). I tillegg skal det utpeikast to 
vara-medlemmar i nummerert rekkjefølgje for dei andre medlemmane.  
 
Medlemmane og vara-medlemmane vert peika ut av rektor ved NHH og administrerande direktør ved 
SNF. Medlemmane vert peika ut for fire år. Om naudsynt for å sikra kontinuitet i utvalet, kan 
medlemmar peikast ut for ei kortare periode.   
 
Forskingsadministrativ avdeling ved NHH utfører sekretariatsfunksjonen for utvalet. Sekretariatet vert 
leia av juristen. 
 

§ 10. Mandat for Reielegheitsutvalet  

Reielegheitsutvalet skal handsama saker som gjeld mistanke om brot på anerkjende forskingsetiske 
normer. Arbeidet i utvalet er omfatta av forvaltningslovens reglar, inn under dette òg teieplikt. Det 
skal særskild gjerast ei vurdering av habilitet for kvar einskild sak. 
 
Reielegheitsutvalet skal primært handsama saker som gjeld moglege alvorlege brot på anerkjende 
forskingsetiske normer. Utvalet kan òg etterprøva instituttets/SNFs vurderingar, medrekna utfallet i ei 
minneleg løysing mellom partane, når sakene vert avslutta på instituttnivå/SNF, jf. §§ 6 og 7. Ein 
føresetnad for slik overprøving er at minimum éin av medlemmane meiner det ligg føre tungtvegande 
grunnar.  
 
Utvalet står òg fritt til å senda ei eksisterande sak attende til instituttet/SNF for vidare utgreiing. I 
særskilde tilfelle kan utvalet, viss ein finn dette naudsynt, sjølv innhenta informasjon i saka. 
Tilsvarande kan Reielegheitsutvalet reisa sak på eige initiativ, og påleggja instituttet/SNF å greia ut 
saka.  
 
Reielegheitsutvalet pliktar å ta stilling til realitetane i alle saker som vert fremja for utvalet. Fråsegna 
skal vera skriftleg og konkludera på om utvalet meiner det ligg føre eit brot på anerkjende 
forskingsetiske normer eller ikkje. Grunngjevinga skal vera utfyllande og av eit slikt omfang at 
NHH/SNF kan ta saka vidare med tanke på eventuelle vidare konsekvensar, jf. § 13. For saker som 
gjeld mogleg vitskapleg ureieleg handling kjem i tillegg føringane i § 8. 
 
Utvalet er vedtaksført når minimum 2/3, og minst tre, medlemmar er til stades. Det er ein føresetnad 
at desse samla har kompetanse innan forsking, forskingsetikk og juss for at det skal vera 
vedtaksført. Utvalet kan konkludera med at det ligg føre brot på anerkjende forskingsetiske normer 
når det er minimum 2/3-fleirtal blant dei møtande medlemmane. 
 
Der utvalet finn det naturleg kan det undersøkja og koma med innspel til korleis saker knytt til 
moglege brot på anerkjende forskingsetiske normer vert handsama ved NHH/SNF, medrekna tiltak 
etter § 14. 
 
Utvalet skal møtast når det har kome opp saker. Det skal likevel minimum haldast møte ein gong i 
året. 
 
Utvalet skal leggja fram årsmelding for styra i NHH og SNF om saker og aktivitet det føregåande 
året. Årsrapporten skal òg sendast til Granskingsutvalet. 

 

§ 11. Bruk av sakkunnige  

Instituttet/SNF og Reielegheitsutvalet skal som hovudregel greia ut, vurdera og avgjera saker på 
eigenhand. Viss særskilde grunnar tilseier det kan eksterne sakkunnige takast med som rådgjevarar. 
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Sakkunnige rådgjevarar har ikkje røysterett når saker skal avgjerast i Reielegheitsutvalet, men er 
underlagt forvaltningslovas reglar om habilitet, teieplikt etc. Eksterne sakkunnige skal signera på 
skriftleg erklæring om teieplikt før det vert gitt informasjon om innhaldet i saka etc. 

 

§ 12. Klagerett og rapportering til Granskingsutvalet  

Fråsegner som konkluderer med at ein forskar har handla vitskapleg ureieleg, kan klagast på til 
Granskingsutvalet av forskaren.  
 
Reielegheitsutvalet rapporterer fortløpande saker om moglege alvorlege brot på anerkjende 
forskingsetiske normer til Granskingsutvalet etter kvart som sakene er avslutta.  
 

§ 13. Vidare konsekvensar 

Instituttet/SNF pliktar å ta stilling til eventuelle vidare konsekvensar for ein kandidat eller forskar som 
står bak ei handling som Reielegheitsutvalet eller Granskingsutvalet har konkludert med at utgjer eit 
brot på anerkjende forskingsetiske normer. Det same gjer seg gjeldande i det tilfellet at partane har 
kome fram til ei minneleg løysing.  

 

§ 14. Oppattretting av godt namn og rykte  

Viss ein forskar som har vore under mistanke for brot på anerkjende forskingsetiske normer, men der 
saksutgreiinga eller Reielegheitsutvalet har kome til at det ikkje er grunnlag for mistanken, opplever å 
ha fått svekka sin posisjon, pliktar NHH/SNF å setja i verk rimelege tiltak for å retta oppatt forskarens 
gode namn og rykte internt og eksternt. 
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Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Styret ved Norges Handelshøyskole 12.12.2019 70/19 

 

 

 

 

 

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